Rada ubytovanýchštudentov VD

UbytovaciezariadenieVeľký diel
Blok F
010 08 Žilina

Zápisnicač.72/2015
Zo schôdze RUŠ, ktorá sa uskutočnila dňa 19.10.2015
Schôdza sa uskutočnila dňa 19.10.2015 so začiatkom o 19:00 v miestnosti
ubytovacieho zariadenia, bloku E študovňa č. 515.

Prítomní:
1

Drabiňák

Ivan

2

Frniak

Michal

3

Frniak

Tomáš

4

Fusek

Martin

5

Mikolajčík

Štefan

6

Miľko

Matúš

7

Olšiak

Martin

8

Slovák

Enrik

9

Špirka

Patrik

10

Turčan

Peter

11

Voška

Ľuboš

12

Kubík

Peter

13

Skuhra

Adam

14

Lokaj

Matej

15

Zachar

Oliver

16

Pavlíková

Monika

17

Sládičeková

Katarína

18

Rezáková

Anežka

Zapisovateľ: Katarína Sládičeková

Neprítomný

Neprítomný

Overovateľ: Štefan Mikolajčík
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Program:
1. Riešenie problémov na blokoch


Počas týždňa boli na blokoch UZ VD vykonané kontroly blokov členmi RUŠ VD.
Študenti boli pokutovaní za rušenie nočného pokoja, neporiadok na izbe a požívanie
alkoholu. V prípadoch, kedy sa priestupky opakovali a študenti nerešpektovali členov
RUŠ VD, boli majitelia izieb predvolaní pred Radu Ubytovaných Študentov VD, v
pondelok 19.10.2015. Jednalo sa hlavne o študentov z bloku A-B. Na základe
predvolania sa na našu schôdzu dostavili menovite: František Harmata a Branislav
Obrtáč, obidvaja z izby č. B-410, Peter Žatkuliak a František Skočík z izby č. A-910.
Prebehla diskusia medzi členmi RUŠ VD a predvolanými, ktorí dostali pokutu priamo
pri kontrole podľa Sadzobníka pokút. Študenti boli upozornení, že opakovane
porušujú Ubytovací poriadok a ak problémy budú pretrvávať, hrozí im, že prídu o
ubytovanie na danom bloku. 


2. Nábor nových členov


19.10.2015 sa okrem schôdze RUŠ VD uskutočnil aj nábor nových členov do našej
organizácie. Plagáty o konaní konkurzu boli rozvešané po všetkých blokoch UZ VD.
Zúčastnili sa ho študenti, ktorí majú záujem spolupodieľať sa na udržiavaní poriadku
na našich internátoch a aktívne pracovať v organizácii. Každý zúčastnený sa nám
predstavil, povedal pár viet o svojich záľubách a zodpovedal naše otázky. Následne
prebehlo hlasovanie členov o prijatí nových čakateľov, menovite: Peter Šufliarsky z
bloku G, Michal Tarajčák a Dušan Tokarčík z bloku A-B. Za ich prijatie hlasovalo 14
členov, 1 sa zdržal a 1 člen bol proti. Stali sa čakateľmi na obdobie jedného
akademického roku, zapísali sme si ich údaje a dostali pečiatky čakateľov na
ubytovacie preukazy. Podľa miesta ubytovania na UZ VD boli pridelení do
jednotlivých blokov, kde budú vykonávať kontroly spolu s členmi a tak sa zaúčať v
organizácii RUŠ VD. Po uplynutí jedného akademického roku prebehne hlasovanie, či
čakatelia budú prijatí za členov RUŠ VD.
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3. Zasadnutie organizácii


Témou schôdze bolo aj riešenie blížiaceho sa zasadnutia všetkých študentských
organizácii. Diskutovali sme o možnostiach, ako použiť peniaze z rozpočtu a ako
vyriešiť situáciu s loptami (hľadáme sponzora). Zasadnutia študentských organizácii sa
zúčastnil predseda s dvomi členmi RUŠ VD. Hlavnou témou bolo využitie peňazí z
verejného obstarávania, konkrétne zostatok z roku 2014 a dotácia za rok 2015.
Organizácia RUŠ VD má na účte 550€, pričom zostatok z roku 2014 je 350€ a treba ho
prednostne minúť v dohľadnej dobe. Tieto financie sa použijú na kúpu lôpt a hier, ako
aj na zariadenie miestnosti určenej pre organizáciu RUŠ VD na bloku G-H. 
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