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Základné informácie k ubytovaniu sa v Študentských domovoch Ekonomickej
univerzity v Bratislave v akademickom roku 2017/2018
Študent Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorému bolo pridelené ubytovanie
v Študentských domovoch EU v Bratislave (ďalej len ŠD EU v Bratislave) je povinný:
1.

Uhradiť poplatok za ubytovanie v súlade s Internou smernicou č. 6/2017
bezhotovostným spôsobom jednorázovo za prvé platobné obdobie (september –
december 2017) v termíne do 25.8.2017. V prípade dodatočného pridelenia
ubytovania v termíne uvedenom v Harmonograme ubytovania v akademickom roku
2017/2018.

2.

Študent EU v Bratislave, ktorému bolo pridelené ubytovanie v ak. roku 2017/2018
bude mať poplatok za ubytovanie vygenerovaný v AiS2 (Prehľad ubytovania,
„bežec“

Zobraziť poplatky ubytovaní, Akademický rok (zmeniť na) 2017/2018,

„Potvrdiť“

,„bežec“

Predpisy platby, platby poplatku, „Detail predpisu platby“

), tu žiadateľ o ubytovanie vidí všetky potrebné náležitosti (Suma, Číslo účtu,
Kód banky, IBAN, Variabilný symbol, Špecifický symbol) a až následne môže uhradiť
stanovený poplatok!
3.

Uhradenie poplatku za príslušné obdobie je podmienkou ubytovania v ŠD EU v
Bratislave.

4.

Ubytovať sa v termíne stanovenom v Harmonograme ubytovania v akademickom
roku 2017/2018 a dostaviť sa k ubytovaniu na ubytovacie oddelenie ŠD EU v Bratislave
v úradných hodinách a to v pondelok – piatok od 8:00 - 11:30, 12:30-14:00 h.

5.

Ubytovanie je možné zrealizovať aj prostredníctvom inej osoby v odôvodnených
prípadoch (choroba, pobyt v zahraničí a pod.) po uhradení stanoveného poplatku.

6. Pri ubytovaní je nutné predložiť:
- platný doklad totožnosti
- 2 x aktuálnu fotografiu rozmerov min 2,5 x 3 cm a max 4,5 x 4,5 cm.
Realizácia platby za ubytovanie
K bezchybnému prevodu platby je nutné zadať správne nasledujúce informácie:
1. výhradne bezhotovostným spôsobom na číslo účtu, variabilný symbol a
príslušný špecifický symbol ŠD EU v Bratislave, v ktorom bolo študentovi
pridelené ubytovanie, kde v správe pre prijímateľa sa uvedie meno a priezvisko
ubytovaného študenta.
2. Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Študentský domov
variabilný
špecifický
číslo účtu
EU v Bratislave
symbol 1
symbol
ŠD Dolnozemská 1
SK9481800000007000080698
rodné číslo
1120
ŠD Starohájska 4
SK9481800000007000080698
rodné číslo
1120
ŠD Starohájska 8
SK9481800000007000080698
rodné číslo
1120
ŠD Prokopa Veľkého 41
SK9481800000007000080698
rodné číslo
1100
ŠD Hroboňova 4
SK9481800000007000080698
rodné číslo
1101
ŠD Ekonóm
SK9481800000007000080698
rodné číslo
1170
ŠD Vlčie Hrdlo
SK9481800000007000080698
rodné číslo
1150
ŠD J. L. Bellu PHF EU v
SK1781800000007000081308
rodné číslo
1070
Košiciach
Do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko študenta a mesto trvalého bydliska, napr.
Jozef Mrkva Poprad
1

Rodné číslo písať v tvare bez lomítka 9355551111
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Pri ubytovaní sa v ŠD EU v Bratislave odporúčame každému študentovi
oboznámiť sa s podmienkami ubytovania v príslušnom ŠD EU v Bratislave.
Na základe jeho súhlasu s týmito podmienkami podpíše „Ubytovacie
povolenie“ a zoberie na vedomie Domový poriadok Študentských domovov
Ekonomickej univerzity v Bratislave a jeho ustanovenia, ktoré bude počas
ubytovania v ŠD EU v Bratislave dodržiavať.
Je v záujme študentov, aby si uvedené predpisy vždy vopred, ešte
pred podpisom ubytovacieho povolenia preštudovali!
Odporúčame študentom II. ročníka - II. stupeň štúdia (piaty ročník štúdia)
platnosť ubytovacieho povolenia podpísať do 31.5.2018

