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

Výročná správa RUŠ
(november 2017 / október 2018)

Zvolení členovia: Michaela  Kolesíková,  Lukáš  Lisý,  Patrik  Hudcovský,  Matej  Šutor,
Matúš Jenčík

Predseda: Michaela Kolesíková
Podpredseda: Lukáš Lisý
Členovia: Češek Michal, Pochybová Lucia, Halajová Martina, Jakubička Michal,

Pavlatovský Andrej, Korpáš Erik, Husár Adam, Pilko Matej

ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE A ZMENY POČAS FUNKČNÉHO OBDOBIA

 Práca RUŠ bola rozdelená na viacero divízií, ktoré mali svojich koordinátorov
a pravidelne  o svojej  práci  komunikovali  na schôdzach RUŠ,  ktoré sa konali
pravidelne v dohodnutom termíne - utorok 21:00

 Pôvodne bola jednou z volených členov aj Elena Štefancová, ktorá bola zvolená
za podpredsedu, následne sa však svojej funkcie v RUŠ vzdala a na jej miesto
nastúpil náhradník Lukáš Lisý podľa poradia vo výsledkoch volieb

 Na začiatku roka prebehol nábor nových adeptov do RUŠ, kde bolo prijatých
celkom 8 adeptov

PRIESTUPKY A SŤAŽNOSTI

 Prebiehali  pravidelné  hygienické  kontroly,  z tohto  vyplývajúce  sankcie  boli
vždy  postihnutým  prijaté  ako  opodstatnené  a situácia  bola  doriešená  bez
väčších problémov.

 Niekoľkokrát bola RUŠ-ka kontaktovaná ubytovanými kvôli sťažnosti, napríklad
kvôli  narúšaniu nočného pokoja.  Problém sa vždy vyriešil  a uzatvoril  formou
dohody. 

 Podobne členovia RUŠ pomáhali hlavne vo večerných hodinách pracovníkom
na  vrátnici,  ktorých  nevhodným  správaním  napádali  podgurážení  študenti
s umýslom porušenia pravidiel ŠD Mladosť

WEBOVÉ SLUŽBY

 Webová stránka prešla po voľbách aktualizáciou obsahu v sekcii „členovia“.
 RUŠ  pravidelne  informovala  študentov  o plánovaných  obmedzeniach,

podujatiach  organizovaných  RUŠ  a o podujatiach  partnerských  organizácií
prostredníctvom Facebook-ovej stránky

 Na začiatku roka došlo k založeniu Instagramového účtu pre RUŠ ŠD Mladosť,
aby boli študenti informovaní o dianí na internáte aj ďalšou formou

 Došlo k aktualizácií mailových aliasov po prerozdelení úloh
 Študenti mali možnosť naďalej využívať komunikáciu prostredníctvom e-mailu

alebo Facebookej stránky, kde vždy v krátkej dobe získali odpovede na všetky
otázky
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Rada ubytovaných študentov ŠD Mladosť
Staré Grunty 53, 842 47 Bratslava

UBYTOVANIE

 Opätovne  sme  v spolupráci  s vedením  ŠD  Mladosť  pripravili  pre  študentov
možnosť  úschovy  elektronických  spotrebičov  a iných  vecí  počas  leta
v priestoroch ŠD Mladosť

 Na konci funkčného obdobia RUŠ (na začiatku akademického roka) pomohla s
ubytovávaním študentov 

 Členovia RUŠ boli  na FEI STU prezentovať organizáciu a zodpovedali  otázky
ohľadom ubytovania  a ponúkaných možnostiach na ŠD Mladosť

REKONŠTRUKCIA ŠD MLADOSŤ

 Počas celého roka 2017-2018 prebiehala rekonštrukcia blokov A1 a A2, ktorá
zatiaľ  nie  je  dokončená.  Začiatkom leta 2018 sa pridali  do rekonštukcie  aj
bloky D3 a D4, odkiaľ boli všetci ubytovaní presťahovaní.

 Počas  leta  2018  prebiehala  rekonštrukcia  rozvodov,  kvôli  ktorej  bolo
ubytovanie počas leta umožnené iba v priestoroch CD blokov

PODUJATIA

 RUŠ zorganizovala v novembri v priestoroch bývalého Elamu akciu „Nudíš sa, s
RUŠ  sa  už  nebudeš“,  kde  mali  študenti  možnosť  zabaviť  sa  pri  hraní
spoločenských hier, ping pongu a živej hudbe. Počas roka sa tiež organizoval
Šachový turnaj, ktorý bol však kvôli nízkej predbežnej účasti zrušený.

 Na každom podujatí  boli  výhercovia  či  už  súťaží,  alebo  tomboly,  odmenení
vecnými cenami.

 Antibordel  2018 -  všetky oslovené fakulty  schválili  bodové ohodnotenie  pre
účastníkov,  počas  podujatia  prebehla  výrazná  zmena  okolia  internátu,  jeho
priestorov a fakúlt FEI a FIIT k lepšiemu. 

ŠTUDOVŇA BLOK D

 Počas Antibordelu prebehli opravy náterov študovne. 
 Do študovne bola počas roka doplnená nástenka, vďaka ktorej sme študentov

tiež informovali o aktuálnom dianí na internáte.

INÉ
 Predseda  a  podpredseda  RUŠ  sa  vo  februári  zúčastnili  na  výjazdovom

zasadnutí organizácií STU, kde prebehlo zasadnutie s rektorom a prorektorom
STU,  predsedom ŠRVŠ,  taktiež  zástupcami  ostatných  organizácií  a  členovia
RUŠ tu odprezentovali prácu a dianie na ŠD Mladosť

 Členovia RUŠ sa zúčastnili 
 Celoročná publikácia  článkov  o aktuálnom dianí  na  internáte  v študentskom

časopise OKO.
 Obsah násteniek RUŠ na internáte bol  pravidelne aktualizovaný.  Propagácia

bola udržiavaná iba na 4 nástenných plochách na to určených.
 Celoročná komunikácia s vedením, spoločná konzultácia pri riešení problémov,

spolupráca  pri  akcií  Antibordel  2018,  pri  hygienických  kontrolách,  pri
rekonštrukcii a iné.

…………………………………… ……………………………………
Predseda RUŠ ŠD Mladosť Podpredseda RUŠ ŠD Mladosť
Michaela Kolesíková           Lukáš Lisý

Rada ubytovaných študentov študentského domova Mladosť Slovenskej technickej univerzity v Bratslave
web: www.rus.sk, mail: rus@rus.sk


