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Úvod           
 

      Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK (ďalej len VM Mlyny), ako jedinečný 

študentský priestor, nie je len strohou ubytovacou kapacitou. Svojím charakterom, rozlohou 

a veľkosťou tvoria niečo neopakovateľné. VM Mlyny sú poskytovateľom ubytovania 

a stravovania študentov z celého Slovenska aj študentov zo zahraničia. 

 Predmetom tohto materiálu je opísať stav, v akom sa VM Mlyny nachádzali v minulosti, 

porovnať ho so súčasným stavom a načrtnúť smer, ktorým by sa mali  uberať v najbližšej dobe.  

 Stratégia bude rozdelená zvlášť na ubytovanie, stravovanie, kultúru, šport a oddych. Za 

každou časťou sú popísané strategické smerovania s časovým rozvrhom. 

            Stratégia vychádza z pomerov, ktoré platia v týchto dňoch s predpokladom ich 

pokračovania v budúcnosti (finančné, personálne, systém poskytovania dotácii atď.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Poslanie 
 

      Hlavným a základným poslaním VM Mlyny je za odplatu poskytovanie ubytovania 

a stravovania študentom Univerzity Komenského ( ďalej len UK). 

 K tomuto poslaniu by sme pridali dôležitú funkciu, ktorá nadobúda čoraz väčšie 

opodstatnenie, a tou je poskytovanie ubytovania a stravovania aj iným osobám, prenájom 

priestorov, reklamná a propagačná činnosť atď., teda všetky aktivity, ktoré prinášajú finančné 

prostriedky do rozpočtu organizácie. 

 Z hľadiska ekonomického možno hovoriť aj o ďalšom poslaní, a tým je nevyhnutne 

zabezpečovať základnú ekonomickú úlohu, funkciu, t. j. dosahovať rentabilitu a likviditu. 

 Ak organizácia nie je schopná produkovať dostatočné príjmy a hradiť svoje záväzky, 

nemá ďalší zmysel uvažovať o akýchkoľvek cieľoch organizácie, pretože zanikne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1. Ubytovanie 

 

Analýza súčasného stavu a minulosti   

                                   

      Základnou úlohou  VM Mlyny, ako bolo vyššie uvedené, je poskytovať ubytovanie 

študentom denného štúdia UK. Ubytovanie môžeme v dnešnej dobe charakterizovať dvoma 

parametrami.  

 Prvým je veľkosť ubytovacej kapacity – jeden z hlavných parametrov, ktorý je a hlavne 

v minulosti vždy bol najakútnejší začiatkom septembra každého školského roka. Ide teda 

o počet voľných lôžok, ktoré je možné prideliť žiadateľom.  

 Druhým parametrom, ktorý sa čoraz viac dostáva do popredia, je kvalita bývania, 

(možnosť pripojenia sa k internetu, vlastné sociálne zariadenie, rekonštruované priestory, nový 

nábytok, celkový technický stav jednotlivých izieb atď.).  

  

I.  Veľkosť ubytovacej kapacity 

 

      Najviac medializovanou témou, spomínanou v súvislosti s VM Mlyny, vždy bola 

veľkosť ubytovacej kapacity, resp. jej pravidelný nedostatok začiatkom každého školského 

roka. Témou tejto kapitoly bude porovnanie počtu ubytovaných osôb v minulosti (ako 

referenčný údaj je použitá štatistika ubytovania za šk. rok 2002/2003) a v súčasnosti, spolu 

s analýzou rezerv v tomto segmente a smerovanie v budúcnosti. 

  

Veľkosť ubytovacej kapacity do r. 2003 

      Ubytovanie sa v našom komplexe poskytuje v troch objektoch. Najstarším objektom je 

objekt výškových blokov (ďalej len VB), ktorý je v prevádzke od roku 1967. Druhým objektom 

je objekt átriových pavilónov (ďalej len AD), ktorý je v prevádzke od roku 1977. Posledným 

objektom sú manželské internáty (ďalej len MI), ktorý sa prevádzkuje od roku 1986. 

K dátumu 31.12.2002 bývalo v ŠD a J ĽŠ UK (bývalý názov VM Mlyny) 6000 osôb. Kapacita 

bola rozdelená nasledovne:  

-  5787 lôžok obsadili študenti denného štúdia a doktorandi  

-  213 lôžok obsadili iné osoby (neštudenti a zamestnanci) 

- 160 lôžok nebolo obsadených  

- 191 lôžok bolo blokovaných z dôvodu rekonštrukcie (AD-blok B). 

 

  



Paradoxom tohto stavu (každoročne sa opakujúcom), bola skutočnosť, že napriek zúfalému 

nedostatku ubytovacích miest v septembri, z rôznych dôvodov (držanie nezmyselne veľkej 

ubytovacej rezervy, nenastúpenie množstva prihlásených na internát) zostávalo veľa lôžok 

neustále neobsadených, s výraznými finančnými dopadmi na internátny rozpočet (v priebehu 

rokov môžeme hovoriť o stratách rádovo v miliónoch Sk). 

 K 31.12.2002 bolo takýchto lôžok 160, a ich počet v nasledujúcich mesiacoch stúpal, 

pretože množstvo ubytovaných v januári - februári odchádzalo na stáže a študijné pobyty, alebo 

z rôznych dôvodov prerušilo či ukončilo školu. 

 

Veľkosť ubytovacej kapacity v súčasnosti  

 

      Ku dňu 31.12.2017 bývalo vo VM Mlyny UK 6600 osôb, takmer všetky lôžka boli 

obsadené. Reformami a neustálymi zmenami sa dnes darí kapacitu naplniť do posledného lôžka 

a držať ju takto naplnenú takmer celých 10 mesiacov.   

 Z uvedeného je zrejmé, že oproti minulosti výrazne stúpol počet ubytovaných a zároveň 

platiacich osôb, (pred rokom 2003 bola vysoká nelegálna/neoficiálna ubytovanosť), konkrétne 

v samotnej veľkosti kapacity sa jedná o 600 osôb plus (6600 osôb v 12/2017 oproti 6000 

osobám v 12/2002), čo predstavuje nárast o 10 %. 

    

 Ubytovacia kapacita v budúcnosti 

 

      Pri projektovaní budúcej kapacity internátov je dôležité zaoberať sa troma zásadnými 

problémami: 

1. či súčasná kapacita uspokojivo rieši dopyt po ubytovaní 

2. aký je predpoklad dopytu po ubytovaní z hľadiska strednodobého aj dlhodobého 

3. aký vplyv bude mať kvalita bývania na počte lôžok.  

 Odpoveď na prvú otázku začína byť pomerne jednoznačná – súčasné kapacity už 

dostatočne postačujú pokryť záujem o bývanie, a to ako v prípade študentov denného štúdia 

UK (poznámka: záujem študentov o ubytovanie je veľmi špecifický – na začiatku školského 

roka záujem vysoko prevyšuje možnosti, začiatkom letného semestra je to naopak),  tak aj 

v prípade ostatných záujemcov z radov študentov iných vysokých škôl, ako aj z radov 

neštudentov.  

 Môžeme sa domnievať, že dôvodov je viacero. I napriek tomu, že za ostatných 15 rokov 

sa počet študentov UK prakticky zdvojnásobil a veľkosť ubytovacej kapacity sa „zväčšila“ o 10 

%, takže môžeme konštatovať, že zostala takmer zachovaná, vzniklo množstvo nových 

možnosti získať vysokoškolský diplom aj v malých okresoch Slovenska. Mobilita umožnila 

študentom odísť za štúdiom do neďalekého zahraničia a časť študentov je schopná platiť si 

nájom, kde má kvalitatívne lepšie podmienky na bývanie. 



 Predpoklad do budúcnosti zo strednodobého hľadiska je zachovanie, alebo mierneho 

poklesu záujmu študentov o ubytovanie na súčasnej úrovni. 

 Z dlhodobého hľadiska však možno predpokladať dostatočný záujem o poskytovanie 

kvalitného ubytovania s ostatnými službami, ktoré patria k študentskému životu.  

 Konkurenčnou výhodou, ktorou sa chceme v tejto oblasti presadiť je kvalita, cena 

a súhrn pridaných služieb, ktoré už dnes poskytujeme, alebo vieme v krátkej budúcnosti 

poskytnúť navyše.   

 Vychádzajúc z histórie - vplyv prípadného zvyšovania počtu lôžok (umiestniť viac 

študentov do existujúcich izieb) má priamo dosah na kvalitu bývania, čo sa týka takých 

problémov, ako prístup k hygiene a kvalita tejto hygieny (myslí sa tím napr. počet ubytovaných 

na jednu sprchu, resp. soc. zariadenie a ich úroveň), prístup k študovniam, možnosti športu, 

kultúry, ako aj bezpečnosť (z tohto hľadiska predovšetkým požiarna). 

 Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že súčasná kapacita sa môže 

postupne upravovať (znižovať) za účelom zlepšenia kvality bývania.  

 Pri obave, že znížením lôžok môže prísť v budúcnosti k nedostatočným kapacitám,  

riešením sú dva projekty :  

 1. Výstavba vlastného ubytovacieho zariadenia – v tejto chvíli prebieha projektová 

dokumentácia (nový internát by mal vyrásť na terajších miestach tzv. Unimo), kapacita 300 

lôžok. 

 2. Výstavba nového internátu tzv. výšková budova 3 – v tejto chvíli vo fáze štúdie, 

kapacita 1000 až 1500 lôžok. 

 

II. Kvalita bývania 

 

      Termínom kvalita bývania sa rozumie vybavenosť izieb nábytkom, funkčnosť tohto 

nábytku, počet ubytovaných na jednu sprchu a soc. zariadenie a úroveň spŕch a soc. zariadení, 

ako aj ďalšie náležitosti, priamo súvisiace s izbami.  

Kvalita bývania do r. 2003 

 a)  nábytok - vybavenosť izieb od doby, kedy bol internát odovzdaný do užívania až do r. 2003, 

zostávala prakticky na nezmenenej úrovni, resp. postupom času dochádzalo k znižovaniu 

štandardov, jednak z dôvodu opotrebovania sa materiálu, a jednak z dôvodu vandalizmu 

samotných ubytovaných. Výnimkou z tohto stavu bola výmena nábytku na časti internátov vo 

VB, a výmena nábytku v rámci kompletnej rekonštrukcie štyroch blokov AD (rekonštrukcia 

bola hradená z účelovej štátnej dotácie), avšak len vymenený nábytok v zrekonštruovaných 

blokoch AD, MI a z časti VB dokáže splniť prísnejšie kvalitatívne štandardy. Celkovo je 

nábytok na izbách dnes v drvivej väčšine vo veľmi dobrom stave. Najhoršie je na tom časť VB, 

kde  ešte stále evidujeme pôvodný stav zo 60-tych rokoch.  



      Jednoznačne sa ukazuje, že najlepšou formou inštalovania nábytku v internáte je napevno 

vstavaný nábytok, pretože možnosť manipulácie ubytovaných s ním vedie k jeho skorej 

a ťažkej deformácii. 

 b) hygienické zariadenia - sprchy a toalety v rámci študentského domova možno rozdeliť do 

dvoch skupín – tzv. bunkové a spoločné. VB a MI majú bunkový spôsob bývania, AD majú 

spoločné sprchy a toalety pre celé poschodie. Zatiaľ čo vo VB pripadá na jedno hygienické 

zariadenie 10 ľudí, v MI 6 ľudí, tak v AD je to 12-18 ľudí na jedno WC a 23-32 ľudí na jednu 

sprchu (počet sa líši podľa bloku a poschodia, a je platný iba za predpokladu funkčnosti 

všetkých hygienických zariadení na poschodí). Z uvedených čísiel je zrejmý výrazný rozdiel 

v prístupe k hygienickým zariadeniam v neprospech AD, aj keď je potrebné uviesť, že do 

určitej miery je tento hendikep vyvážený možnosťou ubytovaných použiť v prípade 

nefunkčnosti alebo obsadenosti akékoľvek iné voľné hygienické zariadenie v AD (sú prakticky 

voľne prístupné).  

       Až do r. 2003 neprešli hygienické zariadenia žiadnou komplexnou rekonštrukciou, 

výnimkou z tohto konštatovania sú iba štyri vynovené bloky AD.  

       Dôsledkom  bol  zlý stav vo VB a MI, a katastrofálny v AD. Situácia v AD je spôsobená 

jednak vysokým počtom ubytovaných na jedno hygienické zariadenie, ale najmä anonymitou 

bývania v AD (vandalizmus je na rozdiel od bunkového systému takmer nezistiteľný, a vandal 

neutrpí prakticky žiadnu ujmu, pretože môže použiť akékoľvek iné hygienické zariadenie). 

 c)  doplnkové vybavenie izieb – ubytovaný mal v minulosti nárok na pridelenie lôžkovín 

a stolnej lampy (dnes sú v drvivej väčšine kapacity súčasťou inventára). 

 d)  iné – veľkým problémom minulosti bol hmyz (najmä šváby), nachádzajúci sa v ubytovacej 

časti internátu. Postreky sa robili síce pravidelne, ale s malou frekvenciou a pravdepodobne 

nekvalitne (neoficiálne vyjadrenie majiteľa jednej z firiem robiacej postreky, že ak by šváby 

vyhubili, tak by prišli o pravidelnú zákazku, je viac než signifikantné). Zároveň však je 

potrebné podotknúť, že stav inžinierskych sietí a v prípade MI aj stien (oblepené tapetami, pod 

ktorými sa hmyz skrýval), robili z tohto problému problém jednak latentný a jednak trvalý.  

       V neposlednom rade správanie samotných ubytovaných (nedostatočná hygiena, 

skladovanie množstva odpadkov na balkónoch a izbách atď.) výrazne napomáhalo vytváraniu 

vhodného prostredia pre hmyz. 

       Ďalším zjavným nedostatkom bolo zlé vyváženie prívodu tepla do izieb, čo spolu 

s prakticky absentujúcou izoláciou bolo zodpovedné za veľké plytvanie energiami. Dôsledkom 

bolo silné prekurovanie väčšiny izieb v zime, bez možnosti regulovať úroveň tepla v izbe. 

Naopak, niektoré izby boli podchladené (hlavne v AD), čo nútilo ubytovaných vyhrievať ich 

iným spôsobom (el. ohrievače, variče), čo zvyšovalo spotrebu el. energie,  preťažovalo značne 

zastaranú el. sieť, a zvyšovalo riziko požiaru. 

 

 

 



Kvalita bývania v súčasnosti  

 

a) novým nábytkom bolo v roku 2004/2005 vybavených 15 novozriadených jednolôžkových izieb 

a 12 apartmánov (nábytok bol zväčša vyrobený svojpomocne). Zároveň bolo zakúpených 

stovky nových postelí, ktoré boli dané na izby, a po reorganizácii sa nanovo zaradili do 

kapacity. Urobila sa kompletná výmena nábytku v novo rekonštruovaných budovách MI   

(A,B,C,D,E,F,G,H) – rekonštrukciou prešli všetky bloky a taktiež bola kompletná výmena vo 

VB B2.  

b) hygienické zariadenia – rekonštrukcia VB A v roku 2004 a VB B2 v roku 2007 podstatne 

zlepšila stav hygienických zariadení vo výškovom bloku. Átriové domky z polovice prešli 

kompletnou rekonštrukciou sociálnych zariadení. Napriek tomu, že sa podarilo v priebehu pár 

rokov sfunkčniť všetky sociálne zariadenia a pridať ďalšie, najväčším problémom a výzvou 

práve zostávajú hygienické zariadenia v AD. 

 c) doplnkové vybavenie izieb – za pokrok oproti minulosti je možné považovať zakúpenie 

chladničiek, ktoré sú dnes v štandarde ubytovania na každej bunke a na každej izbe AD. 

 d) iné – postupné rekonštrukcie a hlavne zvýšený dôraz na postreky, mala za následok celkovú 

likvidáciu výskytu švábov v celom VM Mlyny od roku 2007. Napriek tomuto pozitívnemu 

stavu, rizikom zostáva správanie sa ubytovaných, najmä skladovanie odpadkov na izbách.  

Regulovanie tepla na izbách v zime (ale čiastočne aj v lete) priamo súvisí s celkovou 

zmenou hospodárenia s energiami v celom objekte VM Mlyny. Problematika je komplikovaná 

a po analýzach a návrhoch sa podarilo uskutočniť zmeny, ktoré priniesli úspory aj v tejto 

nákladovej časti.  

Veľmi dôležitá je tiež skutočnosť, že sa nám podarilo v rokoch 2004 až 2007 zabezpečiť 

kompletnú výmenu strešnej krytiny na výškových blokoch a manželských internátoch. 

(v minulosti bolo bežné zatekanie na niekoľkých desiatkach izieb a spoločných priestorov). 

e) internet – do roku 2003 – nula pripojení. Dnes je pripojenie všade a našou ambíciou je pokrytie 

WiFi pripojenia v celom areáli. 

 

f) po roku 2008 sa podarilo dokončiť softvérovými riešeniami ubytovanie, stravovanie a vstupy 

do objektov – jedná sa o centrálny systém, ktorý sleduje tak platobnú disciplínu, ako aj znižuje 

byrokraciu a zjednodušuje prácu. 

 

 

 

 

 

 



Kvalita bývania v budúcnosti  

   

a) nábytok – postupne sa nám podarilo dostať túto slabinu na veľmi vysokú úroveň. 

Rekonštrukciou VB sa tento stav vyrieši už komplexne. 

AD – výmena sa uskutočňuje a bude pokračovať priebežne 

b) hygienické zariadenia – podobne ako v prípade nábytku, rekonštrukcia MI výrazne zlepšila 

katastrofálny stav hygienických zariadení v MI. Rekonštrukciou VB sa vyrieši aj stav na VB. 

Najkomplikovanejšia je zmena k lepšiemu na AD. Ako bolo povedané, systém spoločných 

hygienických zariadení je veľmi nešťastný, ako z hľadiska komfortu bývania, tak aj z dôvodu 

neustálej devastácie (a následnej náročnej a drahej údržby). Nová koncepcia bývania by celé 

AD rozdelila na bunky, teda každá bunka by mala vlastnú sprchu a WC. Zlepší sa tak nielen 

kvalita bývania, ale prakticky sa tak eliminuje anonymný vandalizmus. Zároveň klesne tlak na 

zamestnancov internátu (upratovačky a údržbári). 

c) doplnkové vybavenie izieb – uvažuje sa s ďalším dopĺňaním vybavenia izieb – najmä 

k osvedčenému zväčšovaniu úložného priestoru. 

 

d) iné – obmedzenie výskytu nepríjemného hmyzu je priamo závislé od troch faktorov – stavu 

inžinierskych sietí, (ktoré dnes máme okrem VB vyriešené) postrekov, a hygieny ubytovaných. 

Pokrok je možný badať v prípade prvých dvoch faktorov, takže v budúcnosti bude kladený 

dôraz predovšetkým na úroveň hygieny samotných ubytovaných. Vzhľadom na skutočnosť, že 

spoliehanie sa na všeobecný štandard v hygiene ubytovaných, spolu so snahou o čo najmenšie 

zasahovanie do ich súkromia, neviedlo k žiadaným výsledkom, internát  ustanovil Komisiu pre 

hygienu a poriadok. Komisia monitoruje hygienu a poriadok v ubytovacej časti vo VM Mlyny 

a v prípade porušovania Internátneho poriadku dáva návrh na postih pre dotyčného 

ubytovaného. 

           Posledným negatívom hygieny sú balkóny na výškových blokoch, ktoré trvalo nesú 

znaky znečistenia po operencoch. Týmto problémom boli postihnuté aj MI, ale komplexnou 

rekonštrukciu a odstránením balkónov prišlo k definitívnemu vyriešeniu tohto hygienického 

problému. Presne takto by sa malo postupovať aj v prípade VB. 

 

Ako bolo vyššie uvedené, v minulosti sme uskutočnili merania a analýzy hospodárenia 

s energiami vo VM Mlyny. Na ich základe sme postupne podnikli kroky k zefektívneniu 

hospodárenia s energiami. Priamym dôsledkom tejto zmeny je zlepšený komfort bývania tak 

na MI, ako aj na AD ( medzi rokmi 2012 a 2016 prebehlo kompletné zateplenie a výmena okien 

na niektorých kritických izbách, vrátane celého bloku AD F). Najbližším krokom bude 

regulácia systémov, ktoré vieme uskutočniť po rekonštrukcii výmenníkových staníc.       

Na MI je to v procese výberu dodávateľa a na VB to bude po rekonštrukcii VB B – rok 

2020. AD potrebujú nájsť vhodné riešenie na vyregulovanie sústavy, keďže tento objekt 

pravdepodobne neprejde komplexnou rekonštrukciou, tak ako MI a VB. 

 



Cieľom, ktorým sa chceme uberať z krátkodobého hľadiska (do 5 rokov), je postupne znižovať 

ubytovaciu kapacitu (z 3 lôžkových izieb na 2 lôžkové) pri komplexných rekonštrukciách 

s dôrazom na zvýšenie kvality ubytovania (znížený počet ubytovaných na sociálne zariadenia). 

V strednodobom hľadisku vybudovať nové ubytovacie zariadenia, ktoré doplnia 

zníženú kapacitu tak, aby sme disponovali celkovou kapacitou 6000 – 6600, ale kvalitných 

ubytovacích lôžok. 

 

 

Strategické ciele v oblasti ubytovania 

 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení AD M (leto 2018) 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení AD (9 blokov) (leto 2019,2020) 

- doriešenie stratégie zmeny spoločných sociálnych zariadení na AD (roky 2019- 2024) 

- rekonštrukcia VB B (júl 2019 až október 2020) 

- postupná výmena nábytku (postupne - každoročne) 

- regulácia tepla MI (jeseň 2018, 2019) 

- regulácia tepla VB (jeseň 2021) 

- regulácia tepla AD (jeseň 2022) 

- inštalácia nového softwaru ubytovanie, stravovanie, kontrola dotácie (zima 2018) 

- výstavba nového internátu (2021 - 2023) 

- výstavba nových ubytovacích kapacít UNIMO (2022 - 2024) 

 

 

 

  



2. Stravovanie  

 

Analýza súčasného stavu a minulosti 

 

      Druhou a bezpochyby veľmi dôležitou súčasťou poskytovaných služieb je stravovanie. 

Stravovanie je dnes poskytované v dvoch špičkových stravovacích zariadeniach. Stali 

sme sa lídrami v poskytovaní univerzitného stravovania na Slovensku, jednak v počte vydaných 

jedál (viac ako 1.6 milióna ročne),  v počte prevádzkových dní (viac ako 330 dni v roku), 

v počte odstravovaných študentov (denne viac ako 8.000 jedál). 

V minulosti bolo stravovanie našou veľkou slabinou. Uskutočňovalo sa v starých, 

nevábnych priestoroch s neochotným personálom, obmedzenosťou a smerovalo k úpadku. 

Stravovacie zariadenia musia fungovať na systéme samo financovania – dostávajú len 

štátny príspevok na každé hlavné jedlo poskytnuté študentom. 

Väčšina jedálni má s týmto značný problém a dokážu väčšinou pokrývať len svoje 

nevyhnutné náklady.  

Napriek tomu, že sú charakterizované ako samostatne hospodáriace jednotky, tlačené 

do podnikateľskej činnosti, sú diskriminované, pretože podliehajú verejnému obstarávaniu, 

ktoré im neumožňuje využívať výhody trhu ( akcie na rôzne produkty, zľavy atď. ).  

Tak ako v segmente ubytovania, aj v tejto oblasti všetky objekty, majetok po zmene 

zákona o vysokých školách prešli do vlastníctva univerzít.  

Predtým však fungovali dlhé roky bez zmeny a bez investícii. Dnes je situácia ešte 

horšia, keďže neexistujú kapitálové dotácie, ktoré by zabezpečili revitalizáciu majetku, výmenu 

technológii, prípadne zmenu celkového systému. 

Napriek týmto všeobecným poznatkom možno konštatovať, že vo VM Mlyny sa 

podarilo naštartovať určitý systém, ktorý môže fungovať a zmeniť celkový pohľad na 

stravovanie, ktoré je vnímané ako nevyhnutnosť ( pritom si myslíme, že je to vynikajúca 

príležitosť, lebo na trhu je obrovská priepasť v tomto segmente, prevláda obava investovať, 

resp. nie sú zdroje na investovanie ). 

Výhodou VM Mlyny je veľká koncentrácia študentov, ale aj iných stravníkov 

(stravovanie zabezpečujeme zamestnancom rôznych firiem, zamestnancom fakúlt, 

zamestnancom Ústavu informácií a prognóz ministerstva školstva a iným). 

Táto výhoda umožňuje dosahovať nielen vyrovnané hospodárenie (čím viac jedál sa 

podarí predať, tým sa znižujú náklady na jedno jedlo, a na druhej strane tým väčšie sú subvencie 

– dotácia podľa počtu predaných hlavných jedál), ale v posledných rokoch produkovať 

dostatočný zisk na postupnú revitalizáciu, zmenu. 

Vo VM Mlyny fungovali do roku 2004 dve jedálne. Obe v katastrofálnom technickom stave. 

Každá z nich dokázala denne vydať 300 – 400 jedál.  



Obe jedálne mali cez 20 zamestnancov a pracovali na niekoľko ročných – doslova 

desiatkach rokov starých zariadeniach. V roku 2005  došlo k zjednoteniu – zostala jedna 

jedáleň. 

Strojové a technické vybavenie sa zlúčilo z predchádzajúcich dvoch jedální do jedného 

funkčného celku. Počet zamestnancov sa podarilo dostať na hranicu 30, čo bolo vzhľadom 

k tomu, že prevádzka fungovala v dvoch zmenách, v danom momente a pri daných 

možnostiach prijateľné a akceptovateľné (optimalizácia aj v tejto oblasti mohla nastať až po 

celkovej zmene systému, a značnej automatizácii procesov). 

            Denne jedáleň vyrobila 900 – 1300 hlavných jedál - obedov. K tomuto číslu treba 

pripočítať večere - približne 500. Celkovo sa denne podarilo vyrobiť a predať 1400 – 1800 

jedál.  

Príprava stravy sa uskutočňovala ako pred 20 rokmi, neexistovala automatizácia, nové 

receptúry, zjednodušenie práce. 

Samotné stravovanie prebiehalo v priestoroch, ktoré skutočne evokovali študentskú 

jedáleň – žiadna zmena z pred 20 rokov – žiadna snaha o vyvolanie kladných emočných pocitov 

z kultúrneho prostredia. 

Výdaj ako samostatná kapitola bol najkritickejší bod. Výdaj prebiehal v jednom rade za 

sebou, čo znamenalo vo frekventovaných hodinách aj niekoľko desiatok minúť až hodín 

čakania na obed. Samotný výdaj sme charakterizovali ako nedôstojný – neprívetivý personál, 

zázemie napriek snahe o čistotu evokovalo rokmi skôr nechuť ako chuť. Nie neobvyklým 

javom sa stávalo nedostatočne zabezpečenie hygieny – čistota pohárov, tanierov, príborov – 

umývačky riadu mali veru svoj vek. Napriek tomu jedlá, ktoré sa poskytovali boli chutné a našli 

si svojho stravníka. 

Od roku 2010 je stravovanie vo VM Mlyny fungujúcim systémom. Prevádzka Venza, 

ktorá je priamo riadená VM Mlyny spolu s prevádzkou Eat&Meet – súkromný kapitál, 

dokazuje, že stravovanie sa robiť dá, a to na vysokej úrovni. 

Poskytujeme širokú škálu jedál, podávame raňajky, poskytujeme vegetariánske, 

zeleninové jedlá. Denne, mesačne meníme a prinášame nové a nové trendy a nápady. Zavedený 

systém, kde máme dve funkčné prevádzky – jednu súkromnú a jednu našu, považujeme za 

veľmi efektívny. Obe prevádzky si vnútorne konkurujú. Navonok  tak to mu nie je, pretože 

kontrola systému, čo sa bude kedy a ako variť je pevne v rukách manažmentu VM Mlyny. 

Tento „konkurenčný boj“ prináša neustále zlepšovanie a skvalitňovanie služieb pre stravníkov. 

Problematickým sa javí systém verejného obstarávania na potraviny v prevádzke Venza, ktorý 

znižuje efektivitu a kvalitu a tabuľkové platy. I napriek tomu, že prevádzka musí fungovať ako 

absolútne finančne samostatná, tak je riadená tabuľkovými platmi, čo v dnešnej dobe, kedy je 

nedostatok personálu považujeme za absurdné. 

 



 

Slabé stránky dnešného systému  

 

- verejné obstarávanie 

- tabuľkové platy 

 

Silné stránky  

  

- stabilný kolektív - kvalitný tím 

- dostatočný naakumulovaný kapitál na postupnú a neustálu revitalizáciu strojov a zariadení 

- stabilný stravník 

- veľký počet ubytovaných študentov 

 

Systém stravovania v budúcnosti 

 

      Smer stravovania je vo VM Mlyny nadstavený veľmi dobre. Je potrebné ho takto 

dlhodobo udržať. Efektívna spolupráca so súkromným sektorom prináša benefity pre našich 

študentov. Postupnými legislatívnymi zmenami je potrebné docieliť zníženie administratívnych 

úkonov v oblasti obstarávania, čo prinesie zvýšenú kvalitu surovín. V novom akademickom 

roku prichádzame s raňajkami ako švédske stoly a vegánska strava. Systém je potrebné 

podporovať každoročnou investíciou do obnovy technológie a strojového vybavenia (nesmie 

sa už nikdy stať, že zostane kuchyňa roky bez investícii, pretože jej následne rozbehnutie je 

z ekonomického hľadiska takmer nemožné). 

VM Mlyny dnes pracuje na dokončení projektu revitalizácie kuchyne v budove UK na 

Šafárikovom námestí. Chceme projekty overené vo VM Mlyny preniesť do centra mesta. 

Systém bude totožný ako ho už máme odskúšaný. Chceme sa zamerať na našich študentov 

a zamestnancov UK. V modernej kuchyni chceme priniesť moderné trendy poskytovania 

stravovania zameraného predovšetkým na  množstva šalátov, delenej stravy – zdravej stravy. 

Samozrejme chceme zachovať  aj tradičnú kuchyňu. 

 

Strategické ciele v oblasti stravovania 

 

- dokončenie projektu obnovy stravovacieho zariadenia na rektoráte UK (jún 2018) 

- rekonštrukcia jedálne na rektoráte UK (jeseň 2018) 

- postupná obnova technologického a strojového vybavenia (pravidelne, ročne) 

- zlepšenie procesu výberu dodávateľov na suroviny (roky 2019, 2020) 

- práca s personálom (rok 2019 neustále) 

 

 

 



 

3. Kultúra, šport a oddych 

 

Analýza súčasného stavu a minulosti 

 

      Samotnú kapitolu tvorí pohľad na možnosti kultúrneho vyžitia, oddychu, relaxácie 

a športovej realizácie. 

Táto téma je skutočne charakteristická len pre VM Mlyny, máloktorý internát má tak 

veľkú kapacitu s tak rozsiahlymi priestormi a možnosťami, ktoré zákonite evokujú 

poskytovanie aj iných služieb, ako len ubytovanie, prípadne stravovanie. 

            Žiaľ, aj v tejto oblasti pred rokom 2003 absentovala akákoľvek snaha o vytvorenie 

priestorov na realizáciu sa, možností vyžitia sa a v neposlednom rade využitie a kultiváciu 

zanedbaných priestorov. 

Postupnými krokmi sme sa dnes dostali do stavu, že máme vo veľmi dobrom stave dve 

telocvične, jedna rekonštruovaná komplexne a druhá postupne. Ostatné telocvične sú v značne 

zastaralom stave hlavne kvôli nevysporiadaniu vzťahov medzi užívateľmi – Prírodovedecká    

fakulta UK a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Postupnými krokmi sme sa dostali do 

stavu, že dnes disponujeme niekoľkými posilňovňami, priestormi pre aerobik, funkčné tréningy 

a bojové športy. V minulom roku sme vybudovali vnútornú lezeckú stenu. Postupne sme 

pristúpili aj k zveľaďovaniu vonkajšieho areálu. Pribudla zóna na vonkajšie posilňovanie. Od 

roku 2014 každoročne okolie skrášľujú nové a nové sochy, ktoré sú výsledkom sochárskeho 

sympózia. Okolie sa stáva svojou upravenou zeleňou, terasami a oddychovými zónami 

príjemným prostredím. 

Obdobie, kedy VM Mlyny predovšetkým v blízkosti zástavky autobusov 39 a 31, 

prekvitala krčmami a pubmi, je verím natrvalo za nami. Alternatívou sú kultúrnejšie zariadenia, 

ktoré sa zameriavajú na premietanie filmov, poskytnutie priestorov na prezentácie vlastnej 

činnosti – hranie na hudobný nástroj a pod. 

Vybudovaním Univerzitného pastoračného centra ( UPC ) sme poskytli alternatívu 

minulosti. V roku 2015 pribudlo Kultúrne centrum, ktorého cieľom a ambíciou je budovanie 

študentstva prostredníctvom desiatok aktivít. 

Areál VM Mlyny je predurčený poskytovať oddychové, kultúrne, športové a relaxačné 

možnosti. 

 

 

 



 

 

 

 

Kultúra, šport a oddych v budúcnosti 

 

      Športoviská –  VM Mlyny má rozpracovaný projekt športového a relaxačného areálu, 

ktorý by mal značne zmeniť charakter  a definitívne odstrániť  obmedzenosť realizácie sa. 

Projekt počíta s vybudovaním športových ihrísk na loptové hry, tenis, bežeckú dráhu, bazén. 

Jedná sa o komplexnú revitalizáciu priestoru. V prvej fáze by sa mali zrekonštruovať 

torzá bývalých športovísk, ktoré nevyžadujú obrovské finančné náklady. 

V druhej fáze by to mali byť oddychové zóny, detské ihrisko. Poslednou fázou tohto 

projektu je výstavba letného bazéna a úprava celého areálu.  

 VM Mlyny pracujú na výmene/zámene pozemkov so susediacou univerzitou. Na 

základe vyššie uvedeného by sme sa mali stať vlastníkmi budovy, v ktorej je dnes 

rekonštruovaná telocvičňa a neďaleko neudržiavaný tenisový kurt. 

Po rekonštrukcii VB by mal vzniknúť v bývalých tzv. Véčkach ďalší priestor, ktorý 

chceme použiť na kultúrne účely. 

UPC má 20 rokov fungovania, myslím si, že je potrebné ešte viac hľadať možnosti jeho 

otvorenia verejnosti. Priestor, ktorý je svojou povahou neopakovateľný – obrovská sála, veľké 

Libresso (čitáreň) a dostatočne veľké zázemie, by sa mali zmeniť na univerzálnejší priestor, aj 

keď rozumieme, že to nebude ľahké. 

Návrhom je predelenie priestoru na dve polovice, keďže tento priestor má viac ako 10 

metrovú svetelnú výšku. Týmto sa získa ďalšie jedno podlažie. V danom priestore by mala 

vzniknúť knižnica, priestory pre študovne a priestory na stretávanie sa študentov. 

            Samostatnú kapitolu tvoria telocvične. VM Mlyny disponujú štyrmi telocvičňami, ktoré 

spravuje päť fakúlt. V budúcnosti sa tieto priestory musia viac otvoriť ubytovaným študentom, 

konkrétnejšie k telocvičniam ako aj k projektu UPC sa pripravuje samostatný materiál. 

Pod AD sa nachádza kopec, ktorý sa nám podarilo postupne zatrávniť a výsadbou zelene 

skultúrniť. Tento priestor máme v projekcii, a chceli by sme jednak vybudovať prístupový 

chodník k našej neväčšej ubytovacej kapacite a celý areál vybudovať ako oddychovo-športovú 

zónu. 

 VM Mlyny sa chcú zaoberať aj environmentálnou otázkou. Po zavedení separátneho 

odpadového hospodárstva chceme do budúcna pokračovať tak, aby odpad bol čo najmenej 

viditeľným a pachmi rušiacim elementom. Pracujeme na koncepcii „Smart“  VM Mlyny, ktorú 

chceme začať realizovať v horizonte dvoch rokov. Pôjde o riešenie odpadového hospodárstva, 

energetických úsporách predovšetkým vo vonkajšom areály a pod. 



                                                                 

Strategické ciele pre kultúru a oddych 

 

- postupná úprava vonkajšieho areálu (rok 2018, každoročne) 

- podpora sochárskeho sympózia (každoročne) 

- rozbehnutie aktivít v novej športovej hale (rok 2019) 

- zrekonštruovanie tenisového ihriska (rok 2019) 

- nový systém fungovania telocviční (rok 2020) 

- predelenie UPC (roky 2022-2024) 

- vybudovanie priestoru pod Véčkami (rok 2024)   

- dobudovanie hlavných športovísk (rok 2024) 

- vybudovanie bazénu (rok 2024) 

- podpora kín, divadiel, študentských spolkov... hľadanie nových aktivít.... (neustále) 

- revitalizácia kopca (roky 2020 – 2023) 

- projekt „Smart city“ (roky 2020 – 2024)  

 

 

 

 

  



ZÁVER 
 

      Cieľom tohto materiálu bola koncepcia rozvoja Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – 

Mlyny UK. Základom bolo uskutočniť analýzy, ktoré sa zamerali na minulosť, následne 

poukázali na súčasnosť, a na záver stanovili strategické smerovanie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

do budúcnosti. 

Analýzy a z nich vyvodené strategické zámery, ciele, rešpektujú základné parametre 

biznis plánu, nesúce vlastnosti SMART t. j.:  

- stimulating – sú dostatočne stimulujúce na dosiahnutie zmeny,  

- measurable – dosiahnutie cieľov je reálne merateľné  

- acceptable –  stanovené ciele sú všeobecne akceptovateľné  

- realistic –  jedná sa o reálne a dosiahnuteľné ciele 

- timed – sú jasne určené v čase. 

 

      Sme presvedčení, že smerovanie a napĺňanie stanovených cieľov, zámerov a vízii 

prinesie očakávaný efekt a spokojnosť všetkých významných, rozhodujúcich zainteresovaných 

skupín. 

 

 

Vypracoval:  

 Mgr. Róbert Gula, MBA, MSc 

riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

 

 

Tento dokument prerokovala Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK na 

svojom zasadnutí dňa 23. mája 2018 a svojim uznesením číslo 2/2018 p. r. odporúča dokument 

vydať.   

 

 

 

 

 


