
Harmonogram zápisov na ubytovanie  

v AR 2021/2022 vo Vysokoškolskom internáte JLF UK v Martine 

 
 

Ubytovať sa je možné počas uvedených dní od 7,30 do 13,30 hod. v členení podľa 

príslušných ročníkov. Harmonogram je spravidla totožný s termínmi zápisov na štúdium. 

Na základe uvedeného odporúčame, aby časť študentov prišla ráno na zápis na štúdium 

a druhá na ubytovanie, aby sa skrátil čas vybavenia. Ubytovať sa môžete v rovnaký deň ešte 

pred zápisom.  

Zápis na ubytovanie na AR 2021/2022 bude prebiehať na referáte pre ubytovanie 

Vysokoškolského internátu JLF UK na ul. L. Novomeského č. 7, v kancelárii č. 18 

nachádzajúcej sa na zvýšenom prízemí. 

 

študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO a ZUBNÉ LEKÁRSTVO – 
študenti študujúci v SJ 

1. ročník  6.9.2021 a 5.9.2021 

 

Vzhľadom k časovej náročnosti umožníme 
ubytovanie časti študentov 1. ročníka už v nedeľu 5.9. 
Prvých 50 študentov, ktorí oslovia referát pre 
ubytovanie (andrea.simkova@uniba.sk) 
z univerzitného mailového konta, sa v tento deň 
môže ubytovať (7,30 hod. – 11,00 hod.).  

2. ročník 7.9.2021 

3. ročník  8.9.2021 

4. ročník 9.9.2021 

5. ročník 10.9.2021 

6. ročník - ZL 27.8.2021 

6. ročník - VL 3.9.2021 

 
 

študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO  - študenti študujúci v AJ 

1. ročník  8.9.2021 

2. ročník 6.9.2021 

3. ročník  7.9.2021 

4. ročník 9.9.2021 

5. ročník 10.9.2021 

6. ročník  3.9.2021 
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nelekárske študijné programy - bakalárske štúdium 

študijné programy ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, pôrodná 
asistencia 

1. ročník 6.9.2021 

2. ročník 7.9.2021 

3. ročník 8.9.2021 

 

nelekárske študijné programy - magisterské štúdium 

študijný program verejné zdravotníctvo 

1. ročník 9.9.2021 

2. ročník                                                                                                        3.9.2021 

študijný program pôrodná asistencia 

1. ročník 9.9.2021 

2. ročník 10.9.2021 

študijný program ošetrovateľstvo 

1. ročník 9.9.20201 

2. ročník 10.9.2021 

 
Doktorandi môžu požiadať o skorší termín ubytovania na andrea.simkova@uniba.sk 
(najskôr od 31.8.2021). 

 
 

 
 

POKYNY K UBYTOVANIU 
 
 

Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte musia pred 
samotným ubytovaním elektronicky podpísať Zmluvu o ubytovaní na AR 2021/2022. Táto 
bude dostupná s prílohami a Internátnym poriadkom na https://moja.uniba.sk// - časť E-
ubytovanie. ZMENA – vytlačiť a priniesť je nutné len Vyhlásenie ubytovaného (2x). 
K ubytovaniu si nezabudnite priniesť OP.  
 
Na bankový účet  SK12 8180 0000 0070 0013 4748 je potrebné zaslať: 

- poplatok za ubytovanie za mesiac august 2021 – LEN 6. ročník ZL (výška poplatku 
Vám bude oznámená elektronicky do 24.8.2021), 

- poplatok za ubytovanie za  mesiac september  2021 (platný cenník pre študentov 
študujúcich v SJ nájdete na 
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/vysokoskolsky-internat-a-
jedalen/Cennik_studenti_1.7.2017.pdf a cenník pre študentov študujúcich v AJ 
nájdete na https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/vysokoskolsky-
internat-a-jedalen/Cennik_zahr._samoplatcov_od_1.9.2019_.pdf) 
a 

- prvú časť kaucie vo výške 50 € (s výnimkou novoprijatých študentov, ktorí 
preddavok na kauciu poukázali na účet ešte v júli pri podávaní žiadosti o ubytovanie). 

Platba musí byť uskutočnená výhradne bankovým prevodom a to tak, aby bola pripísaná na 
účet do 23.08.2021. Pri úhrade nezabudnite uviesť variabilný symbol – Vaše UOČ. Po 
danom termíne nárok na pridelené ubytovanie strácate. 
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V prípade, že si nie ste istý svojim zostatkom z predošlého AR, tento si môžete skontrolovať 
taktiež cez E-peňaženku (preplatky spravidla poukazujeme po ukončení ubytovania na účet 
ubytovaného). Prvú úhradu môžete automaticky znížiť o prípadný preplatok. 
 
** Upozorňujeme Vás, že splatnosť poplatku za ubytovanie za ostatné mesiace je 
k poslednému dňu kal. mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa splátka uhrádza - 
viď. Zmluva o ubytovaní). Odporúčame nastavenie trvalého príkazu.** 
 
Iba študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie a splnili uvedené požiadavky sa môžu prísť 
ubytovať (tzn. majú uhradený poplatok za ubytovanie, kauciu a elektronicky podpísanú 
zmluvu a vytlačené vyhlásenie ubytovaného). Ostatným žiadateľom po nesplnení daných 
požiadaviek zaniká nárok na ubytovanie. 
 
K zápisu je potrebné doniesť: 

 OP 

 Vyhlásenie ubytovaného (2x) 

 fotografiu rozmer cca 4x4cm – LEN NOVOPRIJATÍ ŠTUDENTI, RESP. DOPOSIAĽ 
NEUBYTOVANÍ VO VI 

 
 
Študenti s trvalým pobytom mimo SR resp. cestujúci zo zahraničia sa môžu ubytovať až 
po splnení aktuálne platných nariadení (https://korona.gov.sk/). Upozorňujeme, že 
povinnú karanténu nie je možné absolvovať na internáte. 
 
 
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu sledujte platné nariadenia a z nich vyplývajúce 
obmedzenia a podmienky. 
Prípadné doplňujúce informácie týkajúce sa ubytovania zverejníme na web stránke 
internátu v časti „Aktuality“. 
 
 
 
 
Možnosť nahlásenia prechodného pobytu (pre novoprijatých študentov, resp. tých, ktorým 

už skončila doba prihlásenia na prechodný pobyt) 

 

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne 
zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho 
v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. 

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a 
predpokladanú dobu prechodného pobytu.  
K vybaveniu prechodného pobytu (na Mestskom úrade v Mt., oddelenie evidencie 
obyvateľstva), potrebujete platný OP a tlačivo z internátu o súhlase s prihlásením študenta 
na prechodný pobyt (toto Vám bude vydané na vlastnú žiadosť). 
Fotokópiu potvrdenia z MsÚ je následne nutné odovzdať na referát pre ubytovanie 
najneskôr do 14 dní po termíne ubytovania sa.  
Potvrdenie sa vydáva na dobu 5 rokov a je spoplatnené čiastkou 5 €. 
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