Zoznam ubytovacích zariadení pre študentov TnUAD.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) ponúka študentom jedno vlastné
ubytovacie zariadenie a tri zmluvné ubytovacie zariadenia:

1. Študentský domov Záblatie, adresa: Pri parku 627/52, 911 06 Trenčín
č. tel. správca 032/7400264, vrátnica 032/7444177, správca: Ivan Ďuďák, tel. 0904/109484,
e-mail: ivan.dudak@tnuni.sk
Študentský domov sa nachádza v tichej okrajovej časti Trenčína, hneď vedľa budovy Fakulty
špeciálnej techniky. Do centra mesta je možnosť dopraviť sa autobusmi MHD.
Vybavenie: školská jedáleň, bufet, spoločné sprchy, kuchynky pre študentov, pračka,
telocvičňa, vonkajšie športové plochy, pripojenie na internet.
Služby v okolí: obchod s potravinami
Cena: 66,- Eur/študent/mesiac (pozri „Cenník ubytovacích služieb“)
Kapacita: 96 miest
___________________________________________________________________________
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne má uzatvorenú zmluvu o ubytovaní študentov
s týmito zmluvnými ubytovacími zariadeniami internátneho typu:

2. Školský internát, adresa: Staničná 6, 911 05 Trenčín (stredoškolský internát
Strednej športovej školy v Trenčíne)
tel. správca 032/6510814, vrátnica 032/6510811,
www.sportovaskolatn.sk – Školský internát, fotogaléria TU
Školský internát sa nachádza neďaleko centra mesta, má výborné spojenie s univerzitou
autobusmi MHD.
Vybavenie: školská jedáleň, bufet, spoločné sprchy, kuchynky, pračky, telocvičňa, internet
Služby v okolí: obchody, reštaurácie, pošta, banka, fitness.
Cena: 74,- Eur/študent/mesiac.
Kapacita pre TnUAD sa každý rok mení podľa aktuálnych možností zariadenia.

3. Ubytovňa JANKA, adresa: Súvoz 1, 911 01 Trenčín
tel. 0918/661234, e-mail: ubytovna.janka@gmail.com, fotogaléria TU
správca: Mgr. Chlebana Martin, mobil 0918/661234
Ubytovňa ubytováva na 80 % len študentov univerzity. Nachádza sa v okrajovej časti Trenčína.
Má výborné spojenie so školou aj centrom mesta autobusmi MHD.
Vybavenie: spoločné sprchy, kuchynky, spoločenská miestnosť s televízorom, internet,
záhradný altánok s posedením.
Cena: 70,- Eur/študent/mesiac.
Služby v okolí: obchody, bankomat, fitness
Kapacita: 95 miest pre Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka

4. Školský internát v Púchove, adresa: I. Krasku 492/32, 020 01 Púchov
(stredoškolský internát pri Spojenej škole v Púchove) tel.: 042/4261974 p. Dianová
e-mail: info@sospuchov.sk
Školský internát slúži študentom, ktorí študujú na Fakulte priemyselných technológií
v Púchove. Nachádza sa hneď vedľa budovy fakulty neďaleko od centra mesta, kam je
možnosť dopraviť sa aj autobusmi MHD.
Vybavenie: bufet, spoločné sprchy, kuchynky pre študentov, vonkajšie športové plochy,
pripojenie na internet.
Služby v okolí: obchod s potravinami, v centre mesta všetky ostatné služby.
Cena: od 60,- do 90,- Eur (bližšie info: tnuni.sk –Študenti-Ubytovanie -„Pokyny k ubytovaniu“
pre internát Púchov)

