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010 08  Ţilina 

 
 

Zápisnicač.74/2015 

Zo schôdze RUŠ, ktorásauskutočnila dňa 23.11.2015 
 
 
Schôdzasauskutočnila dňa 23.11.2015 so začiatkom o 19:00 v 
miestnostiubytovaciehozariadenia, bloku E študovňa č. 515. 
 

Prítomní: 
1 Drabiňák  Ivan  

     

2 Frniak  Michal Neprítomný 
     

3 Frniak  Tomáš  
     

4 Fusek  Martin  
     

5 Mikolajčík  Štefan  
     

6 Miľko  Matúš  
     

7 Olšiak  Martin  
     

8 Slovák  Enrik  
     

9 Špirka  Patrik  
     

10 Turčan  Peter Neprítomný 
     

11 Voška  Ľuboš Neprítomný 
     

12 Kubík  Peter  
     

13 Skuhra  Adam Neprítomný 
     

14 Lokaj  Matej Neprítomný 
     

15 Zachar  Oliver  
     

16 Pavlíková  Monika Neprítomná 
     

17 Sládičeková  Katarína  
    

18 Rezáková Anežka  
19 Tarajčák           č. Michal  
20 Šufliarsky         č. Peter  
21 Tokarčík           č. Dušan  
22 Jajcaj                č. Marek  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapisovateľ: Anežka Rezáková                                             Overovateľ: Bc.Peter Turčan 
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Program: 
 
1.  Zvolanie mimoriadneho stretnutia 

 

 Bola zvolaná mimoriadna schôdza na podnet pani riaditeľky, z dôvodu opakovaného 

poškodzovania a ničenia majetku na bloku G. Odkedy boli študenti ubytovaní na 

bloku G, je hlásené opakované poškodzovanie majetku a to výťahy, vybavenie na 

izbách a dvere, konkrétne zámky (vtlačené sekundové lepidlo do zámkov na šiestich 

izbách). Kvôli tomu bolo zvolané mimoriadne stretnutie medzi členmi RUŠ VD 

a ubytovanými študentmi z bloku G.



2. Pomoc pri nosení stolov 

 Pani domovníčka z bloku G nás požiadala o pomoc pri nosení stolov do spoločenských 

miestností. Dohodli sme sa, že kto môže v utorok 24.11.2015 doobeda, príde pomôcť 

stoly podonášať. 

 

3.Stretnutie so študentmi z bloku G 

  V utorok 24.11.2015 sa členovia RUŠ VD menovite Martin Fusek, Bc.Peter Turčan, 

Anežka Rezáková, Enrik Slovák a Peter Šufliarsky stretli so študentmi ubytovanými na 

bloku G, z ktorých sa stretnutia zúčastnili deviati. Postupne sa preriešilo poškodenie 

výťahov a zámkov na dverách. Ubytovaní študenti tvrdili, že výťahy sú poškodené 

odkedy sa nasťahovali, a každý deň sa stáva, že nefungujú. K dispozícií sú aj fotografie 

výťahov a výťahovej šachty po kolaudácií, ktoré svedčia proti kolaudačnej komisii. 

Členovia RUŠ VD navrhli, že ak by ktokoľvek zo študentov uvidel alebo si všimol 

prípadného páchateľa, nech to oznámi členom, ktorí to budú následne riešiť. Zo 

strany študentov bola navrhnutá možnosť spísania sťažnosti. Zúčastnení sa dohodli, 

že na vrátnici blokov G-H bude vyvesený oznam kde a kedy bude sťažnosť vystavená, 

a budú sa k nej môcť vyjadriť. 
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