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Pokyny pre študentov sú na druhej strane žiadosti 

ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE 
v ŠD TUKE 

Priezvisko a meno : ....................................................................  

Dátum narodenia  : ....................................................................  

Trvalé bydlisko  : .................................................................... (Obec) 

  : .................................................................... (Ulica) 

  : .................................................................... (PSČ/Pošta) 

Kontakt  : .................................................................... (telefón, e-mail) 

Edesk Id   : ....................................................................  

Štátna príslušnosť  : ....................................................................  

Fakulta / stupeň / ročník : .................................................................... (v nasledujúcom ak. roku) 

Vzdialenosť bydliska  : .................................................................... (km, podľa zverejneného kilometrovníka) 

Zdravotný stav : .................................................................... (invalidita, ZPS, ŤZP – doručiť 
doklad k nahliadnutiu) 

Sociálne pomery   : .................................................................... (sirota, polosirota, ženatý, vydatá 
priložiť kópiu dokladov k nahliadnutiu) 

Členstvo v centre VŠ športu : .................................................................... (áno / nie) priložiť kópiu dokladu 

Členstvo v akademickom senáte, 
štud. rade, štud. polícii : .................................................................... (AS, ŠR, ŠP) 

Aktivity, ktoré vyvíjate 
v prospech TUKE  : .................................................................... (áno, nie, členstvo v umeleckých 

súboroch - priložiť potvrdenie) 

Štúdium na inej fakulte : .................................................................... (uveďte názov) 

 

Údaje manžela(-ky)  -  (ak žiadate o spoločné ubytovanie s manželom/manželkou, prípadne s deťmi) 

 Meno  : .................................................................... 

 Dátum narodenia : .................................................................... 

 Štátna príslušnosť : .................................................................... 

 Trvalé bydlisko : .................................................................... 

 Zamestnanie, štúdium : .................................................................... (organizácia, fakulta, v domácnosti) 

Som si vedomý, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov mi ubytovanie 
nebude udelené. 

Dátum:      Podpis žiadateľa: 

 

 
 Podpis manžela(-ky): 
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Pokyny pre študentov vyšších ročníkov: 

- http://www.sdaj.tuke.sk/informacie.html  
- student.tuke.sk 

Pokyny pre študentov budúcich prvých ročníkov: 

- Žiadosť je potrebné zadávať elektronicky v systéme MAIS od 01. 06. do 31. 07. po doručení 
oznámenia o prijatí na štúdium na základe pokynov, ktoré obdržíte s oznámením o prijatí 
na štúdium.  
 
 

Rozhodnutie o predbežnom pridelení ubytovania Vám bude doručené elektronicky na Vami uvedenú 
emailovú adresu (E- desk id:) najneskôr do 05. 08. príslušného ak. roka. 
Uchádzač, ktorý si podal žiadosť o ubytovanie v ŠDaJ na nasledujúci ak. rok, si informáciu o predbežnom 
pridelení ubytovania môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“. Predbežné ubytovanie je pridelené, 
ak je žiadosť v stave „AKCEPTOVANÁ“. 
 
Uchádzač, ktorému bola akceptovaná žiadosť o ubytovanie, je podľa článku 4.4.2 tohto PvP povinný uhradiť 
rezervačný poplatok. Rezervačný poplatok je stanovený podľa platného cenníka a musí byť pripísaný na účet 
ŠD najneskôr do 31. 07. príslušného ak. roka pre vyššie ročníky všetkých stupňov VŠ štúdia a do 15. 08. 
príslušného ak. roka pre študentov prvého ročníka VŠ štúdia. Až zaplatením rezervačného poplatku 
sa potvrdzuje pridelenie ubytovania. Nezaplatením rezervačného poplatku si uchádzač nemôže nárokovať 
na pridelenie ubytovania v ŠD. V prípade nástupu na ubytovanie do 30. 09. sa uvedený rezervačný poplatok 
zahrnie do prvej platby za ubytovanie. 
 
 


