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Zápisnica č. 70/2015 

Zo schôdze RUŠ ktorá sa uskutočnila dňa 25.5.2015 

 
Schôdza sa uskutočnila dňa 25.5.2015 so začiatkom o 20:00 v miestnosti  ubytovacieho 

zariadenia, bloku E študovňa č. 515  

 

Prítomní: 
1 Drabiňák Ivan  

2 Frniak Michal Neprítomný 

3 Frniak Tomáš Neprítomný 

4 Fusek Martin Neprítomný 

5 Getler Pavol  

6 Kordiak Jakub  

7 Mikolajčík Štefan  

8 Miľko Matúš Neprítomný 

9 Olšiak Martin Neprítomný 

10 Slovák Enrik Neprítomný 

11 Špirka Patrik Neprítomný 

12 Turčan Peter  

13 Ušiak Tomáš Neprítomný 

14 Voška Ľuboš Neprítomný 

15 Kubík              Peter Neprítomný 

16 Skuhra            Adam  

17 Danko            č. Alexander Neprítomný 

18 Chovancová  č. Oľga Neprítomný 

19 Lokaj              č. Matej  

20 Zachar          č. Oliver    Neprítomný 

21 Pavlíková    č. Monika  

22 Sládičeková č. Katarína  

23 Rezáková    č. Anežka  

 

 

 

 

 

 Zapisovateľ: Anežka Rezáková, Katarína Sládičeková      Overovateľ: Peter Turčan

http://www.dorm.uniza.sk/
mailto:rus@student.uniza.sk


  Rada ubytovaných študentov VD  
  Ubytovacie zariadenie Veľký diel 

Blok F 

010 08  Žilina 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Rada ubytovaných študentov               Ubytovacieho zariadenia VD Žilinskej Univerzity v Žiline 

WEB:   www.dorm.uniza.sk                                                             e-mail:  rus@student.uniza.sk 

 

 

Program: 

1. Riešenie priestupkov  

 

 Dňa 18.5.2015 bola vykonaná kontrola bloku, navštívili sme aj izbu E-705, kde už na 

dverách boli nápisy viď príloha 1. Na vyzvanie členov RUŠ členovia izby nereagovali 

a nechceli ich pustiť na izbu, a tým im neumožnili vykonať kontrolu. Z chodby bolo 

vidno, že na izbe požívajú alkohol. Izba E-705, bola predvolaná pred disciplinárnu 

komisiu z dôvodu opakovaného porušenia ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli 

porušeniu Ubytovacieho poriadku. Menovite sú to študenti Smolár Michal 

(neprítomný), Grman Kamil, Majlát Šimon. Študentom bol daný priestor na 

obhajobu svojho konania. Bol daný návrh na zrušenie ubytovania hore menovaným 

študentom na akademický rok 2015/2016. Následne prebehlo hlasovanie, pri ktorom 

z 10. prítomných členov RUŠ VD hlasovali 3 členovia za vylúčenie študentov z UZ 

VD, 1 sa hlasovania zdržal a proti zrušeniu ubytovania hlasovalo 6 členov. Keďže 

nehlasovala nadpolovičná väčšina za tento návrh, nebol schválený.  

Ďalším návrhom bolo zrušenie dosiahnutých bodov počas štúdia za ubytovanie, 

následné umiestnenie na koniec poradovníka a prísny zákaz ubytovať hore uvedených 

spolu na jednej izbe. Za tento návrh hlasovalo 8 členov a 2 boli proti. Študenti už boli 

riešení Radou ubytovaných študentov kvôli opakovaným priestupkom a bola im 

udelená podmienka RUŠ a preto ich porušovanie Ubytovacieho poriadku (Článok 6, 

odsek 3, bod m) bolo riešené tak prísne. 

 

 

2. Problémy na jednotlivých blokoch 

 Dňa 6.5. 2015 (Majáles), bola vykonaná kontrola na všetkých blokoch UZ VD, pri 

ktorej boli zistené škody ako vystriekaný hasiaci prístroj na bloku E a na bloku C-D. 

Znehodnotenie hasiaceho prístroja na bloku E sa stalo na prvom poschodí oproti 

Iklubu, pričom boli zaznamenaní vinníci na kamerovom systéme, no neboli nájdení. 

Škoda hasiaceho prístroja na bloku C-D bola uskutočnená na piatom poschodí, kde 

neznámy študent vystriekal hasiaci prístroj do izby číslo C 508 (viď príloha 2). Izba 

bola tak znečistená, že študentom bola vybavená hotelová izba na bloku A.  
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 Na vrátnici na bloku G-H v nočných hodinách podgurážený študent sa nechcel 

preukázať ubytovacím preukazom službukonajúcej vrátničke. Bol na ňu vulgárny, 

násilne búchal na lexan na vrátnici, následne jej hodil preukaz do miestnosti vrátnice, 

a s vulgárnymi výrazmi odišiel. Na druhý deň sa bol ospravedlniť za svoje nevhodné 

správanie vrátničke. RUŠ tým pádom tento problém neriešila. 

 

 Na štvrtom poschodí bloku C boli nájdené vo výlevke na WC poškodené dve metly 

upratovačiek. Členovia RUŠ sa zhodli, že na poškodené metly sa poskladajú študenti 

zo štvrtého poschodia. 

 

 

 Členovia RUŠ pri kontrole bloku C-D vyzbierali časť peňazí za rozbité dvere na 

treťom a štvrtom poschodí na bloku C (1,50 e/osoba).  
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Príloha 1: 

 

 

Príloha 2: 
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