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Správa o činnosti ÚZ STU Gabčíkovo za obdobie 01 – 06 2020 

 
 
PREDMET ČINNOSTI A SÚČASTNÝ STAV 
 
Účelové zariadenia STU v Gabčíkove v uvedenom období zabezpečovalo prevažne 
ubytovanie robotníkov. Vzhľadom na prebiehajúcu, pomerne rozsiahlu  
rekonštrukciu vodného diela Gabčíkovo sa jednalo v prevažnej miere 
o zamestnancov firiem podieľajúcich sa na tejto rekonštrukcii. Priemerná obsadenosť 
bola cca 90 ubytovaných denne. K dispozícii sme mali päť objektov (1,2,3,4,6) 
s celkovou kapacitou 1 180 ubytovacích lôžok. Objekty č. 5, 7 a 8 zostali naďalej 
mimo prevádzky.  
 
Po prepuknutí pandémie COVID 19 sme boli v polovici marca oslovení Ministerstvom 
vnútra SR ohľadne možnosti zriadenia štátnej karantény pre občanov Slovenskej 
republiky, ktorí sa vracali zo zahraničia domov. Po vzájomnej dohode sme podpísali 
16.3.2020 dodatok č. 17 k Zmluve o poskytovaní služieb č. U-5/2001, na základe 
ktorého sme dali do prenájmu budovy 1, 2 a 3 na už spomínaný účel. Dodatok bol 
podpísaný na 600 lôžok, dohodnutá cena bola 8€/noc. Objekty boli technicky 
zabezpečené na nástup ako aj v priebehu ubytovania tak, aby osoby ubytované 
neprišli do styku so zamestnancami  a ani s ostatnými ubytovanými osobami v iných 
častiach areálu ÚZ. Z tohto dôvodu sme boli nútení presťahovať ubytovaných do 
objektu č. 6.  Služby spojené s prevádzkovaním karanténnej stanice vykonávala  
Komplexná centrálna záchranná služba, n.o. Gabčíkovo v spolupráci s Hasičským 
a záchranným zborom SR, ktorá po ukončení karantény vykonala dezinfekciu 
uvedených  objektov. Dodatok č. 17 bol s Ministerstvom vnútra SR uzatvorený od 
16.03.2020 do 31.12.2020, avšak Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 366 z 10. 
júna 2020 bol ukončený  vyhlásený núdzový stav na území Slovenskej republiky a od 
16. júna 2020 sa ukončilo prevádzkovanie štátneho karanténneho centra v našich 
priestoroch.  Objekty sme pripravili a uviedli do pôvodného stavu na ďalšie 
ubytovanie vlastnými zamestnancami. Po ukončení karantény počnúc mesiacom jún 
2020 boli objednané a následne aj využité  ubytovacie priestory brigádnikmi, ktorí 
vypomáhali poľnohospodárskym družstvám pri sezónnych prácach. 
 
 Z dôvodu štátnej karantény a pandémie COVID 19 sme museli zrušiť už dohodnuté 
objednávky na individuálne skupiny turistov z Poľska a z Českej republiky. Jednalo sa 
o dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou Mohar Modra, ktorá pre nás zabezpečovala 
skupiny turistov viac ako 10 rokov.  
 
Ďalšie príjmy Účelové zariadenie získavalo z prenájmov voľnej plochy a za služby 
spojené s prenájmom kancelárskych,  skladových a iných  priestorov. Na základe 
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uzatvorených nájomných zmlúv s operátormi mobilných sietí máme prenajaté voľné 
plochy na streche administratívnej budovy pre  umiestnenie anténnych nosičov.  
 
V záujme dodržiavania hygienických predpisov a zvyšovania kvality nami 
poskytovaných služieb, taktiež aj z  dôvodu obmedzených finančných prostriedkov 
zistené poruchy ako  údržbárske, murárske a maliarske práce sme sa snažili odstrániť 
a  bežnú údržbu vykonávať vlastnými zamestnancami pri vynaložení minimálnych 
nákladov.  
 
Z hľadiska údržby celého ubytovacieho zariadenia sa stále častejšie vyskytujú 
nepredvídateľné poruchy spôsobené únavou materiálu, ako sú skorodované 
vodovodné potrubia v jednotlivých bunkách, elektrické vedenia, sociálne zariadenia 
sú značne opotrebované,  umakartové jadrá poškodené, zastaraná zdravotechnika 
ako aj na údržbu náročné osobné výťahy a vykurovací systém.   V súčasnosti majú 
budovy cca 40 rokov a sú energeticky ťažko udržateľné.   
 
Naďalej pretrváva havarijný stav striech. V druhom polroku 2020 plánujeme 
pokračovať v oprave strechy objektu č. 4 a 6 vo vlastnej réžii. 
  
Počet zamestnancov k 30.06.2020 bol 23 vrátane jedného zamestnanca, ktorý 
pracuje na dohodu. Dvaja zamestnanci ukončili pracovný pomer z dôvodu odchodu 
do dôchodku a dvaja boli dlhodobo práceneschopní. Nakoľko Účelové zariadenie 
funguje v nepretržitej prevádzke, z dôvodu zníženia počtu zamestnancov sme boli 
nútení práce zabezpečiť čerpaním nadčasových hodín. Zamestnanci ÚZ Gabčíkovo aj 
so zníženým počtom  vynakladajú  maximálne úsilie na zvýšenie príjmov 
a udržateľnosti zariadenia.  Ďalšie zníženie stavu pracovníkov by už ohrozovalo 
prevádzkyschopnosť ÚZ a porušenia BOZP, PO a iných záväzných predpisov 
a zákonov. 
 
 


