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 Naše číslo Vybavuje Žilina 

 001-01A-01/20 Bc. Matúš Strapák 08.01.2020 

Vec: Dodatok ku výročnej správe 2019 

Výročná správa je pre organizáciu dokumentom, ktorý prezentuje jej činnosť z celého roka. 

Preto mi dovoľte, z postu predsedu RUŠ Hliny, zhodnotiť rok 2019 v krátkom dodatku. 

V roku 2019 Rada ubytovaných študentov Ubytovacieho zariadenia Hliny prešla niekoľkými 

zmenami. Po zvážení priebehu kontrol čistoty blokov a viacerých odoziev, bol vydaný Pokyn 

o zriadení rady pre kontrolu ubytovacieho poriadku, ako reflektovanie na udalosti minulé. 

Týmto pokynom sa zjednotili pravidlá pre kontroly a vytvorila sa rada pre kontrolu, ktorá 

zabezpečuje kontroly blokov so všetkými súvisiacimi záležitosťami. Tak isto bol vydaný Pokyn 

o riešení priestupkov priestupkovou komisiou, ktorým sa opäť zjednotili pravidlá, vytvorili 

nové šablóny dokumentov a stanovil sa proces riešenia priestupkov. Taktiež bol spracovaný 

a podaný návrh na zmenu Štatútu. 

Ďalšou veľmi dôležitou udalosťou pre RUŠ v roku 2019 bolo „testovacie“ zriadenie projektovej 

časti RUŠ a spolupráca s Firstfollower.sk. Projektovej časti RUŠ vo vedení Bc. Mateja Jenča, 

sa podarilo zorganizovať, resp. „rozbehnúť“ stretnutia s absolventmi UNIZA. O tieto udalosti 

prejavili študenti záujem a preto boli vytvorené plány na rok 2020 o rozšírenie projektu. 

Dôležitým rozvojovým projektom RUŠ je projekt Informatizácie RUŠ. V rámci tohto projektu 

bola vytvorená stránka rus.uniza.sk, na ktorej sú zverejňované informácie o platbách, platné 

dokumenty súvisiace s ubytovaním v UZ Hliny a rôzne informácie o akciách a činnosti RUŠ. 

V rámci projektu bol vytvorený Elektronický systém evidencie priestupkov verzia 2 

(ESEP_v2), ktorý bude v ďalšom roku implementovaný na UZ Hliny a UZ Veľký Diel a tým 

nahradí doteraz používaný ESEP. Aplikáciu je možné ďalej rozvíjať a pridávať funkcie za 

účelom informatizácie. Za týmto účelom boli obstarané boli obstarané prvky IKT (tablet, 

server, etc.). Tiež boli v rámci projektu pridelené prístupy na vrátniciach UZ Hliny ku 

niektorým zdieľaným dokumentom RUŠ, bol vytvorený komunikačný kanál, etc. 

Taktiež dôležitým rozvojovým projektom pre UZ Hliny, je projekt „Multimedializácia 

študovní“ v rámci projektu boli obstarané projektory a tulivaky, ktoré sú umiestnené na 

vybraných študovniach UZ Hliny. V tomto prípade musím veľmi poďakovať pánovi riaditeľovi 

UZ Hliny, pánovi Ing. Miroslavovi Stromčekovi za financovanie tohto projektu, a umožnenie 
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zriadenia takýchto oddychových zón. V testovacej prevádzke je zatiaľ 1 blok a to z dôvodu 

riešenia bezpečnostných prvkov proti poškodeniu či odcudzeniu umiestnených prvkov. Tento 

projekt bude mať v roku 2020 pokračovanie pod názvom „oddychové zóny“, v rámci ktorého 

budú obstarané ďalšie bezpečnostné prvky, nábytok, spoločenské hry a tulivaky. Po inštalácií 

všetkých bezpečnostných prvkov bude spustená prevádzka takýchto oddychových zón na 5 

blokoch v UZ hliny. 

Na druhú stranu je potrebné uviesť aj kritiku. Rok 2019 bol v tomto smere veľmi významný, 

pretože sa ukázali viaceré nedostatky, či už pri riadení RUŠ, riešení bežnej činnosti alebo 

v oblasti problémov na blokoch. Vnímam pozitívne, že na väčšinu z prejavených nedostatkov, 

sa podarilo zaujať taktný a z môjho pohľadu správny postoj, a aj vďaka tomu bolo možné 

vytvoriť účinné opatrenia ako reflektovanie na prejavené nedostatky. 

V plánoch do roku 2020 mi dovoľte uviesť pokračovanie vo väčšine projektov, či začatie 

nových projektov ako je napríklad – Systém kvality UZ Hliny. V tomto roku sú plánované 

úpravy pokynov o riešení priestupkov priestupkovou komisiou a o zriadení rady pre kontrolu 

ubytovacieho poriadku, za účelom zapracovania zmien pre zlepšenie ich činnosti. Tiež bude 

zmenený organizačný poriadok a budú rozdelené viaceré úlohy medzi členov RUŠ. V plánoch 

je aj administratívna činnosť (preskúmanie smernice č. 164 a podanie návrhu na zmenu, etc.). 

Na záver by som rád poďakoval všetkým, ktorí v roku 2019 podporili činnosť a rozvoj RUŠ 

alebo sa na nich priamo zúčastnili, ďakujem. 

V Žiline, dňa: 08.01.2020 

 

 

 

 Bc. Matúš Strapák v. r.  

 Predseda RUŠ Hliny  


