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Bratislava  29. 10. 2021 

Zaṕisnica 
zo 14. (mimoriadneho )  zasadnutia  

Komisie pre vysokosǩolské internat́y a ubytovanie AS UK  

zo dnǎ 29. októbra 2021 prostredníctvom MS-Teams 

Začiatok zasadnutia:   09.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  online prostredníctvom MS Teams  
Prit́omni:́     podľa prezenčnej listiny  
Program zasadnutia:  
(v zmysle pozvánky)    

1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
3. Rôzne 
4. Záver 

  

Bod č. 1: Otvorenie 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš otvoril zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a 

ubytovanie AS UK, kde privítal členov komisie a ďalších pozvaných hostí.   

 

Po prezencii prítomných členov komisie jej predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná 

(na začiatku zasadnutia boli z celkového počtu 16 členov komisie prítomní 9 členovia).  

 

Predseda komisie navrhol za zapisovateľa zo zasadnutia komisie Bc. Jána Šutého; za overovateľov 

zápisnice JUDr. Filipa Vincenta a Bc. Kristínu Mravcovú, ktorí s predloženým návrhom vyjadrili 

súhlas. 

 

Komisia pre vysokoškolské ́ internáty a ubytovanie AS UK schvaľuje za zapisovateľa  

zo zasadnutia komisie Bc. Jána Šutého a za overovateľov zápisnice JUDr. Filipa Vincenta a  

Bc. Kristínu Mravcovú. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 9 9 9 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že zapisovateľ zo zasadnutia komisie a overovatelia zápisnice boli 

jednomyseľne schválení.  

 

Predseda komisie sa opýtal prítomných, či chcú predložiťnávrhy na zmenu programu rokovania 

oproti programu uvedenom na pozvánke. Keďže nikto z prítomných členov nepodal žiadny návrh, 

tak predseda komisie nechal hlasovať o programe rokovania komisie uvedenom na pozvánke: 

 

Komisia pre vysokoškolske ́internat́y a ubytovanie AS UK schvaľuje nasledujući program 

rokovania komisie: 

1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
3. Rôzne 
4. Záver 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 9 9 9 0 0 

 

Predseda komisie uviedol, že navrhovaný program rokovania komisie bol jednomyseľne prijatý. 

 

Bod č. 2: Prerokovanie Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš udelil slovo kvestorke UK Ing. Ingrid Kútnej Želonkovej, PhD., 

ktorá informovala členky a členov komisie o pripravovaných zmenách od 1. januára 2022: 

- ubytovacie zariadenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK budú spadať organizačne  

pod Rektorát UK 

- snažia sa stanoviť obdobnú organizačnú štruktúru oboch ubytovacích zariadení z hľadiska 

zjednodušenia procesov riadenia  

- technický úsek (ďalej len „TÚ“)  by sa mal vyčleniť samostatne, pričom bude fungovať 

s efektívnejšie riadenými a lepšie kontrolovanejšími oddeleniami a referátmi  
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Následne kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. prenechala slovo JUDr. Jane Hardoňovej, 

vedúcej Kancelárie riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktorá uviedla:  

- majstri, vedúci jednotlivých oddelení TÚ si budú priamo riadiť svojich podriadených 

- oddelenie údržby sa rozdelí na oddelenie údržby, oddelenie opráv a oddelenie správy 

areálov 

- oddelenie údržby bude zahrňovať referát zámočníckych, vodárenských a podobných prác  

- oddelenie opráv bude zastrešovať referát čalúnickych, stolárskych a maliarskych prác 

- na oddelenie správy budov bude premenovaný súčasný technický referát – dispečing 

- vznikne referát skladového hospodárstva a referát služieb, ktoré doteraz nemali 

samostatný referát 

 

Predseda komisie následne otvoril rozpravu k tomuto bodu.  

 

Člen komisie Bc. Ján Šutý sa opýtal, či zmena organizačnej štruktúry ubytovacieho zariadenia 

ovplyvní počet zamestnancov ubytovacieho zariadenia.  

 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že bežných zamestnancov 

ubytovacieho zariadenia by sa zmeny nemali dotknúť a k prepúšťaniu nebude dochádzať. 

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš sa opýtal, či zmena Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK (ďalej len „OP“) bola prerokovaná s odborovými organizáciami zamestnancov 

pôsobiacich pri VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. potvrdila, že zmena OP bola prerokovaná 

s odbormi.  

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš sa opýtal, či zmena OP prinesie šetrenie financií ubytovacieho 

zariadenia. 

 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že zmena OP by mala predovšetkým 

zvýšiť efektivitu práce a zároveň lepšie prepojiť a skoordinovať jednotlivé oddelenia oboch 
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ubytovacích zariadení a Rektorátu UK, ktoré by v prípade potreby mohli napr. spoločne vypomáhať 

na konkrétnom ubytovacom zariadení alebo Rektoráte UK.    

 

Člen komisie Denis Filin sa pripojil k rokovaniu komisie o 09.20 hod., čím sa zvýšil počet prítomných 

členov komisie na 10.   

 

Keďže sa nikto z prítomných do rozpravy už nezapojil, predseda komisie uzavrel rozpravu a 

predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1:  

Komisia pre Vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK berie na vedomie zmeny vykonané 

v Organizačnom poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a odporúča ho schváliť a vydať osobe 

poverenej výkonom funkcie riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.   

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 10 9 9 0 1 

 

Predseda komisie Bc. Gajdoš skonštatoval, že dané uznesenie bolo prijaté a poďakoval sa 

prítomným za hlasovanie.  

 

Bod č. 3: Rôzne 

Do rozpravy sa zapojila kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., ktorá poďakovala všetkým 

zúčastneným za spoluprácu pri schválení zmien v OP.  

Ďalej sa o slovo prihlásil prorektor UK pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., 

ktorý na základe diskusie na sociálnej sieti v študentskej skupine ohľadne hygienických kontrol či 

internátnej SBS poprosil o zvolanie prezenčného zasadnutia komisie. 

Bc. Matej Gajdoš s návrhom prorektora UK pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomíra Masaryka, 

PhD. súhlasil a prisľúbil, že zvolá prezenčné rokovanie komisie v dohľadnej dobe. 
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Bod č. 4:  Záver 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným 

členkám a členom komisie za uć̌asť na zasadnutí komisie a poprial všetkým pekný a pokojný blížiaci 

sa predĺžený víkend.   

 

Koniec zasadnutia: 09.31 hod. 

 
Zapiśal: 
Bc. Ján Šutý (člen komisie) 
 
Zaṕisnicu vyhotovil: 
Bc. Ján Šutý (člen komisie) 
 
Zaṕisnicu overili: 
JUDr. Filip Vincent (člen komisie) 
Bc. Kristína Mravcová (členka komisie) 
 

 

.................................................................  

Bc. Matej Gajdoš 

predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 

 


