
Rada ubytovanýchštudentov VD 
UbytovaciezariadenieVeľký diel 

Blok F  
010 08  Žilina 

 
 

Zápisnica č.73/2015 

Zo schôdze RUŠ, ktorá sa uskutočnila dňa 9.11.2015 
 
 
Schôdza sa uskutočnila dňa 9.11.2015 so začiatkom o 19:00 v miestnosti ubytovacieho 
zariadenia, bloku E študovňa č. 515. 
 

Prítomní: 
1 Drabiňák  Ivan Neprítomný 

     

2 Frniak  Michal  
     

3 Frniak  Tomáš  
     

4 Fusek  Martin Neprítomný 
     

5 Mikolajčík  Štefan  
     

6 Miľko  Matúš Neprítomný 
     

7 Olšiak  Martin  
     

8 Slovák  Enrik  
     

9 Špirka  Patrik  
     

10 Turčan  Peter  
     

11 Voška  Ľuboš Neprítomný 
     

12 Kubík  Peter  
     

13 Skuhra  Adam Neprítomný 
     

14 Lokaj  Matej  
     

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapisovateľ: Katarína Sládičeková Overovateľ: Štefan Mikolajčík 
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Program: 
 
1.  Riešenie financií 

 Hlavnou témou schôdze bolo riešenie rozpočtu organizácie RUŠ VD z verejného 

obstarávania. Na účte je 550€ z čoho pre Gama Klub sa poskytne pôžička vo výške  

200€,  ktorú nám splatia z ich rozpočtu v budúcom akademickom roku.  

2.  Kontroly blokov 

 Počas týždňa boli na blokoch UZ VD vykonané kontroly blokov členmi RUŠ VD. 

Študenti boli pokutovaní za rušenie nočného pokoja, neporiadok na izbe a požívanie 

alkoholu.  Kým prebehla naša schôdza dňa 9.11.2015 neudiali sa na blokoch žiadne 

závažné priestupky, kvôli ktorým by museli byť študenti predvolaní pred RUŠ VD.

 

3.  Záujem o členstvo 

 9.11.2015 na schôdzu prišiel ďalší záujemca o členstvo v organizácii RUŠ VD. Vyjadril 

svoj záujem o spolupodieľanie sa na udržiavaní poriadku na našich internátoch a 

aktívnu spoluprácu v organizácii.  Po predstavení a zodpovedaní našich otázok, 

prebehlo hlasovanie členov organizácie RUŠ VD. Za prijatie hlasovalo 11 zúčastnených 

členov, 1 člen bol proti. Marek Jajcaj sa tak stal čakateľom na obdobie jedného 

akademického roku, zapísali sme jeho údaje a dostal pečiatku čakateľa na ubytovací 

preukaz. Podľa miesta ubytovania bude pridelený na vykonávanie kontrol bloku spolu 

s členmi RUŠ VD a tak sa bude zaúčať v organizácii. Po uplynutí jedného 

akademického roku prebehne hlasovanie, či bude prijatý za člena RUŠ VD.



4.  Motivačné štipendiá 

 Na schôdzi prebehla diskusia ohľadom udeľovania motivačných štipendii z 

jednotlivých fakúlt. Vedenie organizácie RUŠ VD vybralo zopár členov za ich zásluhy, 

pričom sa diskutovalo, či všetci s týmto výberom súhlasia. Tieto žiadosti o motivačné 

štipendiá budú doručené na jednotlivé fakulty, ktoré rozhodnú o ich udelení.
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