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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 
                          
 

1. Úsek riaditeľa  
1.1  Riaditeľ (1) 

1.2  Sekretariát riaditeľa (2) 

1.3  Odborný referát ľudských zdrojov (1) 

1.4  Odborný referát kontroly a sťažností (1) 

1.5  Odborný referát pre bezpečnosť a ochranu pri práci  (1) 

 

            Celkový počet zamestnancov (6) 

 

2. Ekonomický úsek  (Celkový počet zamestnancov  61,28 ) 

a) vedúci (1) 

b) sekretariát (1) 

c) referát kontroly vnútorných činností (4) 

d) oddelenie autodopravy (3) 

 

Celkový počet zamestnancov (9) 

 

      2.1 Ekonomické  oddelenie 

a) vedúci (1) 

b) odborný referát práce a miezd (1) 

c) učtáreň (5) 

d) pokladňa (1) 

 

Celkový počet zamestnancov (8) 

 

2.2  Hospodárske oddelenie 

a) vedúci (1) 

b) hospodársky referát (2) 

c) správa skladov (6) 

d) referát inventarizácie a kontroly hygieny objektov (9) 

e) upratovačka (6) 

f) šička (1) 

 

         Celkový počet zamestnancov (25) 

 

2.3 Oddelenie verejného obstarávania 

a) vedúci (1) 

b) referát verejného obstarávania (5) 

                            

         Celkový počet zamestnancov (6) 

 

 



2.4 Podnikateľský odbor  (celkový počet zamestnancov 13,28) 

 

a)  vedúci (0,28) 

b)  referent ubytovania (4) 

c)  chyžná (3) 

d) kuchyňa (1) 

 

Celkový počet zamestnancov (8,28) 

 

      2.4.1. Oddelenie marketingu  

a)  vedúci (1) 

         b)  referent (3) 

         c)  upratovanie telocvične (1) 

 

     Celkový počet zamestnancov (5) 

 

3. Prevádzkovo-technický úsek (Celkový počet zamestnancov 184) 

a) vedúci  ( 1) 

 

3.1 Ubytovacie oddelenie 

a) vedúci (1) 

b) zástupca (1) 

c) referent ubytovania (6) 

 

         Celkový počet zamestnancov (8) 

 

3.2 Oddelenie stravovania 

a) vedúci (1) 

b) referent (3) 

c) šéfkuchár (2) 

d) kuchár (15) 

e) pokladník (10) 

f) skladník (4) 

g) pomocná sila (25) 

 

           Celkový počet zamestnancov (60) 

 

3.3 Oddelenie informačných technológií 

    a)  vedúci (1) 

    b)  technik IT (7) 

 

          Celkový počet zamestnancov (8) 

 

      3.4 Oddelenie pre bezpečnosť a poriadok 

a) vedúci (1) 

b) zástupca (1) 

c) kontrola vrátnic (2) 

d) vrátnik (25) 

 

Celkový počet zamestnancov (29)  



 

       3.5 Oddelenie  stratégií a projektov  

a) vedúci (1) 

b) odborný referent (4) 

c) referent (3) 

 

Celkový počet zamestnancov (8) 

 

 3.6 Technický odbor 

a) vedúci (1) 

b) dispečing (2) 

c) hlavný odborný referent (1) 

d) referent (2) 

e) referent pošty a archivár (1) 

 

Celkový počet zamestnancov (7) 

 

  

3.6.1 Oddelenie údržby 

a) vedúci (1) 

b) inštalatér (8) 

c) murár (5) 

d) maliar (4) 

e) stolár pre výrobu nábytku (2) 

f) stolár (5) 

g) zámočník (5) 

h) sklenár (2) 

i) záhradník (3) 

j) pomocný pracovník (2) 

k) čistič (6) 

l) čalúnnik (1) 

m) pokrývač podláh (koberce + PVC podlahy) (1) 

 

Celkový počet zamestnancov (45) 

 

      3.6.2 Oddelenie energetiky 

a) vedúci  (1) 

b) elektroinštalatér (9) 

c) vedúci zmeny – prevádzka výmenníkových staníc (1 +7) 

 

Celkový počet zamestnancov (18) 

 

 

Celkový počet zamestnancov odboru (70)       

 

 

      

CELKOVO ZA ORGANIZÁCIU 251,28 ZAMESTNANCOV 


