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Rada ubytovaných študentov Ubytovacieho 

zariadenia Hliny V. Žilinskej univerzity v Žiline  

 

 
Štatút organizácie 

 

 

Článok I. Úvodné ustanovenia 
 

§1 Definícia organizácie 

Rada ubytovaných študentov Ubytovacieho zariadenia Hliny V. Žilinskej univerzity v 

Žiline (ďalej len „RUŠ“) je študentskou organizáciou pôsobiacou na pôde Žilinskej 

univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA“). 

 

§2 Funkcie RUŠ 

1. RUŠ je poradným orgánom riaditeľa Ubytovacieho zariadenia Hliny V Žilinskej 

univerzity v Žiline (ďalej len „UZ“). 

2. RUŠ pri riešení problémov súvisiacich s UZ, ako aj iných otázok, ku ktorým je 

kompetentná sa vyjadriť, poskytuje potrebnú súčinnosť a je k dispozícii 

a) riaditeľovi UZ, 

b) rektorovi UNIZA, 

c) prorektorovi pre vzdelávanie UNIZA (resp. prvému prorektorovi UNIZA), 

d) kvestorovi UNIZA. 

3. Hlavným poslaním RUŠ je zastupovať ubytovaných študentov vo vzťahu k vedeniu 

ubytovacieho zariadenia Hliny a vedeniu UNIZA. Chráni záujmy študentov, 

pomáha im pri riešení problémov súvisiacich s ubytovaním a reprezentuje ich v 

oblasti športového a kultúrneho vyžitia. 

4. RUŠ spolupracuje s ostatnými študentskými organizáciami na pôde 

UNIZA v záujme zabezpečenia potrieb študentov ubytovaných v UZ. 

 

§3 Bezúhonnosť 

Za bezúhonného pre účely tohto dokumentu nemožno považovať študenta, ktorému 

bolo v minulosti 

1. z dôvodu rozhodnutia o uložení opatrenia zrušené ubytovanie v UZ, a to: 

a) podmienečne, 

b) alebo nepodmienečne,  

2. z iných dôvodov, týkajúcich sa priestupkov v UZ: 

a) odmietnuté pridelenie ubytovania v UZ alebo 

b) bol študent vylúčený zo štúdia na UNIZA alebo 

3. ktorý podľa právoplatného rozsudku súdu spáchal trestný čin. 

 

§4 Spoľahlivosť 

Za spoľahlivého pre účely tohto dokumentu nemožno považovať študenta, ktorému bol 

v akademickom roku predchádzajúcom rok, v ktorom je jeho spoľahlivosť 

posudzovaná, udelený priestupok za: 

1. porušenie zákazu fajčenia v priestoroch UZ, 

2. narušenie požiarnej bezpečnosti UZ 

a) neoprávnenou manipuláciou s hasiacimi prístrojmi alebo zariadeniami, ich 
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poškodením alebo poškodením ich súčasti alebo ich bezdôvodným 

vyprázdnením či odcudzením, 

b) nebezpečnou manipuláciou s otvoreným ohňom, alebo používaním 

zakázaného elektrospotrebiča, ktorý je otvoreným zdrojom tepla, obzvlášť 

nebezpečným spôsobom v priestoroch UZ, 

3. rušenie nočného pokoja v UZ, 

4. porušenie zákazu prechovávania alkoholických nápojov a ich konzumácie v 

priestoroch UZ, 

5. opakované porušenie ubytovacieho poriadku UZ, 

6. preukázateľne nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo návykových látok 

alebo 

7. bol v minulosti podľa zistení RUŠ uznaný vinným z priestupku na úseku ochrany 

pred alkoholizmom a toxikomániami. 

 

Článok II. Členstvo v RUŠ 
 

§5 Členstvo v organizácii 

Členom RUŠ sa môže stať len študent denného štúdia UNIZA bakalárskeho, 

inžinierskeho, magisterského, doktorského (spojeného prvého a druhého stupňa štúdia 

v jednom celku v prípade, že je na UNIZA takýto študijný program akreditovaný) 

alebo doktorandského štúdia.  

 

§6 Počet členov 

RUŠ má šestnásť stálych členov; na každý z blokov II-IX UZ pripadajú dvaja členovia. 

Počet pridružených členov nie je stanovený, avšak z každej spolupracujúcej 

študentskej organizácie sa pridruženým členom RUŠ môže stať najviac jeden člen 

materskej organizácie. 

 

§7 Podmienky vzniku členstva 

Študent UNIZA sa môže stať členom RUŠ 

1. stálym, ktorý má všetky povinnosti a práva podľa §11. Stály člen musí spĺňať 

nasledovné podmienky: 

a) bolo mu pridelené ubytovanie v UZ, 

b) je bezúhonný, 

c) je spoľahlivý, 

d) s prijatím študenta za člena RUŠ vyjadril (-a) po konzultácii s členmi 

Výberovej  komisie  RUŠ  (podľa  §14;  ďalej  len  „VK“)   súhlas   

domovník (-čka) bloku, na ktorom má byť študent v nasledujúcom 

akademickom roku ubytovaný, 

e) podľa zistení VK nemožno preukázať, že neposkytuje záruku riadneho 

plnenia všetkých povinností člena RUŠ alebo, že jeho správanie ako člena 

RUŠ nebude smerovať k zneužívaniu takto nadobudnutých právomocí. 

2. pridruženým, pokiaľ je členom študentskej organizácie pôsobiacej na pôde 

UNIZA a bol svojou organizáciou poverený zabezpečovať styk a spoluprácu s RUŠ. 

Pridružený člen RUŠ má právo zúčastňovať sa všetkých verejných aj neverejných 

zasadnutí RUŠ, má diskusné právo a právo zúčastňovať sa kontrol blokov UZ a v 

mimoriadnych prípadoch, najmä pri odcudzení inventára študentskej organizácie alebo 

nutnosti skontrolovať dodržiavanie pravidiel nakladania s niektorými zariadeniami,   

ktoré   má   organizácia   v správe,   alebo   dodržiavania   pravidiel   v súvislosti s 
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poskytovaním služieb študentom organizáciou, takúto kontrolu vyžadovať. Ostatné 

práva a povinnosti člena RUŠ sa vzťahujú len na stálych členov RUŠ. 

 

§8 Výberové konanie 

1. Začatie výberového konania musí byť oznámené všetkým ubytovaným študentom 

obvykle používanými oznamovacími prostriedkami RUŠ (povinne však formou 

oznamu na nástenke RUŠ na blokoch UZ II-IX). Oznámenie musí obsahovať 

a) podmienky prijatia študenta za člena RUŠ, 

b) dátum, do ktorého je možné sa do výberového konania prihlásiť, 

c) spôsob, akým je možné prihlásiť sa do výberového konania, 

d) dátum zverejnenia oznámenia. 

2. Lehota, v ktorej je možné prihlásiť sa do výberového konania nesmie byť kratšia 

ako 21 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí výberového konania. 

3. Každému uchádzačovi musí výberová komisia (ďalej len „VK“) oznámiť dátum a 

čas výberového konania na základe kontaktných údajov, ktoré uchádzač poskytne 

vo svojej žiadosti o prijatie za člena RUŠ. Pokiaľ uchádzačovi stanovený termín 

nevyhovuje, oboznámi s tým VK do 3 pracovných dní. VK následne stanoví 

uchádzačovi náhradný termín  výberového konania. Pokiaľ sa uchádzač opakovane 

nedostaví na výberové konanie, VK konanie v jeho prípade zastaví. 

4. Výberové konanie sa uskutočňuje formou osobného pohovoru VK s každým 

uchádzačom o prijatie, ktorý spĺňa podmienky podľa §7 ods. 1 písm. a, b, c a e. 

Zároveň VK pokračuje v preverovaní uchádzača podľa §7 ods. 1 písm. e aj počas 

pohovoru s uchádzačom a konečné stanovisko k splneniu tohto bodu zaujíma až po 

ukončení pohovoru. Ak uchádzač nespĺňa aspoň jedno z ustanovení §7 ods. 1 písm. 

a, b, c alebo e, VK v jeho prípade výberové konanie zastaví. 

5. VK po ukončení pohovorov s uchádzačmi o prijatie za členov RUŠ, v ktorých 

prípade konanie nebolo zastavené a po ukončení pohovoru VK konštatovala, že 

uchádzač plne vyhovuje aj v zmysle §7 ods. 1 písm. e, zostaví poradie uchádzačov,  

s ktorým následne pristúpi ku konzultáciám s domovníkmi (-čkami) blokov UZ 

podľa §7 ods. 1 písm. c. Za členov RUŠ budú domovníčkam navrhovaní úspešní 

uchádzači o prijatie v poradí od najlepšie hodnoteného uchádzača. Tí, s ktorých 

prijatím vyjadrí domovník (-čka) bloku, na ktorom majú byť v nasledujúcom 

akademickom roku ubytovaní, súhlas, budú prijatí za členov RUŠ. V prípade, že na 

bloku sa výberovým konaní obsadzuje jedno miesto, bude teda za člena prijatý 

prvý z uchádzačov,  s ktorého  prijatím  vyjadril  (-a)  domovník  (-čka)  bloku  

súhlas;     v prípade, že sa obsadzujú dve miesta, budú prijatí prví dvaja uchádzači, 

s ktorých prijatím vyjadril (-a) domovník (-čka) bloku súhlas. 

6. Výsledky výberového konania budú zasielané dotknutým osobám prostredníctvom 

elektronickej pošty. 

7. V záujme zachovania rovnosti šancí, uchádzači o prijatie do RUŠ, ktorí sa 

uchádzajú v ten istý akademický rok, musia byť v rámci konania podrobení 

rovnakým úlohám. 

Obsah a formu týchto úloh schvaľuje VK vždy najneskôr pred zahájením pohovoru  

s prvým uchádzačom. 

8. Za splnenie povinností a podmienok, ktoré VK ukladá §7, je zodpovedný vedúci 

VK. 

9. V prípade záujmu študenta o členstvo v RUŠ, môže byť študent prijatý na schôdzi 

Pléna RUŠ v samostatnom bode rokovania. Študent musí zároveň splniť 

podmienky v §7, o čom v bode rokovania predloží VK alebo predseda záznam. 

Člen je prijatý, ak za prijatie hlasovalo aspoň 50% prítomných členov, za 
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predpokladu nadpolovičnej účasti členov Pléna.  

 

§9 Zánik členstva v RUŠ 

Členstvo v RUŠ zaniká 

1. ukončením štúdia člena RUŠ na UNIZA bez predpokladu nadviazania na 

doterajšie štúdium vyšším stupňom štúdia alebo začatia nového štúdia na  

UNIZA, 

2. stratou štatútu študenta denného štúdia na UNIZA, 

3. smrťou študenta, 

4. strata nároku na ubytovanie v UZ alebo dobrovoľným zrušením ubytovania  

v UZ, 

5. vzatím člena RUŠ do výkonu trestu odňatia slobody, 

6. vylúčením člena alebo 

7. ak na člena RUŠ nemožno naďalej v zmysle tohto dokumentu hľadieť ako 

na bezúhonného alebo spoľahlivého. 

 

§10 Vylúčenie člena 

1. Dôvodom k vylúčeniu člena RUŠ môže byť 

a) trvalé alebo hrubé neplnenie si povinností člena organizácie, 

b) správanie a vystupovanie člena v rozpore so štatútom organizácie, pokynmi 

predsedu RUŠ, ubytovacím poriadkom UZ, nariadeniami riaditeľa UZ 

alebo dokumentmi záväznými pre študentov UNIZA, 

2. Podnet k vylúčeniu člena podľa ods. 1 písm. a môže podať ktorýkoľvek študent 

UNIZA ubytovaný v UZ predsedovi RUŠ (v jeho neprítomnosti a nedostupnosti 

inému členovi Predsedníctva RUŠ); v prípade že sa podnet týka predsedu RUŠ, 

doručí sa podnet inému členovi Predsedníctva RUŠ. 

3. V prípade, že bude členovi preukázané, že boli naplnené dôvody na jeho vylúčenie 

podľa ods. 1 písm. b jeho osobou, bude vylúčený okamžite; proti takémuto 

vylúčeniu sa vylúčený člen RUŠ môže odvolať riaditeľovi UZ, ktorý prehodnotí, či 

vylúčený člen skutočne naplnil skutkovú podstatu ods. 1 písm. b, pokiaľ sa takáto 

skutočnosť preukáže, riaditeľ UZ toto odvolanie odmietne, ak však nastanú 

pochybnosti, rozhodne vo veci vylúčenia riaditeľ UZ. 

4. V prípade, že bude predsedovi RUŠ alebo inému členovi Predsedníctva RUŠ 

doručený podnet na vylúčenie člena podľa ods. 1 písm. a, rozhodne sa vo veci po 

podaní návrhu na vylúčenie hlasovaním Pléna RUŠ. 

5. Vylúčenie člena RUŠ navrhuje predseda RUŠ alebo v jeho neprítomnosti iný člen 

Predsedníctva RUŠ; v prípade, že bude podaný podnet na vylúčenie predsedu RUŠ, 

podáva návrh na jeho vylúčenie iný člen Predsedníctva RUŠ. 

6. O vylúčení rozhoduje Plénum RUŠ v tajnom hlasovaní. Hlasovanie je platné, ak 

platnými hlasmi hlasovalo viac ako 75% členov Pléna RUŠ, ktorí majú    v zmysle 

ods. 7 právo hlasovať. 

7. Člen RUŠ, o ktorého vylúčení sa hlasovaním rozhoduje, má hlasovacie právo vo 

veciach, o ktorých rozhoduje ktorýkoľvek z orgánov RUŠ, zastavené, a to od 

podania návrhu na jeho vylúčenie až do doby, kým vo veci jeho vylúčenia bude 

hlasovaním rozhodnuté. 

8. Hlasovanie sa nesmie zbytočne odkladať; akékoľvek marenie hlasovania ako aj 

pokus o takéto konanie sa považuje za naplnenie skutkovej podstaty ods. 1 písm. b. 

9. Pred hlasovaním vo veci vylúčenia vysvetlí Plénu RUŠ predseda RUŠ alebo iný 

člen Predsedníctva RUŠ (v závislosti od toho, kto podal návrh na vylúčenie člena) 

dôvody podania návrhu a okolnosti podnetu na podanie návrhu na vylúčenie člena. 
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Taktiež dá priestor členovi, o ktorého vylúčení sa má hlasovať, aby sa k návrhu 

vyjadril. 

10. O výsledku rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov; v prípade, že bude výsledok 

hlasovania nerozhodný, rozhodne predseda RUŠ alebo iný člen Predsedníctva RUŠ 

(v závislosti od toho, kto podal návrh na vylúčenie člena) o opakovaní hlasovania 

na najbližšom zasadnutí RUŠ. 

11. Predseda RUŠ alebo iný člen Predsedníctva RUŠ (v závislosti od toho, kto podal 

návrh na vylúčenie člena) ustanoví pred hlasovaním spomedzi hlasujúcich 

trojčlennú komisiu, ktorá dohliadne na tajnosť hlasovania, nestrannosť a nezaujaté 

sčítanie hlasov. Komisia po skončení vyhotoví krátku správu o priebehu a výsledku 

hlasovania, tá sa po ukončení zasadnutia priloží do zápisnice zo zasadnutia. Každý 

člen RUŠ dotknutý hlasovaním má právo sledovať členov tejto komisie pri 

sčítavaní hlasov, nesmie však do priebehu sčítavania nijako zasahovať. 

12. Po sčítaní hlasov budú všetci prítomní oboznámení s výsledkom hlasovania. 

13. Výsledok hlasovania je účinný a vykonateľný bezprostredne po oznámení 

výsledku. 

14. Proti výsledku hlasovania môže ktorýkoľvek člen RUŠ do 3 dní podať námietku, 

ktorá vo veci ale nemá odkladný účinok. Komisia ustanovená podľa ods. 11 

námietku posúdi a vyjadrí sa v lehote 14 dní odo dňa hlasovania. Námietku možno 

podať pre: 

a) dôvodné podozrenie z podvodu pri sčítaní hlasov, 

b) dôvodné podozrenie z ovplyvňovania hlasujúcich v rozpore so záujmom 

nestranného a nezaujatého hlasovania. 

15. Pokiaľ komisia ustanovená podľa ods. 11námietku vyhodnotí ako neopodstatnenú, 

výsledok hlasovania zostáva v platnosti; pokiaľ komisia uzná opodstatnenosť 

námietky, rozhodne o opakovanom hlasovaní, na najbližšom zasadnutí RUŠ. 

16. Pokiaľ na zasadnutí, počas ktorého sa má hlasovať o vylúčení člena nie je 

prítomných najmenej 75% členov oprávnených hlasovať, rozhodne komisia 

ustanovená podľa ods. 11 o odložení hlasovania do najbližšieho zasadnutia RUŠ. 

 

§11 Povinnosti a práva člena RUŠ 

1. Každý stály člen RUŠ má za povinnosť: 

a) aktívne dohliadať na dodržiavanie Ubytovacieho poriadku UZ v jeho 

interiéroch aj exteriéroch, 

b) počas   svojej   prítomnosti   v priestoroch   UZ   byť   zamestnancom   UZ    a 

predsedovi RUŠ k dispozícii pre prípad potreby riešiť náhle vzniknuté 

problémy, 

c) zúčastňovať sa pravidelných kontrol dodržiavania Ubytovacieho poriadku na 

blokoch UZ, 

d) svojim správaním napĺňať sociálne normy viažuce sa na status študenta UNIZA, 

e) pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí RUŠ; v prípade, že sa stály člen RUŠ 

zasadnutia z relevantných dôvodov zúčastniť nemôže, upovedomí o tom 

predsedu RUŠ (v prípade jeho neprítomnosti alebo nedostupnosti iného člena 

Predsedníctva RUŠ) 

f) zúčastňovať sa povinných školení v stanovených termínoch, 

g) šíriť dobré meno RUŠ kdekoľvek mimo organizácie, 

h) zdržať sa konania, ktoré je v rozpore so záujmami RUŠ a dodržiavať na pôde 

UNIZA všetky záväzné nariadenia autorít UNIZA ako aj právne normy platné 

na území Slovenskej republiky, 

i) podieľať sa na organizovaní podujatí pre študentov UNIZA, na ktorých 
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organizovaní má RUŠ podiel 

j) dodržiavať Ubytovací poriadok UZ, ustanovenia tohto dokumentu, ustanovenia 

pokynov predsedu RUŠ, Nariadenia riaditeľa UZ ako aj ustanovenia všetkých 

dokumentov záväzných pre študentov UNIZA ubytovaných v UZ a členov 

študentských organizácií. 

2. Člen RUŠ nesmie: 

a) poškodiť dobré meno RUŠ, 

b) zasahovať do úloh a kompetencii delegovaných vedením RUŠ, pokiaľ z 

jeho funkcie nevyplýva povinnosť riadiť alebo kontrolovať činnosť tohto 

člena alebo pokiaľ tým nebol vedením RUŠ poverený; pokiaľ však má 

pochybnosti o výkone delegovaných úloh alebo o nakladaní s pridelenými 

právomocami, je povinný o tom informovať predsedu RUŠ, 

c) riešiť situácie, ktoré spadajú do kompetencie RUŠ individuálne, pokiaľ 

povaha situácie nevyžaduje okamžitý zásah; v prípade vzniku situácie alebo 

výskytu   okolnosti   informuje   predsedu   RUŠ   (v   jeho   neprítomnosti    

a nedostupnosti iného člena Predsedníctva RUŠ), ktorý zabezpečí 

delegovanie zodpovedných členov. 

3. Každý stály člen RUŠ má právo po preukázaní sa preukazom člena RUŠ: 

a) vyžadovať preukázanie sa Ubytovacím preukazom alebo dokladom 

totožnosti od študenta ubytovaného v UZ, 

b) vyžadovať preukázanie sa preukazom totožnosti od osôb pohybujúcich sa v 

UZ a v areáli UZ od osôb tam sa nachádzajúcich, 

c) podať návrh na udelenie pokuty študentovi ubytovanému v UZ, za 

priestupok proti Ubytovaciemu poriadku UZ podľa platného cenníka pokút, 

d) v odôvodnených prípadoch sa dožadovať vstupu do všetkých ubytovacích 

priestorov, kde sú  ubytovaní  študenti,  so zamestnancom UZ povereným 

riaditeľom, 

e) v prípade, že bol na bloku spáchaný trestný čin alebo existuje dôvodné 

podozrenie, že bol na bloku spáchaný trestný čin, je povinný v čo 

najkratšom možnom čase akýmkoľvek spôsobom ohlásiť túto skutočnosť 

riaditeľovi UZ, 

f) vykázať osobu z priestorov UZ, ktorá sa v týchto priestoroch zdržiava 

neoprávnene alebo sa pokúša o neoprávnený vstup do týchto priestorov. 

4. V prípade neplnenia si povinností uvedených v ods. 1 dlhodobo, bude konanie 

člena považované za naplnenie §10 ods. 1 písm. a. 

5. V prípade naplnenia skutkovej podstaty ods. 2, bude konanie člena považované za 
konanie podľa §10 ods. 1 písm. b. 

 

 

Článok III. Orgány RUŠ 
 

§12 Predsedníctvo RUŠ 

1. Vedenie RUŠ predstavuje Predsedníctvo RUŠ (ďalej len „Predsedníctvo“) 

2. Predsedníctvo má spravidla dvoch členov: 

a) Predsedu RUŠ (ďalej len „predseda“), ktorý je vrcholným predstaviteľom 

RUŠ a vedie ju, 

b) podpredsedu RUŠ (ďalej len „podpredseda“). 

3. Členom predsedníctva je tiež bývalý predseda alebo podpredseda, ktorý z funkcie 

odstúpil z dôvodu blížiaceho sa ukončenia štúdia na UNIZA alebo blížiaceho sa 

ukončenia ubytovania v UZ. 
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4. Podpredseda v prípade potreby zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti alebo 

nedostupnosti; v prípade, že je neprítomný alebo nedostupný aj podpredseda, 

prevezme túto funkciu delegovaný člen Pléna RUŠ. 

5. Pokiaľ   nie   je    prítomný    alebo    dostupný    žiadny    z členov    Predsedníctva, 

v nevyhnutnom prípade dočasne zastupuje predsedu ten člen RUŠ, ktorý je jej 

členom spomedzi všetkých prítomných alebo dostupných členov najdlhšie. Pritom 

je nutné vyčerpať všetky možnosti ako skontaktovať predsedu a ostatných členov 

Predsedníctva. 

6. Pokiaľ sa po čase, v ktorom začal zastupovať predsedu iný člen RUŠ, ktorý nie je 

členom Predsedníctva podarí kontaktovať člena Predsedníctva, riadi sa RUŠ podľa 

inštrukcii a delegovaných právomocí tak, ako stanovil tento člen Predsedníctva. 

7. Konanie v rozpore s ods. 6 je považované za naplnenie podstaty §10 ods. 1 písm. b. 

8. Predseda má za povinnosť 

a) zabezpečovať pravidelné zasadnutia RUŠ, 

b) viesť RUŠ, organizovať  a plánovať  jej  činnosť,  kontrolovať  vykonávanie 

a plnenie týchto úloh a prijímať opatrenia na zabezpečenie činnosti RUŠ, 

c) prezentovať RUŠ navonok, najmä pri spolupráci s ostatnými študentskými 

organizáciami, autoritami UNIZA, vedením UZ, 

d) zaručiť rovnosť šancí v RUŠ, rovnosť členov RUŠ v rámci kolektívu, dbať   

o vysokú etickú úroveň jednania jednotlivých členov RUŠ v mene 

organizácie a v rámci kolektívu, 

e) delegovať kompetencie jednotlivým členom rovnomerne, snažiť sa o čo 

najvyváženejšie zapojenie kolektívu do práce v spoločnom záujme, 

f) chrániť záujmy RUŠ a študentov ubytovaných v UZ, 

g) spravovať financie prideľované z rozpočtu UNIZA a na požiadanie 

predložiť stručnú správu členom RUŠ a vždy na začiatku semestra predložiť 

podrobnú správu o stave financií, 

h) dohliadať na dodržiavanie všetkých noriem záväzných pre členov RUŠ, 

všetkými členmi RUŠ a v prípade, že podľa jeho zistení sa niektorý z 

členov RUŠ dopustil porušenia takej normy, môže vyvodiť v zmysle tohto 

dokumentu proti takémuto členovi RUŠ dôsledky, 

i) viesť  zasadnutia  RUŠ   a vyžadovať  dodržiavanie   rokovacieho   poriadku 

a iných predpisov záväzných pre členov RUŠ, 

j) oznámiť dotknutému členovi RUŠ jeho vylúčenie v zmysle §10  ods.  1  

písm. b; túto skutočnosť je povinný oznámiť všetkým ostatným členom 

RUŠ na najbližšom zasadnutí RUŠ. 

9. Povinnosťou podpredsedu je okrem iného kontrolovať nakladanie s financiami,  

ktoré boli RUŠ pridelené z rozpočtu UNIZA. 

10. Predseda má právo: 

a) V prípade potreby zvolávať zasadnutia RUŠ podľa potreby aj mimo času 

ustanoveného pokynom predsedu RUŠ, 

b) vyžadovať okamžitú súčinnosť od ostatných členov RUŠ pri riešení 

udalostí, z ktorých charakteru vyplýva, že ich riešenie neznesie odklad 

alebo, ktorých oneskorené riešenie môže mať za následok ujmu; členovia 

RUŠ sú túto súčinnosť povinní okamžite poskytnúť, pokiaľ tomu nebránia 

mimoriadne okolnosti, 

c) rozhodnúť o obsahu programu zasadnutia RUŠ, 

d) rozhodnúť o vykonaní kontroly na bloku UZ okamžite alebo plánovito, 

e) rozhodovať v zastúpení predsedu PK, 

11. Predsedu a podpredsedu volí Plénum RUŠ v tajnom rovnom hlasovaní na funkčné 
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obdobie 4 rokov. 

12. Do volenej funkcie v Predsedníctve môže byť navrhnutý ktorýkoľvek člen Pléna 

RUŠ, ktorý je členom RUŠ aspoň 9 mesiacov, a to ktorýmkoľvek iným členom 

Pléna RUŠ. Aby mohol byť volený, musí navrhnutý s takýmto návrhom vyjadriť 

súhlas. 

13. Na účely hlasovania ustanoví odstupujúci predseda pred hlasovaním spomedzi 

hlasujúcich trojčlennú komisiu, ktorá dohliadne na tajnosť hlasovania, nestrannosť   

a nezaujaté sčítanie hlasov; ak bol predseda odvolaný alebo vylúčený z RUŠ, 

prípadne ak nie je prítomný na zasadnutí, ustanoví takúto komisiu podpredseda, 

pričom sa primerane uplatňujú ods. 4 a 5. Komisia po skončení vyhotoví krátku 

správu o priebehu a výsledku hlasovania, tá sa po ukončení zasadnutia priloží do 

zápisnice zo zasadnutia. Každý člen Pléna RUŠ má právo sledovať členov tejto 

komisie pri sčítavaní hlasov, nesmie však do priebehu sčítavania nijako zasahovať. 

14. Člena Predsedníctva z jeho funkcie v Predsedníctve odvoláva Plénum RUŠ v 

tajnom rovnom hlasovaní. Podnet k odvolaniu má právo podať ktorýkoľvek člen 

Pléna RUŠ takému členovi Predsedníctva, ktorý nie je návrhom na odvolanie 

dotknutý spravidla podľa hierarchie, stanovenej ods. 2, 4 a 5. 

17. Pred hlasovaním vo veci odvolania vysvetlí Plénu RUŠ ten člen Predsedníctva 

RUŠ, ktorý podal návrh na odvolanie dôvody podania návrhu a okolnosti podnetu 

na podanie návrhu na vylúčenie člena. Taktiež člen Predsedníctva RUŠ dotknutý 

návrhom na odvolanie dostane priestor primeraný návrhu na jeho odvolanie, aby sa 

k nemu vyjadril. 

15. Na účely hlasovania ustanoví ten člen Predsedníctva, ktorý podal návrh na 

odvolanie pred hlasovaním spomedzi hlasujúcich trojčlennú komisiu, ktorá 

dohliadne na tajnosť hlasovania, nestrannosť a nezaujaté sčítanie hlasov. Komisia 

po skončení vyhotoví krátku správu o priebehu a výsledku hlasovania, tá sa po 

ukončení zasadnutia priloží do zápisnice zo zasadnutia. Člen Predsedníctva 

dotknutý návrhom na odvolanie má právo sledovať členov tejto komisie pri 

sčítavaní hlasov, nesmie však do priebehu sčítavania nijako zasahovať. 

 

§13 Plénum RUŠ 

1. Plénum RUŠ (ďalej len „Plénum“) je zhromaždenie všetkých stálych členov RUŠ. 

2. Každý člen Pléna má aktívne aj pasívne volebné právo do volených funkcií v RUŠ 

ako aj plné hlasovacie právo, pokiaľ v tomto dokumente nie je ustanovené inak. 

3. Plénum sa podieľa na plnení všetkých funkcií RUŠ podľa §2, pokiaľ nie je 

ustanovené inak. 

4. Každý člen RUŠ je povinný zúčastňovať sa zasadaní Pléna, pokiaľ tomu nebránia 

mimoriadne okolnosti; o vzniku takýchto okolností je člen RUŠ povinný 

informovať predsedu v najbližšom možnom čase od zistenia týchto okolností. 

Nedodržiavanie tohto ustanovenia sa považuje za naplnenie skutkovej podstaty §10 

ods. 1 písm. a. 

5. Zasadnutia zvoláva a vedie predseda, pričom sa primerane uplatňuje §12 ods. 4. 

Predseda môže zvolaním alebo vedením zasadnutia poveriť iného člena 

Predsedníctva aj v prípade, že je sám prítomný. 

6. Člen Predsedníctva, ktorý vedie zasadnutie RUŠ (ďalej len „predsedajúci“) 

rozhoduje o programe zasadnutia, poradí bodov presnom čase zasadnutia a 

ostatných okolnostiach. 

7. Predsedajúci udeľuje slovo  v diskusii  prítomným  členom  RUŠ  v takom  poradí,  

v akom o slovo požiadali. 

8. Predsedajúci má právo slovo diskutujúcemu odňať, ak je jeho správanie v rozpore    
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s ustanoveniami tohto dokumentu alebo iného dokumentu záväzného pre člena 

RUŠ. 

 

§14 Výberová komisia RUŠ 

1. VK má tri až päť členov, ktorých menuje a odvoláva predseda na návrh 

Predsedníctva. 

2. VK vedie vedúci VK, ktorého si zvolia členovia VK. Vedúceho VK môžu členovia 

VK taktiež odvolať.  

3. Voľba a odvolanie vedúceho VK prebieha aklamačným hlasovaním, za 

predpokladu nadpolovičnej účasti členov VK. 

4. Na zvolenie a odvolanie vedúceho VK je potrebný nadpolovičný počet hlasov 

spomedzi prítomných členov VK. 

5. VK zabezpečuje výberové konania členov RUŠ na neobsadené miesta podľa §8. 

 

§15  Priestupková komisia 

1. Priestupková komisia (ďalej len „PK“) je zriaďovaná v zmysle čl. 3, Smernice 

UNIZA č. 164 (Priestupkový a rokovací poriadok priestupkových komisií UZ 

UNIZA) (ďalej len „smernica“).PK vedie predseda PK, ktorého volí plénum RUŠ. 

Ostatné náležitosti ustanovuje uvedená smernica. 

2. PK rieši priestupky študentov ubytovaných v UZ. 

3. PK prijíma podnety na začatie priestupkového konania od riaditeľa UZ prípadne od 

iných zamestnancov UZ. V prípade, že niektorý z členov RUŠ dospeje 

k vlastným zisteniam, ktoré sú dôvodom k začatiu priestupkového konania a pre 

mimoriadne dôvody nemôže o týchto skutočnostiach upovedomiť riaditeľa UZ, 

oznámi tieto dôvody niektorému z členov PK; PK začne konanie vo veci z vlastnej 

iniciatívy. 

4. Predseda PK je zodpovedný za administratívu súvisiacu s činnosťou PK. 

5. Predseda menuje spomedzi členov PK referenta registra trestov, ktorý vedie 

Register trestov študentov pri UZ (ďalej len „RT“), ktorý predstavuje register 

opatrení navrhnutých PK študentom UNIZA ubytovaným v UZ. 

6. RT sa vedie v elektronickej aj fyzickej písomnej forme, záznamy sa uchovávajú po 

dobu 7 rokov od dátumu prvej evidencie priestupku. 

7. Referent registra trestov pred každým zasadnutím PK zistí, či voči študentom, voči 

ktorým bolo začaté priestupkové konanie, nebolo v minulosti navrhnuté 

priestupkové opatrenie; ak áno, vyberie kópiu záznamu z RT k nahliadnutiu členom 

PK pred vypočutím študentov, voči ktorým bolo začaté priestupkové konanie. 

 

§16 Vecná príslušnosť orgánov RUŠ 

1. Plénum 

a) sa vyjadruje k ubytovaciemu poriadku a na požiadanie poskytuje jeho 

výklad, 

b) rozhoduje vo vzájomných konfliktoch ubytovaných študentov, pokiaľ bola 

RUŠ požiadaná o intervenciu; na základe toho môže podať návrh opatrenia 

riaditeľovi UZ za účelom zamedzenia pokračovania konfliktu alebo 

prevencie pred vznikom nového konfliktu, pričom ale navrhované opatrenie 

nesmie byť v rozpore s Ubytovacím poriadkom UZ alebo Nariadením 

riaditeľa UZ, 

c) rozhoduje o vnútorných záležitostiach RUŠ, pokiaľ nie je ustanovené inak, 

2. PK koná výlučne vo veci rozhodnutia o udelení opatrenia v zmysle príslušnej 

smernice. 
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3. VK koná výlučne vo veci prijímania nových členov RUŠ. 

4. Predsedníctvo  koná  vo   všetkých   veciach,   ktoré   súvisia   s fungovaním   RUŠ  

a v ostatných veciach, ktoré mu tento dokument ukladá. 

 

§17 Nezlučiteľnosť funkcií 

1. Člen RUŠ nemôže byť súčasne vedúcim viac ako jednej komisie. 

2. Členom Predsedníctva, VK a PK môže byť iba člen Pléna. 

 
 
 

Článok IV. Záverečné ustanovenia 
§18 Záverečné ustanovenia 

1. Tento štatút  nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

2. Tento štatút ruší doteraz platný štatút. 

3. Oficiálne logo organizácie je pripojené v prílohe. 

 

V Žiline dňa:   24.1.2020 
 

 

Bc. Matúš Strapák,  v. r. 

 

 

Schválil:                                        .................................................... 

                                                       prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    

                                                                         rektor  
.
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Príloha. Logo RUŠ 
 

 

 

 

 

 

 


