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POKYN PREDSEDU RUŠ HLINY 

č. 7 zo dňa 19.02.2020 

POSTUPY PRI PRESKÚMANÍ ROZHODNUTIA O UDELENÍ OPATRENIA 

 

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

„RUŠ Hliny“), Smernicou UNIZA č. 163/2018 (Ubytovací poriadok ubytovacích zariadení) a 

Smernicou UNIZA č. 164/2018 (Priestupkový a rokovací poriadok priestupkových komisií 

UZ UNIZA). Zámerom pokynu je zjednotenie pravidiel a postupov pri preskúmaní rozhodnutia 

o uložení opatrenia na Ubytovacom zariadení Hliny (ďalej len „UZ Hliny“), v zmysle čl. 6, 

Smernice č. 164/2018. 

Konanie vo veci priestupku zo strany PK UZ Hliny je ukončené podaním návrhu na uloženie 

opatrenia riaditeľovi UZ Hliny a to uznesením zasadnutia PK UZ Hliny. 

Náležitosti pri preskúmaní rozhodnutia o uložení opatrenia riaditeľom UZ Hliny v zmysle 

smernice č. 164/2018: 

1. Písomná žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o opatrení sa podáva orgánu, ktorý 

rozhodnutie vydal, tj. riaditeľ UZ Hliny, do 8 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia 

do rúk študenta. 

2. Riaditeľ UZ Hliny môže žiadosti sám vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak 

žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi najneskôr do 10 dní od jej doručenia. 

V zmysle tohto pokynu, riaditeľ za účelom preskúmania rozhodnutia o uložení opatrenia:  

1. zriaďuje osobitnú 3-člennú komisiu, do 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, 

2. komisia je zložená z predsedu PK UZ Hliny, predsedu RUŠ Hliny a vedúceho 

zamestnanca príslušného bloku, na kt. je študent ubytovaný, 

3. riaditeľ komisiu zriaďuje ústnym poverením jej členov na posúdenie žiadosti, 

4. komisia vyhotoví písomné odporúčanie na rozhodnutie ohľadom žiadosti, 

5. konečné rozhodnutie vydáva riaditeľ UZ Hliny osobitne. 
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Písomné odporúčanie na rozhodnutie, musí obsahovať nasledujúce náležitosti: 

• písomné posúdenie spisu návrhu na uloženie opatrenia, 

• opodstatnenie rozhodnutia o uložení opatrenia, 

• záznam o odporúčaní komisie, 

• podpisy všetkých členov komisie. 

Písomné odporúčanie na rozhodnutie komisia vyhotoví do 7 kalendárnych dní, odo dňa 

poverenia komisie. 

Riaditeľ UZ Hliny, môže rozhodnúť v zmysle čl. 6, smernice č. 164/2018 aj samostatne, bez 

zriadenia komisie. Závery komisie v zmysle tohto pokynu majú odporúčací charakter. 

Pokyn predsedu RUŠ Hliny nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.03.2020. Tento pokyn je 

možné meniť a dopĺňať. 

 

V Žiline, dňa 19.02.2020 

 

 

   Bc. Matúš Strapák v. r. 

   Predseda RUŠ Hliny 

 

 

Súhlasné stanovisko: 

 

   Ing. Miroslav Stromček v. r. 

   Riaditeľ UZ Hliny 


