
RUŠ UZ VD informuje 
 

Po dlhej pauze Vás chcem na začiatku pozdraviť a poinformovať, čo sa stalo. 
Príchod nového semestra priniesol zmeny nielen v škole, ale aj vo vedení RUŠ. 
Bývalého predsedu RUŠ, Tomáša Ušiaka, vo voľbách, ktoré sa konali v polovici 
apríla, vystriedal vo funkcii Bc. Peter Turčan a súčasne aj vo funkcii vedúci 
disciplinárnej komisie a za podpredsedu  bol zvolený Bc. Štefan Mikolajčík. Obom 
vedúcim želáme veľa úspechov a síl v plnení úloh , ktoré s ich postami úzko súvisia. 
 

Na internátoch stále pretrváva prísny zákaz fajčenia, ktorý však niektorí 
nepoučiteľní študenti stále nerešpektujú a porušujú. Práve kvôli týmto študentom sa 
sprísnili kontroly fajčenia, najmä vo večerných hodinách. Prichytený fajčiar zaplatí 
pokutu vo výške 20 eur. Pokiaľ študent opätovne poruší zákaz fajčenia bude 
podmienečne vylúčený, pretože študenti boli vopred upozornení formou oznamov o 
zákaze fajčenia na každom bloku ubytovacieho zariadenia. Okrem fajčenia sa stále 
vyskytujú problémy s vystriekanými hasiacimi prístrojmi, s rušením nočného kľudu , 
ničením majetku, či dokonca prespávaním cudzích osôb na internáte, čím sa 
porušuje ubytovací poriadok. Ako isto neuniklo vašej pozornosti, boli stanovené nové 
kritéria na ubytovanie na daľší akademický rok ( môžete si ich pozrieť na stránke: 
http://www.iklub.sk/download/Kriteria%20na%20ubytovanie-celouniverzitne.pdf) 
v ktorých sa taktiež berú do úvahy priestupky a pokuty. Študenti, ktorí porušia 
ubytovací poriadok, budú zaradení na koniec zoznamu pri žiadaní o ubytovanie na 
ďalší školský rok. Ak sú študenti v organizáciách, budú im odobrané bonusové body. 
 

Ak si nebudeme vážiť majetok internátu, ničiť ho alebo zbytočne míňať 
energie, potom si musíme uvedomiť, ako v ďalších rokoch bude cena za 
ubytovanie stúpať a my doplatíme na svoje vlastné chyby. Nebude už možné 

vytvárať lepšie podmienky na ubytovanie pre študentov, aké boli umožnené 
rekonštrukciou bloku E a F minulý rok. Tento rok bude rekonštruovaný aj blok G. 
Ak má niekto z Vás nápad, podnet, pripomienku alebo návrh, naberte odvahu, 
príďte sa medzi nás pozrieť na schôdzu RUŠ, prípadne nás kontaktujte mailom na 

rus@student.uniza.sk. 
 

RUŠ je organizáciou , ktorá chce študentom pomáhať, nie ich prenasledovať 
a pokutovať, ale bez rešpektovania zákazov, ktoré na internáte platia, to 
nepôjde. Myslíme však aj na zdravie študentov a ich záujmy, a preto sú na všetkých 
vrátniciach zakúpené lopty a to basketbalové, futbalové a volejbalové aj 
s pumpou a spoločenské hry pre všetkých. Ak študent príde na vrátnicu, môže si 
lopty či hry požičať za ubytovací preukaz alebo ISIC. 
 

Na vrátnici E-F je taktiež možné za menší poplatok požičať si kľúče od kurtov 
a zahrať si tenis. 

 

Sme tu pre Vás študentov a chceme Vám vytvoriť také 
podmienky na bývanie, aby ste tu boli spokojní, preto sa o tento cieľ snažme 
spoločne . 
 
 

Monika Pavlíková 

členka RUŠ pre komunikáciu so študentskými organizáciami 
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