Rada ubytovaných študentov
Ubytovacie zariadenie Veľký diel

Výročná správa
2009

Žilina, 19. február 2010

Rada ubytovaných študentov VD
Ubytovacie zariadenie Veľký diel
Blok F
010 08 Žilina

1. Všeobecné údaje
Rada ubytovaných študentov (RUŠ) je organizácia, ktorá zastupuje ubytovaných
študentov na Ubytovacom zariadení Veľký diel (UZVD) a je poradným orgánom vedúceho
UZVD. To znamená, že má určité práva, ale aj povinnosti podľa platného štatútu,
prerokováva návrhy a sankcie za porušenie ubytovacieho poriadku a v neposlednom rade
prijíma a uskutočňuje návrhy na zlepšenie podmienok pre ubytovaných študentov.

2. Členovia RUŠ
Členovia sú volení podľa potreby z čakateľov (Príloha 1 - Zoznam členov). Hlavné slovo
má predseda, ktorý bol zvolený 7 hlasmi z 11 zúčastnených členov dňa 18. 2.2009. Stal sa
ním Tomáš Ščurko, ktorý vystriedal dovtedajšieho predsedu Adama Straku.

3. Hlavné činnosti
V uplynulom roku sa RUŠ snažila zefektívniť činnosť a spríjemniť život na UZVD,
zlepšiť prevádzku a komunikáciu s ubytovanými študentmi a v neposlednom i samotným
vedením UZVD. Medzi hlavné činnosti vykonané v roku 2009 patrili:

-

neustále aktualizovanie webovej stránky, kde študenti môžu nájsť všetky oznamy
súvisiace s ubytovaním, informácie o organizácii RUŠ a taktiež môžu zanechať svoje
odkazy a pripomienky či už k organizácii RUŠ alebo k UZVD

-

drobné úpravy štatútu RUŠ, ktorý stanovuje členom práva a povinnosti

-

zvolenie nových správcov na jednotlivé bloky a ich zástupcov, resp. pomocníkov,
ktorých povinnosťou je riešiť prípadné vzniknuté problémy na pridelených blokoch

-

zvolenie nových členov do pôvodných funkcií a to nasledovne: podpredsedom sa stal
Milan Brtáň, vedúcim ubytovacej komisie sa stal Michal Dupkala, záležitostí
a komunikáciu s ostatnými študentskými organizáciami má na starosť Martina
Chamulová, (ostatné mena členov s funkciami viď Príloha 1)

-

dbanie na dodržiavanie zákazu fajčenia na všetkých blokoch UZVD

-

prerokovanie Ubytovacieho poriadku a upravenie Kritérií na ubytovanie
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-

riešenie problémov vzniknutých na jednotlivých blokoch UZVD, udeľovanie trestov
či pokút pre neprispôsobivých študentov atď.

Členovia RUŠ taktiež pomáhajú vedúcim blokov UZVD resp. pani domovníčkam, napr.
pri vykonávaní kontrol spotrebičov či kontrol čistoty, pri tvorbe poradovníku ubytovaných či
pri zastupovaní na vrátniciach blokov.

4. Hospodárenie v roku 2009
Finančné prostriedky pridelené organizácii RUŠ na rok 2009 boli v hodnote 531,10 € (16
000 Sk). Na návrh ubytovaných študentov boli nakúpené športové potreby (futbalová lopta 4
kusy) v hodnote 99,76 € (3 005,36 Sk), a ďalej sa nakúpili spoločenské hry (poker prof. set 4
kusy, hra Slovensko 4 kusy, hra Európa SK 4 kusy, šachy drevo 4 kusy a Sada 303 hier 4
kusy) v hodnote 383,92€ (11 565,97 Sk) a TV anténa na blok A v hodnote 26,53 € (799,24
Sk). Spolu sme vyčerpali z rozpočtu 510,21 € (15 370,58 Sk).

5. Stanovené ciele do roku 2010
V nasledujúcom roku 2010 by chcela organizácia RUŠ pokračovať ešte lepšom vývoji,
ktorý nastolila v uplynulom roku, naďalej prinášať osvetu medzi ubytovanými študentmi,
pomáhať im zlepšovať svoje okolie a trestať študentov, ktorí kazia nielen dobré meno
UZVD, ale najmä jeho zariadenie.
Táto výročná správa organizácie RUŠ za rok 2009 bola vyhotovená v Žiline dňa 19. 2.
2010.

Dupkala Michal
vedúci ubytovacej komisie
Počet príloh – 1
Zoznam členov RUŠ
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Príloha 1 – Zoznam členov RUŠ
***** A-B *****
1. Tomáš Ščurko – predseda, správca
2. Milan Brtáň – podpredseda, predseda disciplinárnej komisie, správca
3. Eva Kučerová – nástenky, oznamy a ubytovacia komisia
4. Lucia Kudlejová – nástenky, oznamy a ubytovacia komisia
5. Martin Smetana
***** C-D *****
1. Vladimír Jurický – správca
2. Jozef Čmelík
3. Marek Holubčík
***** E *****
1. Oto Getler – správca
2. Michal Gábriš
3. Peter Chrastina
***** F *****
1. Miroslav Kubačák – správca
2. Juraj Kováč
***** G *****
1. Jozef Brtiš – správca
2. Tomáš Kopyčiar
3. Ján Šipikal
4. Pavol Rau
***** H *****
1. Pavol Bors – správca
2. Michal Dupkala – vedúci ubytovacej komisie
3. Ivan Brtáň – správca WEB-u
4. Martina Chamulová – komunikácia so študentskými organizáciami
5. Igor Tomčufčík
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