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Zápisnica č.76/2015 

Zo schôdze RUŠ, ktorá sa uskutočnila dňa 9.3.2016 
 
 
Schôdza sa uskutočnila dňa 9.3.2016 so začiatkom o 20:30 v miestnosti ubytovacieho 
zariadenia, bloku E študovňa č. 515. 
 

Prítomní: 
1 Drabiňák  Ivan  

     

2 Frniak  Michal  
     

3 Frniak  Tomáš Neprítomný 
     

4 Fusek  Martin  
     

5 Mikolajčík  Štefan  
     

6 Miľko  Matúš Neprítomný 
     

7 Olšiak  Martin  
     

8 Slovák  Enrik Neprítomný 
     

9 Špirka  Patrik Neprítomný 
     

10 Turčan  Peter  
     

11 Voška  Ľuboš Neprítomný 
     

12 Kubík  Peter  
     

13 Skuhra  Adam  
     

14 Lokaj  Matej  
     

15 Zachar  Oliver Neprítomný 
     

16 Pavlíková  Monika  
     

17 Sládičeková  Katarína  
    

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

     

23 Sroka               č. Dávid  
24 Popaďak         č. Pavol  

 
 
 
 
 
 
 

 

Zapisovateľ: Anežka Rezáková                                             Overovateľ: Bc.Štefan Mikolajčík 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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Program: 
 



 Na stretnutie RUŠ bol pozvaný študent Matej Mušák (A 809) z dôvodu 

poškodenia spoločných priestorov konkrétne schodiska, na ktorom sa objavili 

vulgárne nadpisy a škrabance po kľúči. Po osobnom stretnutí na schôdzi bol 

zistený aj druhý vinník Juraj Beluščák z bloku G, ktorý bude predvolaný 

a riešený radou RUŠ na najbližšom stretnutí. Študentovi Mušákovi bolo 

udelené podmienečné vylúčenie, a ubytovanie na akademický rok 2016/2017 

mu nebude udelené v celom ubytovacom zariadení UZ VD, z dôvodu častého 

porušovania ubytovacieho poriadku v predchádzajúcich semestroch. Prebehlo 

hlasovanie, kde 12 členov bolo za návrh, 0 členov sa hlasovania zdržalo a 0 

členov bolo proti návrhu. 

 

 Schválenie výročnej správy za kalendárny rok 2015 – správa bola prečítaná, 

kde 12 z 18 – tich zúčastnených členov (bez čakateľov) hlasovalo za 

schválenie výročnej správy.   

 

 Dňa 1.3.2016 v nočných hodinách boli pri výťahoch  prichytení pri fajčení 

študenti Michal Vaterka E606 a Matúš Surovec E525 členom RUŠ. Boli 

osobne predvolaní na stretnutie RUŠ, ale nezúčastnili sa. Študentovi 

M.Surovcovi bola udelená pokuta podľa sadzobníka pokút č.118 a to 20 € za 

fajčenie, a 30 € za znečistenie spoločenských priestorov.  

 

Študentovi M.Vaterkovi bola udelená pokuta podľa sadzobníka pokút č.118 

a to 20 € za fajčenie, a 30 € znečistenie spoločenských priestorov. Ďalej mu 

bolo udelené podmienečné vylúčenie z UZ VD, a to z dôvodu častého 

porušovania zákazu fajčenia v tomto aj v minulých semestroch. Prebehlo 

hlasovanie za návrhy, kde 11 členovia boli za schválenie návrhov, 1 člen sa 

hlasovania zdržal a 0 členov bolo proti. 
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 Počas skúškového obdobia na bloku C-D v čase keď sa na týchto blokoch 

zdržiavalo najmenej študentov , boli zistené závady a poškodenia majetku a to 

menovite:  1.) zmizli 2 ks hasiacich prístrojov (D-druhé poschodie) 

2.) podtlakovaný 1 ks hasiaci prístroj (C-štvrté a piate 

poschodie) 

3.) rozbité stredné dvere na wc (C- piate poschodie) 

4.) pozamykané všetky dvere na wc (blok C) 

 

 

Z dôvodu nenájdených vinníkov budú musieť náhradu za zmiznutý majetok uhradiť 

všetci študenti z bloku C z jednotlivých poschodí.  

Prebehlo hlasovanie za schválenie uvedeného návrhu, kde 12 členov bolo za schválenie, 0 

členov sa hlasovania zdržalo a 0 členov bolo proti schváleniu. 

 

 Čo sa týka upratovania okolo  blokov navrhujeme študentom, ktorí spáchajú 

akýkoľvek priestupok voči ubytovaciemu poriadku, aby si ako časť pokuty 

odpracovali tento priestupok, a tým prispeli k vyčisteniu areálu UZ VD. 

 

 Sú nám poskytnuté priestory po bývalom Šicku, kde máme v spolupráci 

s vedením vytvoriť oddychovú zónu pre študentov a taktiež aj miestnosť, kde 

sa bude organizácia RUŠ VD stretávať so študentmi a riešiť problémy na 

jednotlivých blokoch. 





 

 

 

 


