Rada ubytovaných študentov ŠD Mladosť
Staré Grunty 53, 842 47 Bratslava

Výročná správa RUŠ
(november 2018 / október 2019)
Zvolení členovia:

Michaela Kolesíková, Benedikt Höger, Lukáš Lisý, Michal Škvarko, Martin

Predseda:
Podpredseda:
Členovia:

Šilhavík
Michaela Kolesíková
Benedikt Höger
Halajová Martina, Jakubička Michal, Korpáš Erik, Pavlatovský Andrej, Pilko
Matej, Sivčák Marek, Szabová Sabína, Hudcovský Patrik, Husár Adam,
Štefancová Elena, Šromovský Tomáš

ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE A ZMENY POČAS FUNKČNÉHO OBDOBIA

Na začiatku zimného semestra boli členom RUŠ pridelené stále funkcie (oblasť práce, ktorú mali na
zodpovednosť), pričom o tejto práci pravidelne komunikovali na schôdzach RUŠ, ktoré sa konali každý
utorok o 21:00 v kancelárii RUŠ.
Na konci zimného semestra boli za členov zvolení adepti z prechádzajúceho roka, Peter Kobulnický a
Jozef Hank. Na začiatku letného semestra (v polovici akademického roka) boli do RUŠ prijatí 3 noví
adepti: Bača Lukáš, Novotný Roman, Stekla Juraj, ktorí boli vďaka svojej aktivite v RUŠ po ukončení tohto
semestra tiež zvolení za členov.

PRIESTUPKY A SŤAŽNOSTI
Členovia RUŠ sa pravidelne zúčastňovali hygienických kontrol, ktoré sa vykonávali niekoľkokrát počas
jednotlivých semestrov.
Sťažnosti prichádzali na RUŠ zo strany študentov aj vrátnikov/vrátničiek, pričom po napomenutí členom
RUŠ boli vždy problémy doriešené formou ústnej dohody.

WEBOVÉ SLUŽBY

Web rus.sk bol pravidelne aktualizovaný, aby boli prostredníctvom neho študenti informovaní o
podujatiach, ktoré sú organizované pod záštitou RUŠ. Taktiež naň boli pravidelne pridané zápisnice zo
stretnutí RUŠ a boli na ňom aktualizované informácie o aktuálnych členoch.

Rovnako

boli

aktualizované mailové aliasy po rozdelení úloh pre jednotlivých členov a podľa rozdelených úloh bol aj
niektorým členom pridelený prístup na správu Facebookovej stránky
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UBYTOVANIE
Na začiatku akademického roka boli členovia RUŠ pri ubytovávaní študentov ako výpomoc vedeniu
internátu.
Z dôvodu rekonštrukcie a tým pádom nedostatku priestorov sa v tomto akademickom roku nepodarilo pre
študentov zariadiť letnú úschovňu.
Členovia RUŠ boli na FEI STU a FIIT STU prezentovať otázky ohľadom ubytovania.

REKONŠTRUKCIA ŠD MLADOSŤ
Počas celého roka 2018-2019 prebiehala rekonštrukcia blokov A1, A2, D3, D4, ktorá zatiaľ nie je
dokončená. Počas letných mesiacov prebiehala rekonštrukcia rozdvodov na blokoch C a D, kvôli ktorej
bolo letné ubytovanie umožnené iba na blokoch B a A3, A4.

PODUJATIA
Počas roka sa RUŠ venovala hlavne otázkam týkajúcich sa ubytovania študentov a informovaniu
študentov o rôznych podujatiach organizovaných zo strany ďalších študentských organizácii alebo firiem,
napr. s Centrom vedecko-technických informácií SR. Tiež boli pravidelne organizované kvízové večery v
spolupráci s Integrity Lige a Bistrom Mladosť.
V máji bol zorganizovaný Antibordel s počtom zúčastnených ~ 700 študentov, pričom organizácii
Antibordelu bola venovaná väčšina času na schôdzach RUŠ počas letného semestra. Všetky oslovené
fakulty schválili bodové ohodnotenie pre účastníkov, počas podujatia prebehla výrazná zmena okolia
internátu, jeho priestorov (napr. boli vymaľované kuchynky na C blokoch) a fakulty FEI k lepšiemu.

ŠTUDOVŇA BLOK D
Počas roka bola pravidelne udržiavaná študovňa na bloku D, ktorá bola upratovaná aj počas Antibordelu
2019 (čistenie tabúľ). Nakoľko RUŠ získala grant, tento bol použitý na dokúpenie počítaču k virtuálnej
realite, ktorú má RUŠ vo svojom vlastníctve a zároveň na doplnenie nábytku k a závesov do priestorov
študovne.

INÉ
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Predseda a podpredseda RUŠ sa v máji zúčastnili na výjazdovom zasadnutí organizácií STU,
kde prebehlo zasadnutie s rektorom a prorektorkou STU, predsedom ŠRVŠ, taktiež zástupcami ostatných
organizácií a členovia RUŠ tu odprezentovali prácu a dianie na ŠD Mladosť.
Obsah násteniek RUŠ na internáte bol pravidelne aktualizovaný. Propagácia bola udržiavaná
iba na 4 nástenných plochách na to určených.
Predsedníctvo RUŠ udržiavalo komunikáciu s vedením internátu počas celého roka, pravidelne prebiehali
stretnutia, kde boli konzultované problémy študentov, spolupráca na Antibordeli 2019, oznamy pre
študentov a všetky aktuálne informácie o rekonštrukcii a dianí na internáte.

……………………………………

……………………………………

Predseda RUŠ ŠD Mladosť

Podpredseda RUŠ ŠD Mladosť

Michaela Kolesíková

Benedikt Höger
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