
Oznam o možnostiach ubytovania v Študentských domovoch /ŠD/ SPU v Nitre  

v akademickom roku 2021/2022 pre novoprijatých študentov  

 

SPU v Nitre v súčasnosti poskytuje ubytovanie študentom v troch ubytovacích zariadeniach, pričom informácie 

o študentských domovoch nájdete: http://www.uniag.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/  

 

Každý študent v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia, ktorý podá žiadosť o ubytovanie v termíne na to 

určenom t.j. od 10.06.2021 do 20.08.2021 bude mať ubytovanie pridelené.  

Každý študent v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia, ktorý spĺňa ustanovenia Zásad prideľovania 

ubytovania v Študentských domovoch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pre akademický rok 

2021/2022 /Článok IV.,bod 6./ a podá si žiadosť o ubytovanie v termíne na to určenom t.j. od 10.06.2021 do 

20.08.2021 bude mať ubytovanie pridelené. Zásady sú zverejnené na stránke: 

http://www.uniag.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/  

 

Žiadosť o ubytovanie sa podáva výlučne elektronicky a to cez e-návratku po potvrdení nástupu na štúdium.  

V termíne od 23.08.2021 do 31.08.2021 je možné si vybrať ŠD a izbu, kde chcete byť ubytovaný.  

V prípade, že túto možnosť nevyužijete, ubytovanie sa Vám neposkytne na základe schválených Zásad 

prideľovania ubytovania v Študentských domovoch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pre 

akademický rok 2021/2022 /Článok II.,bod 5. písmeno c.  

 

Termíny ubytovania študentov I. a II. stupňa štúdia:  

 

Ubytovanie študentov bude prebiehať výlučne po registrácii cez ubytovací registračný 

formulár.   https://sluzby.uniag.sk/ubytovanie/ 

V prípade, že sa v uvedených termínoch neubytujete, Vaša rezervácia na ubytovanie bude zrušená. Ubytovanie 

študentov III. stupňa štúdia bude dňa 02.09.2021 v čase 8:00 – 15:00 hod. v ŠD Mladosť.  

 

K ubytovaniu je potrebné predložiť: občiansky preukaz, dve fotografie rozmerov 3x3cm a doklad o zaplatení za 

ubytovanie.  

Postup pri platbe: Úhradu za ubytovanie je možné realizovať len bankovým prevodom najneskôr tri pracovné 

dni pred nástupom na ubytovanie.  

Platbu za ubytovanie ste povinný uhradiť minimálne za tri mesiace, t.j. september – október - november 2021 

na číslo účtu:  

IBAN: SK4081800000007000066247  

Údaje potrebné pri platbe bankovým prevodom pre jednotlivé ŠD, podľa toho, kde budete bývať:  

 

Konštantný symbol: 0308 

Špecifický symbol:   

o ŠD Mladosť 151100  

o ŠD A. Bernoláka 154400  

o ŠD Akademická 155500 

http://www.uniag.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/
http://www.uniag.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/
https://sluzby.uniag.sk/ubytovanie/


Variabilný symbol: svoj variabilný symbol nájdete vo financovaní štúdia pre rok 2021/22 v Univerzitnom 

informačnom  

systéme (UIS), ktorý nájdete na stránke: http://is.uniag.sk/  

 

Pre automatické napárovanie Vašej platby je nevyhnutné mať v príkaze na úhradu vyplnené všetky hrubo 

vyznačené položky.  

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Pastrnáková  
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