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Zápisnica č. 69/2015 

Zo schôdze RUŠ ktorá sa uskutočnila dňa 28.4.2015 

 
Schôdza sa uskutočnila dňa 28.4.2015 so začiatkom o 20:00 v miestnosti  ubytovacieho 

zariadenia, bloku G študovňa č. 215  

 

Prítomní: 
1 Drabiňák Ivan  

2 Frniak Michal  

3 Frniak Tomáš  

4 Fusek Martin  

5 Getler Pavol Neprítomný 

6 Kordiak Jakub Neprítomný 

7 Mikolajčík Štefan  

8 Miľko Matúš  

9 Olšiak Martin  

10 Slovák Enrik  

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  

21 Pavlíková    č. Monika  

22 Sládičeková č. Katarína  

23 Rezáková    č. Anežka Neprítomný 
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Program: 

1. Riešenie priestupkov  

 

 Izba E-705, bola predvolaná pred disciplinárnu komisiu z dôvodu opakovaného 

porušenia ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli tomuto sa dostali na ,,blacklist“. 

Menovite sú to študenti Smolár Michal, Grman Kamil, Majlát Šimon 

(neprítomný). Študentom bol daný priestor na obhajobu svojho konania. Následne 

prebehlo hlasovanie, pri ktorom z 10. prítomných členov RUŠ VD hlasovalo za 

stiahnutie študentov z ,,blacklistu“ za 10 členov, 0 hlasovalo proti udeleniu a 0 sa 

zdržalo hlasovania. Výsledkom hlasovania bolo študentom udelené napomenutie 

radou ubytovaných študentov. V prípade ďalšieho porušenia ubytovacieho poriadku 

bude daným študentom ukončené ubytovanie a budú vylúčení z UZ VD. 

 

 Študent Jurík Peter izba E-701, bol predvolaný pred disciplinárnu komisiu z dôvodu 

porušenia ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli tomuto sa dostal na ,,blacklist“. 

Študentovi bol daný priestor na obhajobu svojho konania. Následne prebehlo 

hlasovanie, pri ktorom z 10. prítomných členov RUŠ VD hlasovalo za stiahnutie 

študenta z ,,blacklistu“ za 10 členov, 0 hlasovalo proti udeleniu a 0 sa zdržalo 

hlasovania. Výsledkom hlasovania bolo študentovi udelené napomenutie radou 

ubytovaných študentov. V prípade ďalšieho porušenia ubytovacieho poriadku bude 

danému študentovi udelené podmienečné vylúčenie z UZ VD. 

 

 Izba E-710, bola predvolaná pred disciplinárnu komisiu z dôvodu porušenia 

ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli tomuto sa dostali na ,,blacklist“. Menovite sú 

to študenti Tropp Jakub, Hock Filip(neprítomný), Bombek Ondrej (neprítomný). 

Študentom bol daný priestor na obhajobu svojho konania. Následne prebehlo 

hlasovanie, pri ktorom z 10. prítomných členov RUŠ VD hlasovalo za stiahnutie 

študentov z ,,blacklistu“ za 10 členov, 0 hlasovalo proti udeleniu a 0 sa zdržalo 

hlasovania. Výsledkom hlasovania bolo študentom udelené napomenutie radou 

ubytovaných študentov. V prípade ďalšieho porušenia ubytovacieho poriadku bude 

daným študentom udelené podmienečné vylúčenie z UZ VD. 
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 Izba H-423, bola predvolaná pred disciplinárnu komisiu z dôvodu porušenia 

ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli tomuto sa dostali na ,,blacklist“. Menovite sú 

to študenti Holička Róbert, Vrba Martin, Kucbel Michal (neprítomný). Študentom 

bol daný priestor na obhajobu svojho konania. Následne prebehlo hlasovanie, pri 

ktorom z 10. prítomných členov RUŠ VD hlasovalo za stiahnutie študentov z 

,,blacklistu“ za 10 členov, 0 hlasovalo proti udeleniu a 0 sa zdržalo hlasovania. 

Výsledkom hlasovania bolo študentom udelené napomenutie radou ubytovaných 

študentov. V prípade ďalšieho porušenia ubytovacieho poriadku bude daným 

študentom udelené podmienečné vylúčenie z UZ VD. 

 

 Izba H-418, bola predvolaná pred disciplinárnu komisiu z dôvodu porušenia 

ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli tomuto sa dostali na ,,blacklist“. Menovite sú 

to študenti Šutka Jozef, Martinec Denis. Študentom bol daný priestor na obhajobu 

svojho konania. Následne prebehlo hlasovanie, pri ktorom z 10. prítomných členov 

RUŠ VD hlasovalo za stiahnutie študentov z ,,blacklistu“ za 10 členov, 0 hlasovalo 

proti udeleniu a 0 sa zdržalo hlasovania. Výsledkom hlasovania bolo študentom 

udelené napomenutie radou ubytovaných študentov. V prípade ďalšieho porušenia 

ubytovacieho poriadku bude daným študentom udelené podmienečné vylúčenie z UZ 

VD. 

 

 Izba H-609, bola predvolaná pred disciplinárnu komisiu z dôvodu porušenia 

ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli tomuto sa dostali na ,,blacklist“. Menovite sú 

to študenti Baran Peter, Mušák Matej, Pjatko Roman (neprítomný). Študentom 

bol daný priestor na obhajobu svojho konania. Následne prebehlo hlasovanie, pri 

ktorom z 10. prítomných členov RUŠ VD hlasovalo za stiahnutie študentov z 

,,blacklistu“ za 10 členov, 0 hlasovalo proti udeleniu a 0 sa zdržalo hlasovania. 

Výsledkom hlasovania bolo študentom udelené napomenutie radou ubytovaných 

študentov. V prípade ďalšieho porušenia ubytovacieho poriadku bude daným 

študentom ukončené ubytovanie a budú vylúčení z UZ VD. 
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 Študent Bielik Tomáš izba H-411, bol predvolaný pred disciplinárnu komisiu 

z dôvodu porušenia ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli tomuto sa dostal na 

,,blacklist“. Študentovi bol daný priestor na obhajobu svojho konania. Následne 

prebehlo hlasovanie, pri ktorom z 10. prítomných členov RUŠ VD hlasovalo za 

stiahnutie študenta z ,,blacklistu“ za 10 členov, 0 hlasovalo proti udeleniu a 0 sa 

zdržalo hlasovania. Výsledkom hlasovania bolo študentovi udelené napomenutie 

radou ubytovaných študentov. V prípade ďalšieho porušenia ubytovacieho poriadku 

bude danému študentovi udelené podmienečné vylúčenie z UZ VD. 

 

 

 Študent Novotný František izba C-510, bol predvolaný pred disciplinárnu komisiu 

z dôvodu opakovaného porušenia ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli tomuto sa 

dostal na ,,blacklist“. Študentovi bol daný priestor na obhajobu svojho konania. 

Následne prebehlo hlasovanie, pri ktorom z 10. prítomných členov RUŠ VD hlasovalo 

za stiahnutie študenta z ,,blacklistu“ za 10 členov, 0 hlasovalo proti udeleniu a 0 sa 

zdržalo hlasovania. Výsledkom hlasovania bolo študentovi udelené napomenutie 

radou ubytovaných študentov. V prípade ďalšieho porušenia ubytovacieho poriadku 

bude danému študentovi ukončené ubytovanie a bude vylúčení z UZ VD. 

 

 Študentka Katarína Kurillová izba E-518, bola predvolaná pred disciplinárnu 

komisiu z dôvodu porušenia ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli sťažnostiam zo 

strany vrátnikov. Študentke bol daný priestor na obhajobu svojho konania. Študentke 

bolo zo strany rady ubytovaných študentov dohovorené aby miernejšie požívala 

alkoholické nápoje. V prípade ďalšieho porušenia ubytovacieho poriadku bude danej 

študentke udelené podmienečné vylúčenie z UZ VD. 

 

 Študent Hanáčik Martin izba H-409, bol predvolaný pred disciplinárnu komisiu 

z dôvodu porušenia ubytovacieho poriadku UZ VD a kvôli tomuto sa dostal na 

,,blacklist“. Študent sa na zasadnutie rady nedostavil. V neprítomnosti študenta 

prebehlo hlasovanie, pri ktorom z 10. prítomných členov RUŠ VD hlasovalo za 

stiahnutie študenta z ,,blacklistu“ za 10 členov, 0 hlasovalo proti udeleniu a 0 sa 

zdržalo hlasovania. Výsledkom hlasovania bolo študentovi udelené napomenutie 
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radou ubytovaných študentov. V prípade ďalšieho porušenia ubytovacieho poriadku 

bude danému študentovi udelené podmienečné vylúčenie z UZ VD. 

 

 

 

 

2. Blacklist 

 Bol vytvorený tzv. Blacklist. Tento zoznam obsahuje mená ubytovaných študentov, 

ktorí nejakým spôsobom opakovane porušili ubytovací poriadok a boli za to 

pokutovaní.  

Zoznam bol po obhajobách študentov pred disciplinárnou komisiou RUŠ 

vyprázdnený, takže sa nebude používať pri udeľovaní bodov na ubytovanie za školský 

rok 2014/2015.Všetci 10 prítomní členovia RUŠ VD schválili vyprázdnenie tohto 

zoznamu. 
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