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POKYN PREDSEDU RUŠ HLINY 

č. 4 zo dňa 16.09.2019 

 

Tento pokyn je vydaný v súlade so Štatútom Rady ubytovaných študentov Hliny (ďalej len 

„RUŠ Hliny“), Smernicou Žilinskej univerzity č. 163/2018 (Ubytovací poriadok ubytovacích 

zariadení) a Smernicou Žilinskej univerzity č. 164/2018 (Priestupkový a rokovací poriadok 

priestupkových komisií UZ UNIZA). Zámerom pokynu je zriadenie rady pre kontrolu 

ubytovacieho poriadku so zámerom zjednotenia pravidiel kontrolovania čistoty na blokoch 

Ubytovacieho zariadenia Hliny (ďalej len „UZ Hliny“) a zefektívnenie výkonu kontrol. 

Týmto pokynom sa zriaďuje „Rada pre kontrolu dodržiavania ubytovacieho poriadku“, 

v zložení: 

• Ján Slaninka, 

• Bc. Matej Jenčo, 

• Bc. Jana Michalková, 

• Bc. Matúš Strapák, 

• Miloš Liška. 

Úlohou rady je jednotne a v zmysle predpisov vykonávať kontroly čistoty blokov, rozhodovať 

o uložení sankcie za porušenie takých predpisov a viesť evidenciu uložených sankcií. 

Kontroly nad dodržiavaním ubytovacieho poriadku na blokoch sú rozdelené na: 

a) ohlásené kontroly (spravidla realizované vždy v 3-4. a 10-11. týždni semestra), 

b) neohlásené kontroly (na žiadosť zamestnanca UZ Hliny, príp. po uvážení predsedníctva 

RUŠ Hliny). 
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Každá ohlásená kontrola (v zmysle písmena a)) bude oznámená min. 24 hodín vopred na 

webovom sídle RUŠ Hliny, FB stránke RUŠ Hliny, príp. na viditeľnom mieste predmetného 

bloku. 

Pri kontrole nad dodržiavaním ubytovacieho poriadku na blokoch sa preveruje najmä: 

• dodržiavanie poriadku a čistoty, 

• porušovanie predpisov o BOZP a PO, 

• náležitosti pokynu predsedu RUŠ č. 1 zo dňa 13.11.2018 o výkone kontrol čistoty, 

• ostatné náležitosti v zmysle zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb a smerníc UNIZA 

č. 163/2018 a 164/2018. 

Evidencia sankcií bude vedená elektronicky v systéme ESEP a papierovo u vedúcej bloku. 

Každý záznam musí obsahovať:  

a) dátum a čas udelenia sankcie,  

b) meno a priezvisko ubytovaného, ktorému bola sankcia udelená,  

c) izba a blok kde je menovaný ubytovaný,  

d) druh priestupku,  

e) suma sankcie v zmysle platného sadzobníka pokút (príloha č. 1 Smernice UNIZA č. 

164/2018), 

f) akademický rok, v ktorom bola sankcia udelená. 

Pri neuhradení uloženej sankcie do 30 kalendárnych dní, navrhne rada pre kontrolu 

dodržiavania ubytovacieho poriadku, priestupok na riešenie priestupkovej komisii 

Ubytovacieho zariadenia Hliny. 

Rada pre kontrolu ubytovacieho poriadku sa zriaďuje na obdobie od 16.09.2019 do 31.07.2020. 

Pokyn predsedu RUŠ Hliny nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania predsedom RUŠ 

Hliny. Tento pokyn je možné meniť a dopĺňať. 

Prílohou pokynu je tlačivo na výkon kontroly bloku. 

 

 

V Žiline, dňa 16.09.2019 

 

   Bc. Matúš Strapák  

   Predseda RUŠ Hliny 


