
Informácie pre  študentov,    ktorým bolo  pridelené ubytovanie v ubytovacom  

zariadení SOŠE Trnava v  akad. roku 2020/2021 
 

1. Študentom  pri nástupe na ubytovanie  pracovníci ochrany vystavia ubytovací preukaz, ktorý  musí mať 

fotografiu. Preukaz si študenti vložia do ochranného priehľadného obalu. Pri vyzdvihnutí kľúčov od izby, 

televíznej miestnosti sa treba preukázať ubytovacím preukazom.  

2. Pri nástupe na ubytovanie sa v miestnosti č.116 u p. Ťažkej, študenti oboznámia  s internátnym poriadkom 

ubytovacieho zariadenia, taktiež s požiarnymi predpismi . 

3. Študentom poskytujeme ubytovanie záväzne na obdobie od 2.09.2020 do 30.6.2021. Nástup na ubytovanie je 

možný od 02.09.2019 počas úradných hodín: 

- pondelok až štvrtok     07.00 – 13.30 hod. 

- piatok                           07.00 – 12.30 hod.  

-    informácie ohľadom ubytovania na tel. č. 033/5991984 

     p. Ťažká  -  email: tazka.dana@zupa-tt.sk. 

Študent môže ukončiť ubytovanie pred uplynutím dohodnutej doby iba so súhlasom univerzity, platba 

za ubytovanie musí byť plne uhradená.  

Ubytovateľ má právo zrušiť ubytovanie kedykoľvek počas pobytu bez nároku na vrátenie už 

uhradeného poplatku, ak študent používa priestory k trestnej činnosti, drogovaniu a nedodržiava 

INTERNÁTNY PORIADOK. 

4. Platba za ubytovanie sa hradí v mesačných splátkach v stanovenej výške, a to vždy k 20. dňu mesiaca, 

ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa splátka uhrádza - bankovým prevodným príkazom  na číslo účtu: 

                                       IBAN: SK64 8180 0000 0070 0049 6204. 

Cena za ubytovanie sa uhrádza vždy za celý kalendárny mesiac ubytovania bez ohľadu na skutočný počet dní 

v danom kalendárnom mesiaci. 

Ak je študent s platbou v omeškaní 1 mesiac stráca ubytovanie.  

Cena ubytovania na 1 mesiac v trojlôžkovej izbe   - 61,00 EUR/osoba 

                                                 v dvojlôžkovej izbe - 64,00 EUR/osoba 

v mesiaci august všetci zaplatia 61,00 EUR. 

5. Na izbách treba dodržiavať čistotu a poriadok. Upratovanie izby, balkóna a vynášanie smetí si vykonávajú 

študenti sami, predsieň, WC a kúpeľňu upratuje chyžná. Vysávač Vám zapožičia chyžná - ktorý treba po 

použití vyčistiť.  Smeti vynášajte pravidelne do kontajnerov,  nesmú sa zhromažďovať na balkóne a v 

chodbičke.  Smeti sa separujú. Na plasty a papier je vyhradený kontajner. 

V chodbičke je skrinka len  na obuv. V chodbičke musí byť poriadok, aby sa priestor dal upratovať.                                                                                                                             

Premiestňovanie nábytku na izbách nie je možné, lepenie plagátov na steny je zakázané. 

Okrem hygienických elektrických spotrebičov ( sušič vlasov, holiaci strojček) je zakázané používať iné 

elektrické prístroje ( varič, vykurovacie teleso a pod.) 

K dispozícii je vankúš , paplón a deka. Doporučujeme si priniesť paplón a podušku.  Posteľnú bielizeň, pranie 

a výmenu posteľnej bielizne si študent zabezpečí sám.   

V priestoroch ubytovacieho zariadenia SOŠE Trnava  je zakázané fajčiť!! 

      Vyhadzovanie predmetov cez balkón bude riešené okamžitým ukončením ubytovania. 

Poskytnutie  prenocovania inej osobe je zakázané, taktiež požičanie preukazu inej osobe za účelom 

vstupu bude riešené okamžitým ukončením ubytovania. Pracovníčky ochrany môžu skontrolovať Vašu 

totožnosť preukázaním  občianskeho preukazu. 

6. Na každom poschodí je k dispozícií kuchynka  s varičom a chladničkami. Po použití kuchynky si treba po sebe 

upratať! Upozorňujeme študentov na vypínanie variča a jeho čistotu! 

7. Kľúče od TV miestnosti sú na vrátnici a vydávajú  sa na základe ubytovacieho preukazu a proti podpisu. Ten, 

kto si kľúč prevezme, musí ho aj vrátiť. V TV miestnosti treba dodržiavať poriadok, premiestňovanie a 

vynášanie nábytku je zakázané. 

8. Závady sa nahlasujú na vrátnici kde ich pracovníčka ochrany zapíše do písanky závad. 

9. Študenti zodpovedajú  za škody, ktoré vzniknú na majetku ubytovateľa nesprávnym užívaním prenajatých vecí. 

Za škody, ktoré spôsobíte - rozbitie skla na dverách , okne a pod. (dať pozor na prievan) požadujeme náhradu  

škody. 

10. Návštevy študentov si treba vyzdvihnúť na vrátnici osobne. Povolené návštevy sú v prac. dňoch  

od 15.00 do 22.00 hod. a v dňoch prac. voľna od 08,00 -22,00 hod. Nočný pokoj  je od 22.00 hod do 6.00 hod!  

Ubytovaní študenti musia dodržiavať požiarne a bezpečnostné opatrenia.  

11.  Pri vnesení počítačovej techniky, CD prehrávača, a inej techniky, ubytovaný je povinný tieto  

      prístroje nahlásiť na vrátnici, kde budú zaevidované zapísaním  výr. čísla a podpísané ubytovaným a taktiež ich 

uviesť aj v karte ubytovaného. 

12. Pri ukončení ubytovania musí byť izba uprataná, povysávaná , kontroluje sa aj  balkón . Za škodu spôsobenú 

stratou posteľnej bielizne, deky,.. požadujeme náhradu. Pri odchode odovzdáte ubytovací preukaz na vrátnici 

a odhlásite sa.  


