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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. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2021 Organizačný 

poriadok VM Ľ. Štúra - Mlyny UK (ďalej len „organizačný poriadok“): 

 

Čl. I 

Organizačný poriadok sa mení takto: 

 

1. V čl. 3 odsek 2 znie: 

„(2) Ubytovacie služby poskytuje VM Ľ. Štúra - Mlyny UK aj iným osobám, predovšetkým 

zamestnancom UK a jej súčastí. Na zmluvnom základe môže ubytovacie služby 

poskytovať aj iným vysokým školám, ako aj iným právnickým osobám a fyzickým 

osobám.“. 

2. V čl. 3 odsek 3 znie: 

„(3) VM Ľ. Štúra - Mlyny UK vykonáva podnikateľskú činnosť4 najmä v oblasti 

ubytovacích služieb a nájmov nebytových priestorov.“. 

3. V čl. 8 sa vypúšťa odsek 3. 

4. V čl. 13 odsek 1 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d). 

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

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 1. júla 2021. 

 

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

 

 

 

 

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

                 rektor UK poverená funkciou riaditeľky  

VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 

 

 
4 Čl. 87 ods. 5 prvá veta Štatútu UK. 


