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Rada ubytovaných študentov Ubytovacieho zariadenia Hliny Žilinskej univerzity v Žiline
(ďalej len „RUŠ UZ ŽU Hliny“) je neziskovou organizáciou Žilinskej univerzity v Žiline,
ktorá slúži ako poradný orgán pri riadení a skvalitňovaní života ubytovaných študentov
v areáli UZ Hliny. RUŠ UZ ŽU Hliny

sa

počtom

medzi

18

väčšie

svojich

členov

organizácie

radí

univerzity,

jej prevažným pôsobiskom sú priestory
Ubytovacieho zariadenia Hliny Žilinskej
univerzity v Žiline. Z dlhodobého hľadiska
je našim cieľom zabezpečovať konsenzus
študent – zamestnanci UZ – vedenie
UZ – vedenie univerzity na čo najvyššej
úrovni. Jedným z našich ďalších poslaní
je

naša

nepretržitej

snaha

pri

zabezpečovaní

prevádzky vrátnic daných

blokov, kedy v prípade plánovaných a neočakávaných absencií zamestnancov vieme
aj v podobe dvanásťhodinovej služby i v rámci víkendov a sviatkov šetriť UZ financie
a študentom byť ešte viac nápomocný a dosiahnuteľný pri ich požiadavkách
i otázkach. Sme pomocným orgánom
vedenia UZ pri riešení otázok týkajúcich
sa študentov, pri návrhu a zavádzaní

do praxe všeobecne záväzných nariadení, ubytovaciemu úseku UZ pomáhame pri
tvorbe a posudzovaní žiadostí o ubytovanie, našou neodmysliteľnou súčasťou je
i ochota pri hájení práv študenta i poukazovanie

na jeho povinnosti,

disciplinárna časť RUŠ UZ ŽU Hliny posudzuje závažnosť disciplinárnych
priestupkov, udeľuje disciplinárne opatrenia. V neposlednom rade spolupracujeme
i s ďalšími organizáciami pri ŽU, takouto formou sa snažíme prispieť pri organizovaní
rôznych mimoškolských aktivít pre dobré
meno univerzity. Ukážkou takejto veľmi
dobrej

vzájomnej

spolupráce

je

bezpochyby spoluúčasť pri organizovaní
kultúrno – spoločenskej a športovej akcie
Majáles,

kde už tradične sme

nápomocní rozhlasovému štúdiu RAPEŠ
pri organizovaní športových podujatí.
V roku 2008 bol RUŠ UZ ŽU Hliny z rozpočtu univerzity priznaný rozpočet vo výške
265,55 € (8 000,- Sk), čo je jediný zdroj príjmu organizácie. Tieto v plnej miere slúžili
na krytie nákladov pre tlač a telefonické služby, ktoré sú hlavnými komunikačnými
tokmi na priame riadenie organizácie a kontakt so študentom. V akademickom roku
2008/2009 bolo ubytovanie v rámci UZ pridelené 1 101 študentom, 700 ďalších miest
bolo vyčlenených pre ubytovanie študentom
prvých

ročníkov

bakalárskeho

štúdia

jednotlivých fakúlt. Žiadosti ďalších žiadateľov
boli a sú prehodnocované počas celej doby
ubytovania v danom akademickom roku.
RUŠ UZ ŽU Hliny sa snaží o dosiahnutie
povedomia
takouto

medzi

formou

študentskou
predstaviť

obcou,

organizáciu

ako článok medzi konkrétnymi dotazmi

a ich riešením.

Táto dynamická práca si vyžaduje zodpovednosť, komunikačné schopnosti,
v neposlednom

rade

i flexibilitu

a

snahu

napredovať.

Úspech

organizácie

RUŠ UZ ŽU Hliny nie je výsledkom jednotlivca, nakoľko každý jeden z nás zastáva

neodmysliteľné miesto, pridáva hodnoty, ktoré len v celosti môžu priniesť dobré
meno ubytovaciemu zariadeniu i samotnej univerzite.
Bc. Peter KRÁTKY
predseda RUŠ UZ ŽU Hliny

