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Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny (ďalej 

len „VM Ľ. Štúra - Mlyny UK“) vydáva v súlade s 

• § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

vysokých školách“),  

• čl. 13 ods. 6 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v 

Bratislave v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Štatút UK“) a  

• čl. 6 ods. 5 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Organizačný 

poriadok UK“) 

a po prerokovaní v Komisii pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu 

UK a schválení rektorom UK tento Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu Vysokoškolského 

mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK č. 1/2021 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v 

Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny  (ďalej len „organizačný poriadok“): 

 

Čl. I 

 

Organizačný poriadok sa mení nasledovne: 

 

1. Čl. 7 znie nasledovne: 

„Čl. 7 
Rámcová náplň činnosti organizačných útvarov technického úseku 

 

a) komplexne bilancuje dodávky, zabezpečuje meranie spotreby energie (elektrina, teplo, 
plyn) a vody, kontroluje ich racionálne využitia; 

b) bilancuje dodávky, nákup a meranie spotreby energií; 
c) navrhuje riešenia v oblasti hospodárenia s energiami s cieľom znížiť energetickú 

náročnosť prevádzky; 
d) vykonáva technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, 

udržiavacími prácami; 
e) plánuje a koordinuje údržbárske práce, zabezpečuje ich kontrolu; 
f) zabezpečuje technickú dokumentáciu a vedenie servisných kníh a realizácií skúšok, 

prehliadok a revízií; 
g) pripravuje a sleduje zmluvy na dodávku elektrickej energie, plynu, dodávku vody, 

likvidáciu komunálneho odpadu, poistné a telekomunikačné zmluvy; 
h) zabezpečuje servis a opravy budov a areálu; 
i) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

(1) Oddelenie správy budov vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, 
udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby; 

b) preberá požiadavky od ubytovaných na opravu alebo údržbu majetku UK v správe 



VM Ľ. Štúra – Mlyny UK prostredníctvom osobného kontaktu, telefónu, e-mailu 
alebo aplikácie, komunikuje s ubytovanými; 

c) eviduje nahlásené požiadavky na opravu, resp. údržbu; 
d) organizuje práce zamestnancov technického úseku zadelením jednotlivých 

požiadaviek na opravu; 
e) spracováva podklady a vyjadrenia pre škodovú komisiu pri škodách po technickej 

stránke; 
f) vyhotovuje a eviduje objednávky na servisné práce, tovar, služby a iné; 
g) vypracováva podklady k zmluvám a zabezpečuje ich realizáciu; 
h) zabezpečuje autodopravu, vedie evidenciu o autodoprave; 
i) zabezpečuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov motorových 

vozidiel; 
j) mesačne vyhodnocuje ekonomické ukazovatele autodopravy a kontroluje 

dodržiavanie zásad hospodárnosti v autodoprave;  
k) zabezpečuje vykonávanie opráv, pravidelných technických, emisných a servisných 

prehliadok vozidiel; 
l) vykonáva aj ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

(2) Oddelenie energetiky a revízií vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje dodávky jednotlivých druhov energií a služieb a ich hospodárne 
využívanie; 

b) zabezpečuje komplexnú evidenciu dodávok a merania spotreby energie (elektrina, 
teplo, plyn a voda), kontrola ich racionálneho využívania; 

c) pripravuje podklady na refakturáciu nákladov na energie iným organizáciám, 
nájomcom sídliacim v objektoch UK; 

d) vedie agendu a dokumentáciu v oblasti el. zariadení, plynu, tepla a vody, výťahov; 
e) zabezpečuje najmä energetické hospodárstvo a súvisiace revízne služby, 

telekomunikačné služby; 
f) vykonáva rozborovú a hodnotiacu činnosť energetickej agendy; 
g) riadi a zabezpečuje prevádzku tepelného hospodárstva; 
h) prípravu a dojednáva bilanciu elektrickej energie, vody a plynu;  
i) zabezpečuje servisné činnosti, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 

technických zariadení; 
j) posudzuje zhotovenie a opravy elektrických rozvodov po odbornej stránke; 
k) vykonáva opravy a údržbu elektrospotrebičov UK;  
l) vykonáva obsluhu a údržbu elektrických zariadení a preskúšavanie prenosných 

elektrických spotrebičov; 
m) vykonáva obsluhu a údržbu trafostanice vrátane rozvodov VN/NN; 
n) vykonáva obsluhu a údržbu elektrorozvodu strojovne výťahu; 
o) vykonáva obsluhu a údržbu elektrorozvodu strojovne vzduchotechniky; 
p) vykonáva kontrolu a údržbu bleskozvodu; 
q) vykonáva kontrolu a údržbu zdrojov núdzového osvetlenia a evidencia jeho testov, 

udržiavanie elektropožiarnej signalizácie v prevádzkyschopnom stave, 
zabezpečuje kontroly elektronického požiarneho systému a evakuačného 
domáceho rozhlasu; 

r) zabezpečuje nákup elektrospotrebičov, spracúva podklady na obstarávanie 
tovarov, služieb a stavebných prác a na zabezpečenie zmluvných vzťahov na 



dodávateľov servisných činností, služieb; 
s) vykonáva opravy a pravidelné servisné prehliadky na vzduchotechnických a 

klimatizačných zariadeniach; 
t) vykonáva všetky druhy pomocných prác; 
u) vykonáva aj ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

2.1 Referát tepelného hospodárstva vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje dodávanie tepla do jednotlivých objektov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK; 
b) zabezpečuje riadenie a prevádzku výmenníkových staníc; 
c) vykonáva pravidelnú údržbu a opravy vo výmenníkových staniciach; 
d) zabezpečuje pravidelné servisné prehliadky systémov merania a regulácie 

dodávateľským spôsobom; 
e) vykonáva všetky druhy pomocných prác; 
f) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.  

(3) Oddelenie údržby vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva údržbu objektov a ich technické zabezpečenie; 
b) zabezpečuje odstraňovanie technických závad, nahlásených závad, závad 

zistených vlastnou činnosťou; 
c) vykonáva plánovanie a koordinovanie údržbárskych prác a ich kontrolu; 
d) zadáva požiadavky na nákup náhradných dielov, náradia, materiálu a pod.; 

spracúva podklady na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác a na 
zabezpečenie zmluvných vzťahov na dodávateľov servisných činností, služieb; 

e) zabezpečuje odstránenie zistených závad po revíziách a kontrolách;  
f) zabezpečuje evidenciu a zodpovednosť za pridelenie a užívanie ochranných 

pracovných prostriedkov na úseku údržby; 
g) vykonáva technické a organizačné zabezpečenie činnosti pracovníkov údržby; 
h) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.  

3.1 Referát murárskych prác vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva opravy a údržbu majetku UK; 
b) vykonáva všetky druhy murárskych prác, stavebných prác, opravy omietok; 
c) vykonáva vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami, dodatočné osadenie 

stavebných predmetov, ventilačných mriežok, murovanie priečok; 
d) vykonáva všetky druhy pomocných prác; 
e) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.  

3.2 Referát vodárenských prác vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva opravy a údržbu majetku UK; 
b) vykonáva všetky druhy inštalatérskych prác; 
c) opravuje rozvody SV, TUV, UK; 
d) opravuje teplovodné kotle, tlakové nádoby a bojlery, čerpadlá; 
e) odstraňuje vzniknuté havárie na rozvode vody a ústredného kúrenia, kotlov 

a bojlerov; 
f) vykonáva všetky druhy pomocných prác; 
g) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.   



3.3 Referát zámočníckych prác vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva opravy a údržbu majetku UK; 
b) vykonáva všetky druhy zámočníckych prác; 
c) opravuje zámky a dvere, kuchynské zariadenie; 
d) vyhotovuje a opravuje oceľové konštrukcie; 
e) vykonáva individuálnu remeselnú prácu pri oprave strojov a zariadení, výrobu a 

renováciu náhradných dielov; 
f) vykonáva všetky druhy pomocných prác; 
g) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.  

(4) Oddelenie opráv vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva údržbu interiéru a jeho technické zabezpečenie; 
b) vykonáva údržbu a opravy interiéru; 
c) vykonáva obnovu interiérového vybavenia; 
d) plánuje a koordinuje údržbárske práce v interiéri a vykonáva ich kontrolu; 
e) zadáva požiadavky na nákup náhradných dielov, náradia a pod.; 
f) eviduje a zodpovedá za pridelenie a užívanie ochranných pracovných prostriedkov; 
g) vykonáva technické a organizačné zabezpečenie činnosti pracovníkov oddelenia; 
h) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.  

 
4.1 Referát stolárskych prác vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva opravy a údržbu majetku UK; 
b) vykonáva všetky druhy stolárskych prác; 
c) vykonáva prevádzanie opráv a rekonštrukcií všetkých druhov výrobkov v celom 

rozsahu stolárskej technológie , opravy a údržbu obkladov, dvier a okien; 
d) vykonáva priebežnú kontrolu, odstraňuje priebežné závady; 
e) vykonáva všetky druhy pomocných prác; 
f) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.  

4.2 Referát čalúnnických prác vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva opravy a údržbu majetku UK; 
b) vykonáva všetky druhy čalúnnických prác; 
c) vykonáva čalúnenie postelí, stoličiek; 
d) vykonáva všetky druhy pomocných prác; 
e) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

4.3 Referát podlahárskych prác vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva opravy a údržbu majetku UK; 
b) vykonáva všetky druhy podlahárskych prác; 
c) vykonáva výmenu podlahovej krytiny, linolea, kobercov v kancelárskych 

priestoroch, izbách; 
d) vykonáva všetky druhy pomocných prác; 
e) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

4.4 Referát maliarskych prác vykonáva najmä túto agendu: 



a) vykonáva opravy a údržbu majetku UK; 
b) vykonáva všetky druhy maliarskych prác; 
c) vykonáva základnú maliarska práca (príprava základného materiálu, 

sadrovanie, umývanie starých malieb čistiacou hmotou ); 
d) natiera a opravuje nátery na rôznych podkladoch, strešných konštrukciách, 

stožiaroch, halách a pod.; 
e) maľuje a tapetuje kancelárske priestory, izby, chodby a schodištia; 
f) vykonáva všetky druhy pomocných prác; 
g) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

(5) Oddelenie správy areálu vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva údržbu exteriéru a jeho technické zabezpečenie; 
b) zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu; 
c) vykonáva záhradnícke práce; 
d) vykonáva zimnú údržbu; 
e) vykonáva údržbu, opravy a obnovy exteriérového vybavenia; 
f) vykonáva prípravné práce a starostlivosť o športoviská UK; 
g) udržuje a čistí chodníky a peších zón od buriny a iných nečistôt; 
h) vykonáva kosenie trávnikov a strihanie kríkov s použitím malej mechanizácie; 
i) vykonáva sťahovanie plastových kontajnerov a triedenie komunálneho odpadu; 
j) vykonáva obsluhu lisovacích kontajnerov; 
k) vykonáva zimnú údržbu;  
l) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.“. 

 

2. Čl. 8 znie nasledovne: 

„Čl. 8 
Rámcová náplň činnosti organizačných útvarov prevádzkového úseku 

 

a) koordinuje komplexný chod ubytovania študentov, zamestnancov a hostí; 
b) koordinuje skladové hospodárstvo a komplexné zabezpečenie materiálovo-

prevádzkového charakteru; 
c) zabezpečuje komplexné upratovacie práce vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK; 
d) zabezpečuje kontrolnú činnosť dodržiavania čistoty a hygieny ubytovacej časti; 
e) zabezpečuje pomocnú činnosť v oblasti evidencie inventáru, zabezpečuje riadne a 

mimoriadne inventarizácie majetku; 
f) koordinuje realizáciu vrátnej a informačnej služby; 
g) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

 

(1) Oddelenie prevádzky a hygieny: 

a) realizuje komplexné zabezpečenie materiálovo-technického charakteru, vedie sklad 
materiálno-technického zabezpečenia, vedie evidenciu materiálovo - technického 
zabezpečenia,  

b) komplexne zabezpečuje sklad posteľnej bielizne, vedie sklad posteľnej bielizne, 
zabezpečuje posteľnú bielizeň pre ubytovaných, jej pranie,  



c) opravuje a upravuje všetky textílie v ubytovacom zariadení VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, 

d) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

1.1 Referát vrátnej a poriadkovej služby vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje komplexne chod vrátnic, 

b) zabezpečuje dodržiavanie vnútorných a všeobecne záväzných právnych noriem 
v priestoroch VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, najmä internátneho poriadku, 

c) zabezpečuje dohľad nad prechodom turniketov, 

d) kontroluje vstupy a vstupujúcich do objektov VM Ľ. Štúra - Mlyny UK formou 
kontroly ubytovacích preukazov alebo iných preukazov, 

e) zabezpečuje kontroly a obchôdzky ubytovacej časti a areálu VM Ľ. Štúra - Mlyny 
UK, 

f) poskytuje informácie návštevníkom a ubytovaným, 

g) eviduje návštevy, 

h) eviduje disciplinárne priestupky spáchané proti internátnemu poriadku,  

i) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

                  

1.2 Referát upratovacích služieb vykonáva najmä túto agendu: 
a) zabezpečuje upratovanie objektov VM Ľ. Štúra - Mlyny UK interne, 

b) zabezpečuje upratovanie objektov VM Ľ. Štúra - Mlyny UK externe a následne 
kontrolu upratovacích prác, 

c) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.  

 

1.3 Referát kontroly hygieny a inventáru vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva riadne a mimoriadne inventarizácie majetku na základe podnetu 
referátu správy majetku, ohlasuje potrebu výmeny starého, event. 
poškodeného majetku, 

b) kontroluje úroveň čistoty a hygieny ubytovacej časti, 

c) plánuje dezinsekčné a deratizačné postreky, rieši podnety týkajúce sa 
nahlásenia hlodavcov a hmyzu zo strany ubytovaných, zabezpečuje kontrolnú 
činnosť počas dezinsekčných a deratizačných prác, 

d) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

 

1.4 Referát skladového hospodárstva vykonáva najmä túto agendu: 

a) realizuje komplexné zabezpečenie materiálovo-technického charakteru, vedie 
sklad materiálno-technického zabezpečenia, vedie evidenciu materiálovo-
technického zabezpečenia;  

b) komplexne zabezpečuje sklad posteľnej bielizne, vedie sklad posteľnej bielizne, 
zabezpečuje posteľnú bielizeň pre ubytovaných, jej pranie; 

c) kategorizácia, oceňovanie a označovanie tovaru pri prevzatí, ukladanie 
a skladovanie; 



d) spracovávanie agendy skladovej evidencie vrátane príjemiek, výdajok, 
objednávok a kontrolných listov; 

e) predkladanie požiadaviek na nákup materiálu a tovaru; 
f) zabezpečovanie odborného uskladnenia tovarov, výrobkov a bielizne; 
g) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

1.5 Referát služieb vykonáva najmä túto agendu: 

a) opravuje a upravuje všetky textílie v pre VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a UK; 
b) vykonáva pomocné činnosti; 
c) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.  

 

(2) Ubytovacie oddelenie vykonáva najmä túto agendu: 

a) komplexne zabezpečuje ubytovanie študentov, zamestnancov a hostí,  

b) komunikuje s ubytovanými a s klientmi, 

c) realizuje hotovostné platby, 

d) kontroluje a eviduje platby za ubytovanie, 

e) eviduje hlásenia pre cudzineckú políciu, 

f) navrhuje cenníky pre študentov, zamestnancov a hostí, 

g) vypracováva štatistiky súvisiace s ubytovaním,  

h) zadáva a aktualizuje údaje v ubytovacom informačnom systéme,  

i) zabezpečuje evidenciu zmlúv o ubytovaní, 

j) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.“.  

 

3. Príloha č. 1 Organizačného poriadku sa nahrádza prílohou č. 1 tohto dodatku. 
 

 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom 1. 

decembra 2021. 

 

V Bratislave .......... ......................... 2021  

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

                 rektor UK poverená funkciou riaditeľky  
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 

 


