Saleziánsky vysokoškolský internát
Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Internát je ponukou pre mladých mužov, najmä zo saleziánskych stredísk, ale i z iných prostredí, ktorí
sú, či budú študentmi VŠ a čakajú od pobytu v Bratislave nielen dosiahnutie vysokoškolského
vzdelania, ale rovnako chcú tento čas investovať do osobného rastu v saleziánskom duchu.

PONUKY INTERNÁTU
Rodinná atmosféra

Duchovný rast
Sprevádzanie
Angažovanosť
Intelektuálny rozvoj
Spoločenstvo

čas pre spoločenstvo, chcieť zdieľať život s ostatnými, učiť sa variť,
udržiavať si poriadok, zodpovednosť za spoločné priestory, vzájomná
tolerancia
spoločná modlitba ráno a večer, možnosť svätej omše, sviatosti zmierenia,
duchovných obnov, adorácií, osobnej modlitby
chuť spoločne kráčať, hľadať a objavovať životnú cestu
pomoc v dome na Miletičovej, či v niektorom z našich bratislavských
stredísk v práci s mladými, prípadne na inom poli
účasť na formačnom programe internátu – spoločný večer, možnosť
spoločného štúdia, prednášky, diskusie
ponuka byť členom VŠ stretka v stredisku, akcie pre VŠ

Podmienky prijímania na internát:
Záujemca o ubytovanie na internáte:
1) musí byť, alebo bude študentom VŠ (doklad o tom odovzdá po zápise)
2) písomne spracuje svoju „Žiadosť o prijatie na internát“, kde zhrnie doterajšie pôsobenie v
saleziánskom diele, v pastoračnom centre, alebo o inej forme dobrovoľníckej činnosti (animátorský
profil) a vysvetlí motivácie, prečo chce byť ubytovaný na saleziánskom internáte
3) doloží písomnú referenciu od zodpovedného SDB, prípadne inej kompetentnej osoby (sestra fma,
farár, koordinátor strediska ASC...)
4) napíše životopis
Tieto dokumenty môže doručiť rôznymi spôsobmi:
- mailom na adresu: sdbbyvanievs@gmail.com
- poštou na adresu: Internát, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- osobne zodpovednému za internát
5) podmienkou prijatia je tiež absolvovanie osobného pohovoru s vedúcim internátu (presný termín
si dohodne)
Poradie prijatia záujemcov bude určené na základe animátorského profilu, motivácií, referencie SDB
a termínu podania žiadosti.
Zmluva o ubytovaní na internáte sa uzatvára so záujemcom o internát vždy na jeden rok.
Záujemca obdrží odpoveď najneskôr do dvoch mesiacov od podania žiadosti.
Viac info: sdbbyvanievs@gmail.com

ŽIADOSŤ O PRIJATIE NA SDB INTERNÁT
Názov internátu: Saleziánsky internát, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Žiadam o prijatie na VŠ SDB internát na školský rok 2018/2019

Údaje o študentovi
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska (aj PSČ):
E mail:
Číslo telefónu:
Názov VŠ a fakulty, ktorú bude navštevovať:
Ročník štúdia / rok, ktorý už študuje na VŠ v školskom roku 2018/2019:
1) Odkiaľ si sa dozvedel o možnosti bývania u Saleziánov na Miletičovej?
2) Animátorský profil (v skratke opíš svoje doterajšie pôsobenie v saleziánskom diele):
3) Motivácia (Vysvetli prosím, prečo chceš ísť bývať na SDB internát. Čo očakávaš od SDB
internátu?):

