
Informácie pre študentov TU a UCM, 

ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2018/2019 

 na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva  a služieb na vidieku, 

Zavarská 9, 917 28  Trnava /SOŠPaSV TT/ 

 
 Začiatok ubytovania v akademickom roku 2018/2019:  24. 09.2018  

  

 Zaplatiť poplatok za ubytovanie vo výške 164,25 € bankovým prevodom na  č. účtu 

IBAN SK59 8180 0000 0070 0049 5033,  (1 x 14,25 € za september a  

3x50,-€ - mesiac október, november, december)  do 07.09.2018. Ak nebude platba 

v danom termíne uhradená, považujeme ubytovanie študenta za odmietnuté. 

Variabilný symbol: 1011122018. Do poznámky uvádzajte svoje meno, priezvisko 

a univerzitu. Pri nástupe na ubytovanie sa treba preukázať dokladom o zaplatení. 

 Pri ubytovaní treba odovzdať fotografiu /3 x 3,5 cm/, vyplnené a podpísané 

tlačivá: ubytovací poriadok, BOZP, PO  a hygienické predpisy. V prípade 

neodovzdania potrebných dokladov nebude študentovi pridelená izba. Tlačivá budú 

k dispozícii na stránke školy www.spostt.edupage.org / 

 Ďalšie mesačné platby vo výške 50,-€ uhrádzať podľa harmonogramu: 

platba na mesiac január  je splatná 10. 01. 2019 

platba na mesiac február  je splatná 10. 02. 2019 

platba na mesiac marec  je splatná 10. 03. 2019 

platba na mesiac apríl   je splatná 10. 04. 2019 

platba na mesiac máj   je splatná 10. 05. 2019 

platba na mesiac jún   je splatná 10. 06. 2019 

V prípade, že ubytovaný mešká s platbou viac ako 1 mesiac stráca nárok na 

ubytovanie. 

 Študent je povinný zaplatiť poplatok za ubytovanie každý mesiac od pridelenia 

ubytovania, i v prípade, že bude v danom mesiaci ubytovaný len 1 deň alebo vôbec 

v danom mesiaci nenavštívi ubytovacie zariadenie. Každý študent má pridelené 

ubytovanie na celý akademický rok, t.j. od 01.10.2018– 30.06.2019.  

 V prípade, že ubytovaný študent predčasne ukončí ubytovanie, s výnimkou 

vylúčenia, ukončenia alebo prerušenia štúdia, je povinný zaplatiť pokutu vo výške 

mesačného poplatku, t.j. 50,- €. 

 Pri ukončení ubytovania sa treba riadne odhlásiť z ubytovne u hospodárky školy, min. 

2 dni vopred a v deň odchodu vypratanú, umytú izbu odovzdať hospodárke školy (a to 

i v prípade, že na izbe zostávajú spolubývajúci), až potom bude vrátená zálohová 

platba. 

 Zaplatiť pri nástupe zálohovú platbu v hotovosti vo výške  20,- € na škody spôsobené 

počas užívania ubytovania na pridelenej izbe a v spoločných priestoroch. 

 Na každej izbe sa nachádzajú 3 postele, 3 nočné stolíky, 2 stoly, 3 stoličky a vstavaná 

skriňa. Na izbách treba dodržiavať poriadok a čistotu. Upratovanie izieb si študenti 

vykonávajú sami. K dispozícii majú vedro, handru, zmeták a vysávač. Na každej 

chodbe sú spoločné sprchy, WC, umyvárka a kuchynka s chladničkou, varnou doskou 

a mikrovlnnou rúrou. K dispozícii je samoobslužná práčka. 

 Študenti si zabezpečia vlastné posteľné obliečky a nočnú (stolovú) lampu.  

 Jedná sa o klasické ubytovanie v stredoškolskom internáte s možnosťou bývania aj 

počas víkendov, okrem školských prázdnin. Návštevy sú povolené v čase od 14:00 

do 22:00 hod. Od 22:00 do 06:00 hod. je nočný pokoj. Ubytovňa sa zatvára od 01:00 

– 05:00 hod. 

 
V Trnave, 15.08.2018 

 
Tel. kontakt: 033/5555 122 spojovateľ, 033/5555 115 – Ing. Anna Tomašovičová, PhD. 

E mail: tomasovicova.anna@zupa-tt.sk 
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