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POKYN PREDSEDU RUŠ HLINY 

č. 5 zo dňa 23.09.2019 

 

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 zjednotenie pravidiel pri 

oznamovaní priestupkov ubytovaných na  Ubytovacom zariadení Hliny (ďalej len „UZ Hliny“), 

na riešenie Priestupkovou komisiou UZ Hliny. 

Náležitosti pri riešení priestupku zamestnancom UNIZA a oznamovanie priestupku 

priestupkovej komisii UZ Hliny: 

1. pri zistení priestupku odobrať všetkým dotknutým osobám ubytovací preukaz (za 

účelom úplnej dokumentácie priestupku a totožnosti ubytovaného), do doby 

zaevidovania priestupku priestupkovou komisiou UZ Hliny, 

2. zamestnanec, ktorý zistí porušenie predpisu, resp. naplnenie podstaty priestupku, spíše 

návrh na zápis o priestupku (s obsahom ustanoveným v tomto pokyne),  

3. vedúca príslušného bloku spíše zápis o priestupku a vzniknutý priestupok ohlási na  

e-mailovú adresu rushliny@uniza.sk na riešenie priestupkovou komisiou UZ Hliny. 

Pri závažných porušeniach ubytovacieho poriadku a Smernice č. 164/2018, bude bezodkladne 

priestupok oznámený na telefónnom čísle 041/5131486, príp. na tel. čísle predsedu RUŠ 

a zároveň sa dodrží postup pri oznamovaní priestupku Priestupkovej komisii UZ Hliny. 

V prípade, že nie je zo strany vrátničky požadovaná súčinnosť pri riešení priestupku od členov 

RUŠ Hliny, taktiež sa dodrží postup ustanovený v tomto pokyne. 
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Zápis o priestupku a návrh na riešenie priestupku Priestupkovou komisiou UZ Hliny, musí 

obsahovať nasledujúce náležitosti: 

• dátum a čas naplnenia skutkovej podstaty priestupku, resp. zistenia priestupku, 

• menný zoznam dotknutých osôb, prípadne svedkov priestupku, vrátane izby a bloku, 

• podstatu priestupku, resp. čo najpresnejší opis podstaty priestupku, 

• menný zoznam zamestnancov a členov RUŠ, ktorí boli prítomní pri riešení priestupku. 

Ostatné náležitosti konania priestupkovej komisie sú uvedené v Smernici UNIZA č. 164/2018. 

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

Hliny. Tento pokyn je možné meniť a dopĺňať. 

Prílohou pokynu je tlačivo o predvolaní na priestupkovú komisiu, tlačivo zápisu zo zasadnutia 

priestupkovej komisie a návrh na uloženie opatrenia. 

 

V Žiline, dňa 23.09.2019 

 

   Bc. Matúš Strapák  

   Predseda RUŠ Hliny 


