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9.13 Ubytovacie zariadenia a stravovacie zariadenie 
 
Ubytovacie zariadenie Veľký diel  

Všeobecné informácie 
 
Adresa:  

Ubytovacie zariadenie Veľký diel 
Ul. vysokoškolákov  
010 26 Žilina 

 
Riaditeľka:  
 Ing. Štefánia Kadorová 

tel.: 041-513 14 70 
e-mail: stefania.kadorova@dorm.uniza.sk 
 

Ubytovacie zariadenie Veľký diel je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline. Poskytuje 
ubytovanie pre študentov denného vysokoškolského štúdia, doktorandského štúdia, 
celoživotného vzdelávania, pre zahraničných študentov a v rámci možnosti poskytuje 
ubytovanie pre zamestnancov ŽU a pre hostí. 
Projektová kapacita UZ Veľký diel ŽU je 2396 miest. Počas akademického roka pre 
študentov, doktorandov, zamestnancov, zahraničných študentov je 2296 ubytovacích miest.  
Ubytovacia kapacita pre ubytovanie hostí počas celého kalendárneho roka je v počte 100 
miest. 
Počas letných prázdnin /júl, august, september/ je možnosť poskytnúť celú ubytovaciu 
kapacitu pre hromadné akcie. K dispozícii sú zasadacie  miestnosti, klubovne, kinosála pre 
cca 180 osôb, premietanie filmov, prednášky, možnosť divadelných vystúpení. 
V areáli  je možnosť parkovania aj pre autobusy.  
 
V areáli Ubytovacieho zariadenia Veľký diel sa nachádzajú tri ubytovacie bloky: 
 
Blok A-B-C-D dvoj – trojlôžkové izby. Sociálne zariadenia sú spoločné na každom poschodí. 
Na každom poschodí je kuchynka. K dispozícii sú aj študovne. Izby v časti budovy B a D 
majú internetovú prípojku. Ostatné izby v časti budovy A-C majú k dispozícii bezdrôtový 
príjem internetu. 
 
 
Blok E-F trojlôžkové izby, sociálne zariadenie na každej izbe. Na každom poschodí je 
kuchynka. K dispozícii sú aj študovne. Všetky izby v uvedenom bloku majú internetovú 
prípojku. Vstupný trakt do budovy bloku E-F a časť budovy bloku E je po rozsiahlej 
generálnej oprave týkajúcej sa stavebných úprav, výmena vchodových dverí, oprava striech, 
výmena hliníkových okien za plastové, vymurovanie okenných parapet,  výmena radiátorov, 
výmena gumových podláh v izbách a postupná výmena starého opotrebovaného nábytku. 
 
 
Blok G-H trojlôžkové izby, sociálne zariadenie na každej izbe. Na každom poschodí je 
kuchynka. K dispozícii sú aj študovne. Všetky izby v uvedenom bloku majú internetovú 
prípojku.  
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Ubytovaní študenti majú možnosť používať študentskú samoobslužnú práčovňu v priestoroch 
budovy bloku G. 
Cena za ubytovanie je stanovená na základe platných cenníkov. 
 
V ubytovacom zariadení Veľký diel ŽU bolo ku dňu 30.11.2009 ubytovaných 2209 osôb 
/viď. rozpis v tabuľke/ 
 
fakulta/blok študenti doktorandi zahraniční iní spolu 
FPEDAS   70 0 1 3 74 
SjF 509   47    6 3 565 
EF 858   29   11 2 900 
SvF 10    0    0 3 13 
FRI 610   13    5    0 628 
ÚVB    1    0    0    0 1 
FPV 15    0    0    0 15 
FŠI    6    0    5 2 13 
SPOLU 2079 89   28 13 2209 
A 182    0    1    0 183 
B  175    0    3    0  178 
C 202    0    0    0 202 
D 214    0    0    0 214 
E 224 89 24 6 343 
F 371    0    3 1 375 
G 397    0 1    0 398 
H 314    0    1 1 316 
SPOLU 2079 89 33 8 2209 
Z toho           
Ženy         237 
Prístelok            5 
 
     Tak ako v minulých rokoch ani v tomto školskom roku sme sa nevyhli tzv. prístelkám na 
UZ Veľký diel ŽU  pre 5 študentov /študentom bolo pridelené štvrté lôžko do izby/. 
 
V období kalendárneho roka 2009 v ubytovacom zariadení Veľký diel boli 
vykonané nasledovné práce: 
 
1. Oblasť bezpečnosti ubytovaných študentov 
 
-  Pravidelne sa vykonávajú revízie požiarnej signalizácie a takmer denne sa  kontroluje stav 
požiarnej techniky vo všetkých priestoroch ubytovacieho zariadenia. V prípade zistenia, že 
boli odcudzené hasiace prístroje, prúdnice, požiarne hadice, resp. poškodené neznámym 
vinníkom, čo sa občas stáva, tieto zistené škody hradia všetci ubytovaní v jednotlivých 
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blokoch. Za uplynulé obdobie bolo vyinkasované na spoločných škodách 8 108,24 €, ktoré 
boli odvedené na bežný účet UZ VD a z uvedeného účtu boli hradené faktúry za dodanie, 
resp. opravu požiarnej techniky a ostatných spôsobených škôd neznámym vinníkom. 
- Postupne v priebehu roka bola vykonaná komplexná previerka požiarnej techniky podľa 
nových platných noriem. Zastaraná požiarna technika sa postupne vymieňa na základe 
platných predpisov. V roku 2009 boli vykonané nasledovné práce: 

- kontrola a oprava požiarnych klapiek, 
- oprava požiarnych dverí, 
- oprava požiarnych vodovodov, 
- kontrola a oprava požiarnych uzáverov, 
- oprava a výmena hasiacich prístrojov. 

 
- V zimnom období bolo a je zabezpečované pravidelné odpratávanie  snehu v celom areáli 
ubytovacieho zariadenia svojpomocne pracovníkmi UZ VD, v naliehavých prípadoch je 
spolupráca s prevádzkovým oddelením ŽU, resp. dodávateľskými organizáciami. 
- Jednotlivé vonkajšie schodiská sú v zimnom období opatrené protišmykovými zábranami 
a protišmykovými rohožami. 
- Pravidelne podľa predpisov je zabezpečovaná revízia a opravy elektrického zariadenia. V 
mesiaci jún bola vykonaná v budove bloku G-H pravidelná povinná revízia elektroinštalácie. 
V mesiaci august bola vykonaná pravidelná povinná revízia elektroinštalácie v budove blokov 
A-B. Výsledné správy z revízií zaznamenali množstvo nedostatkov, ktoré boli postupne 
odstraňované svojpomocne pracovníkmi úseku údržby. 
- V mesiaci jún bola vykonaná pravidelná povinná revízia bleskozvodov v budovách blokov 
A-B, C-D, E-F, G-H. opravy bleskozvodov boli vykonané dodávateľskou organizáciou.  
- Pravidelne podľa predpisov sú zabezpečované revízie a opravy výťahov. Dôsledne je vedená 
evidencia revíznych kníh na všetky výťahy, ktoré sú v prevádzke. 
- Pravidelne podľa predpisov sú zabezpečované revízie a opravy EPS. 
- Pravidelne podľa potreby je zabezpečovaná údržba a opravy vonkajšieho osvetlenia. 
- V mesiaci júl bola vykonaná deratizácia proti hmyzu a hlodavcom vo všetkých priestorov 
areálu UZ Veľký diel. 
- V mesiaci júl bola vykonaná dezinsekcia  proti hmyzu v budove bloku  H. 
- V mesiaci august bola vykonaná opakovaná dezinsekcia proti hmyzu v budove bloku H . 
- V mesiaci december bola vykonaná opakovaná deratizácia proti hmyzu a hlodavcom vo 
všetkých priestoroch areálu UZ Veľký diel. 
 
2. Oblasť prevádzky a zlepšenia podmienok ubytovania 
 

• V spolupráci s členmi Internet klubu sa roku 2009 počas letných prázdnin vykonala 
dôsledná údržba a technické doplnenie miestnosti hlavnej serverovne, ktorá 
zabezpečuje celú prevádzku internetovej siete v ubytovacích zariadeniach ŽU. 
Vedenie UZ VD zabezpečilo stavebné úpravy dvoch miestností pre vedľajšie 
serverovne v budovách  bloku A a C a zakúpilo časť nábytku pre internetovú 
klubovňu. Náklady boli uhradené z prostriedkov podnikateľskej činnosti UZ VD. 

 
• V spolupráci s členmi RAPEŠa sa vykonali dokončovacie práce po generálnej 

oprave elektroinštalácie  a zveľadili sa všetky priestory rozhlasového štúdia. Členovia 
RAPEŠa zabezpečili počas letných prázdnin opravu rozvodov pre vysielanie 
v jednotlivých budovách UZ VD a opravu rozhlasových budiek.  
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• V spolupráci s členmi Gama - klubu sa postupne dopĺňa technické vybavenie 
v kinosále a tým sa zabezpečuje skvalitňovanie poskytovaných služieb v uvedených 
priestoroch, kde sa konajú konferencie, premietanie filmov, prednášky a iné kultúrne 
akcie pre študentov ŽU, pracovníkov ŽU a verejnosť. Vedenie UZ VD aj v tomto roku 
prispelo z účtu podnikateľskej činnosti na opravu techniky a nákup technického 
a údržbového materiálu pre Gama-klub. 

 
• V spolupráci s členmi Fitnes sa  zveľadili priestory posilňovne v suteréne budovy 

bloku E, ktorú môžu navštevovať ubytovaní študenti a zamestnanci UZ VD. Aj 
v tomto roku sa  zakúpilo športové náradie a boli vykonané opravy športového 
náradia  z prostriedkov podnikateľskej činnosti, vďaka aktívnej práce všetkých 
zamestnancov ubytovacieho zariadenia 

 
Pravidelne denne sa odstraňujú zistené poruchy pracovníkmi úseku údržby. Opravuje sa 
elektroinštalácia, sanitárne zariadenie, nábytok, okná, dvere, zámky a kľučky. Ihneď sa 
odstraňujú vzniknuté havárie, či už vodoinštalácie, alebo elektroinštalácie a to svojpomocne 
pracovníkmi úseku údržby UZ VD a len v naliehavých prípadoch dodávateľským spôsobom.  
 

Rok 2009 bol úspešným rokom dokončenia prác rozsiahlej generálnej opravy budov 
ubytovacieho zariadenia, ktorá sa začala opravou bloku E a vstupného traktu budov  
E-F. Práce boli zamerané hlavne na: 

• doplnenie okenných žalúzií 
• výmenu radiátorov v spoločných miestnostiach 
• výmenu podlahovej krytiny na chodbách 
• vymaľovanie všetkých priestorov budovy bloku F 
• postupnú výmenu starého nábytku na VII. A VI. poschodí 
• dokončenie fasády 
• odstránenie vzniknutých porúch v záručnej lehote /zatekanie strechy, nastavenie 

kovania zatvárania okien/. 
 

Vďaka rozsiahlemu množstvu objemu prác pri odstraňovaní vzniknutých nepredvídaných  
havárii v roku 2007/2008,  rok 2009 bol šťastnejší a počet vzniknutých havárií bol podstatne 
menší . 

• V mesiaci september  bola odstránená havarijná situácia v hlavnej trafostanici pre 
budovu blokov G-H výmenou hlavného ističa /deonu/. 

• V budove bloku A a C bola odstránená havária – zatekanie stropov zo spoločných 
hygienických zariadení. 

• V budove bloku E-F, G-H bolo odstránené zatekanie sprchových kútov. 
• V budove bloku E bola vykonaná výmena roštu elektrického rozvádzača. 
• Vo výmenníkovej stanici ÚK v budove bloku E-F boli vymenené čerpadlá ústredného 

kúrenia. 
• V budove bloku E na I. – VII. poschodí bola vymenená gumová podlaha. 
• V okolí budovy bloku E boli vykonané nasledovné stavebné práce: 

- vymurovanie a obloženie schodísk pri únikovom východe bloku E 
- vymurovanie prízemných okenných parapet 
- výroba a montáž okenných mreží a oplachovanie okenných parapet 

• K budove bloku G-H bola vybudovaná  asfaltová prístupová cesta priamo z hlavnej 
cesty 
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• V areáli ubytovacieho zariadenia boli opravené všetky výtlky na príjazdových cestách   
      a chodníkoch. 

 
V období letných prázdnin pracovný kolektív UZ Veľký diel  ponúkol a prejavil pracovnú 
aktivitu naplno pri zveľaďovaní priestorov a okolia ubytovacieho zariadenia. 
V priestoroch budov sa upratovalo, maľovalo, vyraďoval sa a vynášal starý nepoužiteľný 
inventár a dopĺňal sa novým inventárom, vykonávali sa stavebné opravy a množstvo ďalších 
prác.  
 
Študenti majú možnosť zapožičať si elektrické spotrebiče na vrátniciach  jednotlivých blokov 
/ vysávače, žehličky, vedrá a mopy na čistenie,  možnosť ohrevu jedla v mikrovlnkách/.  
Pravidelne po celý rok sa vykonávajú postupne v jednotlivých budovách maliarske práce. 
Postupne v rámci dostupných finančných prostriedkov sa vymieňa starý, poškodený 
a neopraviteľný inventár. V budove bloku C-D boli komplet vymenené staré a opotrebované 
paplóny.  Pre všetky budovy UZ VD sa postupne vymieňa opotrebovaná a vyradená posteľná 
bielizeň. 
 
3. Oblasť životného prostredia 
 
Tejto oblasti je venovaná i naďalej veľká pozornosť. V uplynulom období pracovný kolektív 
UZ VD naďalej postupne vykonával vypratávanie jednotlivých miestností vo všetkých 
budovách ubytovacieho zariadenia. Starý a nepoužiteľný inventár a všetky ostatné nepotrebné 
veci pre prevádzku UZ sa sústredil do suterénov jednotlivých budov a po vyradení 
v spolupráci s majetkovou referentkou rektorátu bolo vyvezené  na likvidáciu. 
Značná pozornosť je venovaná aj vonkajšiemu okoliu ubytovacieho zariadenia. Od jarných 
mesiacov až po zimné obdobie zamestnanci ubytovacieho zariadenia  svojpomocne 
zabezpečovali kosenie všetkých trávnatých plôch v okolí ubytovacieho zariadenia, výsadbu 
kvetín, drevín a strihanie zelene. 
 
4. Oblasť starostlivosti o zamestnancov a rozvoja ľudských zdrojov 
 
Pracovný kolektív UZ VD si postupne osvojuje nové metódy a spôsoby práce, čo je   
výsledkom bohatej pracovnej činnosti a zlepšenia celkového prostredia a skvalitnenia 
poskytovaných ubytovacích služieb.  
Pracovníci ubytovacieho zariadenia Veľký diel:  

• majú zabezpečené dôstojné a kultúrne pracovné prostredie v rámci daných podmienok 
/kancelárie, výpočtovú techniku, miestnosti na prezliekanie a oddych počas prestávky, 
pitný režim, pracovné náradie/, 

• majú zabezpečené podmienky vyplývajúce zo ZP, Smerníc a Pokynov ŽU, 
• sú pravidelne informovaní o všetkých zmenách, absolvujú všetky potrebné školenia, 

zúčastňujú sa podľa potreby na pracovných poradách, 
• majú zabezpečený pracovný odev, obuv a pracovné nástroje. Stravovanie majú 

zabezpečené vo forme teplého jedla v stravovacom zariadení ŽU a gastro lístkov. 
/nočné zmeny, sobota, nedeľa/. 

Pracovníci UZ VD, ktorí prichádzajú do styku so zahraničnými študentmi a hosťami si    
doplňujú vedomosti na kurze anglického jazyka. 
Novinkou pre zamestnancov v roku 2009 bolo zavedenie pitného režimu. Všetci zamestnanci 
si môžu denne zabezpečiť pitný režim pri príchode do zamestnania na vrátnici bloku E-F, kde 
je nainštalované zariadenie s čerstvou zdravou vodou. 
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5. Ostatná činnosť 
 
V roku 2009 sme prevádzkovali v rámci podnikateľskej činnosti nasledovné priestory. 
Budova bloku A-B:  
  9  izieb dvojlôžkových 
  2  izby trojlôžkové 
  2  izby štvorlôžkové  
 
Blok E-F: 
6   izieb dvojlôžkových 
22 izieb trojlôžkových 
 
Blok G-H: 
štyri 1 lôžkové  apartmány /možnosť pripraviť aj pre dve osoby/ 
jeden 2-lôžkový apartmán 
1 izba dvojlôžková 
14 izieb trojlôžkových   
1 izba 4-lôžková. 
 
V období letných prázdnin v rámci podnikateľskej činnosti boli v prevádzke /podľa potreby/ 
budovy blokov E- F , G-H, A-B. 
V budove bloku A-B bolo umožnené ubytovanie pre študentov ŽU počas letných prázdnin so 
zľavou na ubytovanie. Bolo vyhovené všetkým záujemcom o ubytovanie.  
 
Zasadacie miestnosti 
Budova bloku F -  3 miestnosti s kapacitou od 12 miest do 30 miest 
Budova bloku H  -  klubovňa Gama s kapacitou 50 miest 
                                 kinosála s kapacitou 180 miest 
                                 miestnosť H/115 s kapacitou 25 miest 
 
Získané prostriedky v rámci podnikateľskej činnosti  boli vynaložené hlavne na: 
• vybavenie hosťovských izieb /koberce a rohože/ 
• posteľná bielizeň  
• konferenčné stoličky 
• žalúzie na okná do hosťovských izieb 
• zrkadlové toaletné skrinky  
• policové regály  
• doplnky do hosťovských izieb 
• paplóny, záclony, obrusy 
• elektrické dvojplatničky  do kuchyniek, vysávače 
• technické doplnenie  kamerového systému  pre hlavný vchod budov E-F, G-H 
• nákup a montáž dverových prahov 
• kancelársky nábytok pre klubovňu internet klubu  
• postele s úložným priestorom, šatníkové skrine 
• maliarske práce,  
• osušky a uteráky 
• zabezpečovacie zariadenie v miestnosti internátnej televízie 
• stavebné úpravy – vybudovanie vedľajších serverovní v budove bloku A-C 
• výmena podlahovej krytiny na chodbách v budove bloku E 
• stavebné práce spojené s dokončením GO bloku E  
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• prístupová cesta do budovy bloku G-H 
• zakúpenie motorovej píly. 

 
Časť finančných prostriedkov bola použitá na pranie posteľnej bielizne, nákup čistiaceho 
materiálu, vývoz smetí, nákup údržbového materiálu, kancelárskej techniky, údržbu a opravy 
zariadenia, náklady na odstraňovanie náhlych havárií a ostatné náklady spojené s prevádzkou  
ubytovacieho zariadenia. 
 
Informovanosť o poskytovaní ubytovania pre verejnosť zabezpečujeme prostredníctvom 
stránky www.vd.internaty.sk /a taktiež spoluprácou s  cestovnými kanceláriami a ubytov-
ňami./ 
 

Štatistika domény vd.internaty.sk za rok 2009 

 
 

Mesiac 
Denný priemer Mesačne spolu 

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits 
december 2009 443  393  37  15  306  264334  480  1177  12193  13744  
november 2009 654  584  53  19  396  394330  589  1593  17544  19622  
október 2009 704  599  56  21  487  444159  667  1749  18580  21833  
september 2009 2006  1840  142  45  986  1446450  1379  4287  55211  60204  
august 2009 1245  1132  88  28  612  912489  895  2735  35099  38616  
júl 2009 822  707  64  21  521  604813  675  1986  21929  25511  
jún 2009 1069  927  80  27  597  749203  822  2409  27830  32097  
máj 2009 727  631  62  23  507  510444  720  1952  19577  22551  
apríl 2009 618  489  57  20  339  291717  606  1723  14682  18542  
marec 2009 306  255  65  19  371  117670  608  2023  7926  9491  
február 2009 271  240  61  19  321  97082  532  1714  6746  7607  
január 2009 363  319  80  22  414  143283  688  2510  9895  11253  

http://www.vd.internaty.sk/�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200912�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200911�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200910�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200909�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200908�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200907�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200906�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200905�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200904�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200903�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200902�
https://www.asix.sk/?co=webstat&domain=internaty.sk&host=vd&mes=200901�
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V roku 2009 boli v ubytovacom zariadení vykonané nasledovné kontroly: 
 

• Kontroly /priebežne/ z oddelenia cudzineckej polície – ubytovanie hostí.  Zápisy 
z kontroly boli kladné.  

• Pravidelne štvrťročne je vykonávaná vnútorná kontrola inkasných bločkov. Kontrolou 
neboli zistené žiadne rozdiely medzi príjmami za ubytovanie študentov a ostatnými 
príjmami a odvodmi finančných prostriedkov do pokladne rektorátu a banky. 

• Kontrola dodržiavania BOZP. Výsledok kladný. 
• Kontrola inkasovania poplatkov – daň z ubytovania pre Mestský úrad     

  v Žiline. Zápis z kontroly bol kladný. 
 
6. Stratégia do budúceho obdobia a neodkladné práce 
 

• Naďalej zabezpečovať skvalitňovanie poskytovaných ubytovacích služieb pre 
študentov. 

• Dobudovať internetovú sieť v budove bloku A-C. 
• Zabezpečovať údržbu a čistotu tak vnútorných priestorov zariadenia ako aj 

vonkajšieho okolia. 
• Zabezpečiť hospodárne využívanie energií.  
• V spolupráci s EF ŽU v rámci dostupnosti finančných prostriedkov postupne 

zabezpečiť namontovanie elektromerov pre všetky izby študentov v budove bloku E a 
postupne aj v ďalších budovách. 

• Postupne výmena starého opotrebovaného nábytku v ďalších budovách ubytovacieho 
zariadenia. 

• Oprava nábytku v období letných prázdnin – postupne v jednotlivých budovách. 
• Oprava, resp. výmena prehnitých a zatekajúcich sprchových jadier – postupne v rámci 

dostupnosti finančných prostriedkov v budovách blokov E-F, G-H.   
• Skvalitňovanie ubytovacích služieb pre hostí /výmena starého opotrebovaného 

zariadenia v hosťovských izbách/. 
• Úprava trávnatých plôch a okolia ubytovacieho zariadenia.     

 
Hlavným cieľom do budúceho obdobia je: 
 
v spolupráci s vedením univerzity zabezpečiť realizáciu generálnej opravy budovy 
bloku F, na ktorú je už spracovaná projektová dokumentácia. V rámci možných 
podmienok zabezpečiť finančné prostriedky na uvedenú generálnu opravu budovy 
z prostriedkov Európskych fondov. 
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Ubytovacie zariadenie Hliny V. 

Všeobecné informácie 
 
Adresa:  

Ubytovacie zariadenie Hliny V 
Hlinská ul.  
010 26 Žilina 

 
Riaditeľ:  
 Ing. Miroslav Stromček 

tel.: 041-513 14 77 
e-mail: miroslav.stromcek@dorm.uniza.sk 

 
Ubytovacie zariadenie Hliny V je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline. Poskytuje 
ubytovanie v 9 blokoch pre študentov denného vysokoškolského štúdia, doktorandského 
štúdia, celoživotného vzdelávania, pre zahraničných študentov, pre hráčky volejbalového 
klubu Slávia ŽU. Ubytovanie pre zamestnancov ŽU poskytuje v bloku X, kde každá fakulta 
má  cca 5 bytov . Okrem toho poskytujeme  aj prechodné ubytovanie pre hostí v bloku V, III a 
v hosťovských bytoch v bloku X. V UZ Hliny je v prevádzke aj budova starej menzy, kde sa 
v priestoroch bufetu vydávajú obedy pre študentov a zamestnancov ŽU. Ostatné priestory 
menzy slúžia na športové a spoločenské vyžitie. 

Ubytovacia kapacita pre študentov, doktorandov a  zahraničných študentov je  1930. 
Študenti sú ubytovní v blokoch II, III....IX a 10 bytov v bloku X. Zvyšné byty v bloku  X  
slúžia zamestnancom ŽU (prípadne doktorandom príslušnej fakulty) a ich rodinným 
príslušníkom. V UZ Hliny sú k dispozícii televízne miestnosti, študovne, zasadačky, 
kuchynky, FIT centrum , horolezecká stena pre športové lezenie, dva ringy pre thajský  box, 
plocha  pre aerobik, squash, parná a infra sauna, vírivá vaňa, COPY- centrum. 
Ďalej sa v Starej menze dá hrať basketbal, florbal, malý futbal, futsal, volejbal, stolný tenis – 
6 stolov, tenis – 2 dvorce, bedminton. Vonku je možnosť hrania futbalu, volejbalu, tenisu. 
V areáli je kaderníctvo pre ženy aj mužov,  zubný lekár, masážny salón , študentská 
brigádnická agentúra. Je tu možnosť bezplatného parkovania.  
V bufete Starej menzy majú študenti možnosť lacného stravovania . 
Raňajky, obedy výberom z 3 jedál, večere, priebežne sa dá kúpiť pizza a bagety. 
Cena za ubytovanie: – viď: študentská stránka – www.student.utc.sk  sekcia  ubytovanie alebo  
stránka www.hliny.internaty.sk pre verejnosť. 
 
1. Prehľad ubytovaných študentov, doktorandov, zamestnancov  podľa fakúlt k.31.10.2010 
Fakulta 
 

Študenti  
 1 a 2. st. 

Študenti 
3.stupeň 

Zahraniční     
študenti 

 Spolu 

FPEDaS 915 20 60 995 
SjF 1 1 0 2 
EF 3 2 0 5 
SvF 358 5 10  373 
FRI 2 1 0 3 
FPV 201 3 5 209 
VÚVB   12   12 
FŠI 323 4 3 330 
Spolu 1815 36 78 1929 
 

http://www.student.utc.sk/�
http://www.hliny.internaty.sk/�
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Z toho študentiek bolo 751 a 1 dočasná prístelka.  
V bloku 10 vo vyčlenených bytoch býva 61 zamestnancov vrátane rodinných príslušníkov.  
 
V roku 2009 bolo vybraných od študentov I. II. III. stupňa  za ubytovanie spolu  668 612,- 
EUR.   
Okrem toho  bolo ubytovaných  3 005 hostí .V  prepočte na lôžkonocí  sa jedná o  19 171 
lôžkonocí , pričom len mestu bola odvedená daň z ubytovania v sume  5 366,55 EUR.  
 
Z uvedených tržieb  bola zabezpečovaná prevádzka  a spolufinancovanie  nasledovných  prác 
a nákupov: 
 

- priebežne zabezpečované práce: 
• pranie študentom,                  
• maľovanie izieb a spoločných priestorov,             
• zabezpečovanie drobnej údržby elektroinštalácie,  vodoinštalácie,  
• vykurovania vlastnou výmenníkovou stanicou aj s dodávkou TUV. 

 
- mimoriadne investičné  akcie: 
 

• výmena okien na bloku X a v bloku V – 3.,4.,5. poschodie., 
• príprava dokumentácie do štrukturálnych fondov na zateplenie bloku VIII a IV aj 

s kompletnou výmenou okien, 
• výmena nábytku v bloku VI, blok V- 2. až 5. poschodie, skrine na blok II,  
• nábytok do študentských izieb v bloku X, 
• nákup paplónov, vankúšov, 
• oprava zdravotechniky v bloku II a VIII, všetky študentské izby, 
• oprava podláh v bloku VII a VI, všetky izby, 
• výmena stoličiek blok VI, IX a časť v bloku III,  
• opravu sprchárni v bloku III aj s doplnením oddeľovacích boxov, 
• oprava plota pri bloku IV a V,  
• dokončenie internetu v celom bloku IV. 

 
Na rok 2010 sa pripravuje: 
 

• výmena zdravotechniky v bloku VII, 
• výmena podláh v bloku II a v bloku IX, 
• výmena nábytku v bloku IX, 
• oprava novovytvorených skladov v bloku VI, VII a VIII, 
• nákup školských stoličiek pre blok II, IV a zvyšok bloku III, 
• zateplenie bloku X, 
• zateplenie blokov IV a VIII aj s výmenou okien, 
• rekonštrukcia spŕch v bloku VII, 
• núdzové osvetlenie v bloku V,  
• dokončenie oplotenia pri bloku III a II. 
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Stravovacie zariadenie 
 
Všeobecné informácie 
 
Adresa:  

Stravovacie zariadenie  
Ul. vysokoškolákov  
010 26 Žilina 

 
Riaditeľka:  
 Ing. Daniela Slováková 

tel.: 041-513 14 30 
e-mail: daniela.slovakova@uniza.sk 

 
Stravovacie zariadenie ŽU (SZ) zabezpečuje stravovanie študentov a doktorandov ŽU, 

bývalých zamestnancov – dôchodcov ŽU, zamestnancov ŽU a cudzích stravníkov. Tieto 
služby poskytuje v piatich výdajniach v rámci celej univerzity.  
Zároveň SZ pripravuje a servíruje nadštandardné jedlá a gastronomicky zabezpečuje podujatia 
pri rôznych príležitostiach nielen pre ŽU, ale i pre iných záujemcov. V roku 2009 boli 
realizované takéto akcie v hodnote 118 084,46€ bez DPH. Boli to recepcie, športové 
podujatia, semináre, konferencie, stužkové, svadby, atď. 
V roku 2009 sme pokračovali v podávaní obľúbených produktov, pričom ponuka SZ sa od  
septembra 2009 rozšírila. Do ponuky nášho zariadenia pribudla pizza, ktorá je u študentov 
veľmi obľúbená, nakoľko si ju môžu vziať so sebou a skonzumovať neskôr. Tiež sa stretlo 
s pozitívnym ohlasom menu č. 6, kde sa ponúkajú pri osobitnom výdajnom pulte atraktívne 
jedlá, pričom finálna úprava sa realizuje priamo pred očami zákazníka. V spolupráci so SOU 
spoločného stravovania sa nám podarilo zabezpečiť podávanie jedál zamestnancom 
a doktorandom formou obsluhy. Denne sa takto vydá až okolo 400 jedál.  
Študenti môžu využívať výdajňu Nová menza od 7,00 hod až do 19,00 hod. Počas týchto 12 
hodín v pracovné dni ponúka SZ raňajky rôznych druhov – slané i sladké, podľa chuti si môže 
každý študent vybrať z ponuky bagety, teplé jedlá. 

Aj v uplynulom roku sa podávali jedlá na Novej menze, ako na najväčšej výdajni, bez- 
objednávkovým spôsobom. Táto forma je najmä u študentov obľúbená. Po príchode do 
jedálne si vyberú z ponúkaných jedál a raňajok. Aj vďaka takémuto systému a rozšírenej 
ponuke sa podarilo SZ výrazne zvýšiť počet podaných porcií oproti roku 2008. 
 Študenti môžu, tak ako i minulý rok využiť služby bufetov na FRI a Starej menze 
(SM). Aj tu študenti využívajú ponuku raňajok, bagiet a na SM i teplých večerí bez 
predchádzajúceho objednania. Tieto strediská sú vybavené pokladňami, ktoré sú prepojené 
s kreditným systémom a tak je tu možné nielen jedlo odobrať, ale i vložiť peňažné prostriedky 
na účet. Výdajňa FRI je v súčasnosti v prestavbe, avšak ešte tento rok sa môžu naši zákazníci 
tešiť na pekné nové priestory v tejto budove. 
 V lete boli v budove Novej menzy realizované mnohé práce – opravy, drobné stavebné 
úpravy. Najväčšou bola výmena klimatizačného zariadenia v kuchyni. Bola to náročná 
investícia vo výške viac ako 80 000,-€, pričom na financovaní sa podieľala univerzita i SZ. 
Dobrá funkčnosť tohto zariadenia je pre nás nesmierne dôležitá, nakoľko v prípravovni 
teplých jedál nie sú okná, čiže možnosť prirodzeného odvetrávania nie je možná. V tomto 
smere nám bolo nápomocný i Odbor prevádzky a energetiky, ktorý i v súčasnosti pracuje na 
vylepšovaní vykurovania a klimatizácie v jedálenskej časti SZ.  

V roku 2009 si SZ, vďaka dobrému finančnému hospodáreniu, dokázalo opäť samo 
prefinancovať energetické náklady spojené s prevádzkou SZ.  
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 V roku 2009 investovalo SZ značné prostriedky do nákupu a opráv technológií 
a zariadení kuchyne tak, aby bolo možné inovovať výrobný proces a plynule ho zabezpečovať  
kapacitne úmerne k zvýšenému počtu i požiadavkám stravníkov. 
Prehľad najdôležitejších investícií: 
 

• Pec na pizzu 
• Nový výdajný pult pre nadštandardné menu 
• Výmena dosiek stolov v jedálni 
• Nové prezentačné miesto pre záujemcov o obsluhu 
• Výmena klimatizačného zariadenia. 

 
Štruktúra podávaných jedál v porovnaní s rokom 2007 je nasledovná: 
 

 2008 2009 
Zamestnanci ŽU 141 074 147 434 
Študenti a doktorandi 513 083 637 145 
Dôchodcovia 8 072 8 745 
Cudzí stravníci 48 599 33 079 
Učni SOU 3 055 3 627 
 713 883 830 030 

    
                
Formou obsluhy bolo od septembra 2010 podaných 23 568 teplých jedál.  
Štruktúra všetkých podaných jedál bola nasledovná: 
 
Raňajky a bagety 280 897 
Teplé jedlá 492 234 
Pizza 37 362 
Nadštandardné jedlo 19 537 
 
Pizza a nadštandardné menu boli v ponuke až od septembra 2010, čiže čísla nám dokladujú 
veľký úspech týchto produktov. 
 
V roku 2010 sa chceme opäť venovať skvalitneniu ponuky a zlepšovaniu prostredia 
výdajní.  
 
 


	Spolu

