
Pokyny k ubytovaniu (ak. r. 2016/2017) 
 
Študentský domov  Púchov 
I. Krasku 492/32 
020 01 Púchov 
 

Termín ubytovania 26.9.2016 /pondelok/ - do 30.9.2016/piatok/ vždy v čase  
od 8:00 – 14:00 hod. 
Od 3.10.2016 bude ubytovanie vybavované individuálne, vždy 
v prac. dňoch v čase od 8:00 do 14:00, v popoludňajších 
hodinách a cez víkend študenti nebudú môcť byť 
ubytovaní!!!!!! 
 
Študent sa preukáže pri ubytovaní indexom alebo študentským 
preukazom a dokladom o zaplatení ubytovania.  

Cena za ubytovanie 60,00 €   mesačne (základný poplatok, ak sú 3 na izbe) 
5,00 €   nástupný poplatok (povinný, platia všetci, jednorazovo) 

5,00€  mesačne, príplatok za používanie posteľnej 
bielizne (platia iba študenti, ktorí majú záujem používať našu posteľnú 
bielizeň, kto používa vlastnú, príplatok neplatí!!!!!!!) 

 
Suma: 195,00 € (vlastné prádlo) 
Táto suma je pre študentov, ktorí budú bývať na izbe 
po traja!!!!!  
(september 10€, október, november až december á 60€,   
nástupný poplatok 5€, spolu 195€, suma s posteľnou bielizňou 
je spolu 210€). 
 
Špeciálne požiadavky: 
Dvaja na izbe - 75€ mesačne bez bielizne  
Suma na platbu bez bielizne 243€  (s bielizňou 258€) 
 
Sám na izbe -  90€ mesačne bez bielizne 
Suma na platbu bez bielizne 290€  (s bielizňou 305€) 
Platbu za ubytovanie je potrebné uhradiť vopred, najneskôr do 
21.9.2016, aby do dňa nástupu bola platba pripísaná na náš 
účet a pri nástupe na ubytovanie je nutné sa preukázať 
dokladom o zaplatení!!!!! 
 
 
 



 

Spôsob platby Platbu realizujte bankovým prevodom v banke alebo cez 
internet banking. 
Platbu poštovým poukazom akceptujeme vo výnimočných 
prípadoch, ak nemáte k dispozícii účet.  
Číslo účtu:                 7000065375 
Kód banky:                8180 
 
Formát IBAN:           SK13 8180 0000 0070 0006 5375 
Variabilný symbol:   151 020 

Správa pre príjemcu:     vaše meno a priezvisko 

Pri prevode z účtu je nutné uvádzať do správy pre 
príjemcu meno ubytovaného študenta. 
Adresa: 
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
Konštantný symbol: 0308 
 

Požiadavka Pri ubytovaní priniesť so sebou občiansky preukaz a doklad 
o zaplatení ubytovania. 

Kontakt Správca ŠD:  Mgr. Jarmila Gabrišová      
Tel.:   032/7400 848 
           042/2851 848                                                    
 e-mail: jarmila.gabrisova@fpt.tnuni.sk 
Vrátnica- telefón:   032/7400 842 
 042/2851 842 
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