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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“ alebo „fakulta“) 
vydáva nasledujúci vnútorný predpis o pravidlách a cenníku krátkodobého nájmu nehnuteľného 
majetku v správe FiF UK a hnuteľného majetku FiF UK. 

Čl. 1  
Vymedzenie pojmov 

(1) Nájmom je zapožičanie majetku na dobu určitú za poplatok na základe uzatvorenia nájomnej 
zmluvy medzi prenajímateľom, ktorým je FiF UK, a nájomcom, ktorým je právnická alebo fyzická 
osoba, ktorej sa hnuteľný alebo nehnuteľný majetok zapožičiava. 

(2) Poplatok za zapožičanie nehnuteľného alebo hnuteľného majetku pozostáva z nájomného a ceny 
za poskytnuté služby. 

(3) Hlavnou činnosťou fakulty je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, uskutočňovanie 
tvorivej vedeckej činnosti a uskutočňovanie tvorivej umeleckej činnosti. 

(4) Interné podujatie fakulty je podujatie, ktorého organizátorom je FiF UK. 

Čl. 2  
Pravidlá krátkodobého nájmu 

(1) Predmetom krátkodobého nájmu nehnuteľného majetku sú: 

a) Moyzesova sieň, 

b) átrium v budove na Gondovej 2 (ďalej len „átrium“), 

c) zasadačka dekana (miestnosť G140 v budove na Gondovej 2), 

d) zasadačka Vedeckej rady FiF UK (miestnosť G236 v budove na Gondovej 2), 

e) učebne v budove na Gondovej 2 a učebne v budove na Štúrovej 9 (ďalej len „učebňa“), 

f) rozhlasové štúdio v budove na Štúrovej 9 (ďalej len „rozhlasové štúdio“), 

g) iné nebytové priestory. 

(2) Moyzesova sieň sa primárne využíva na uskutočňovanie akademických obradov, akademických 
slávností a interných podujatí fakulty. Átrium sa primárne využíva na uskutočňovanie interných 
podujatí fakulty. Zasadačka dekana a zasadačka Vedeckej rady FiF UK sa primárne využívajú na 
zasadnutia orgánov fakulty a na uskutočňovanie interných podujatí fakulty. Učebne, rozhlasové 
štúdio a iné nebytové priestory v budovách v správe fakulty sa primárne využívajú na 
zabezpečenie hlavnej činnosti fakulty a na uskutočňovanie interných podujatí fakulty. 

(3) Nájom nehnuteľného majetku podľa odseku 1 je možný len v období, v ktorom sa nevyužíva na 
zabezpečenie činností podľa odseku 2. 

(4) Nájomné je určené podľa priamych nákladov a kalkulovaného zisku. Cena za poskytnuté služby 
je určená podľa priamych nákladov. 

(5) Nájomné sa fakturuje bez DPH. Poplatok za poskytnuté služby sa fakturuje s DPH. 

Čl. 3  
Cenník nájmu Moyzesovej siene 

(1) Krátkodobý nájom Moyzesovej siene je najmenej na dobu troch hodín a spočíva vo výbere balíka 
s rozsahom nájmu podľa odseku 2, ktorý môže byť navýšený o dodatočný počet hodín. Balíky 
s rozsahom nájmu je možné kombinovať. Celková cena nájmu sa zvyšuje o 150,- €, ak nájomca 
žiada sprístupniť Moyzesovu sieň viac ako 3 hodiny pred konaním podujatia; Moyzesovu sieň je 
možné nájomcovi sprístupniť najviac 6 hodín pred konaním podujatia. 

(2) Poplatok za krátkodobý nájom Moyzesovej siene je:  



 

3 

a) do 3 hodín (balík M3): nájomné 210,- €, cena za poskytnuté služby 240,- € bez DPH, 

b) do 6 hodín (balík M6): nájomné 350,- €, cena za poskytnuté služby 400,- € bez DPH, 

c) do 12 hodín (balík M12): nájomné 630,- €, cena za poskytnuté služby 720,- € bez DPH, 

d) za každú ďalšiu hodinu: nájomné 70,- €, cena za poskytnuté služby 80,- € bez DPH. 

(3) Balík s rozsahom nájmu do troch hodín sa poskytuje len v pracovných dňoch do 20:00 h. 

(4) Cena za poskytnuté služby spojené s nájmom Moyzesovej siene zahŕňa energie (elektrina, voda), 
správcu, upratovanie a požiarnu asistenčnú službu. 

(5) Poplatok za služby, ktoré nie sú zahrnuté v poskytnutých službách podľa odseku 4: 

a) prenájom klavíra PETROF (bez ladenia): poplatok 50,- € bez DPH, 

b) zmena usporiadania priestoru: poplatok 150,- € bez DPH, 

c) možnosť podávania prípitku, nápojov: poplatok 150,- € bez DPH, 

d) možnosť podávania jedál a nápojov (catering): poplatok 300,- € bez DPH, 

e) šatňa (otvára sa 30 minút pred začiatkom podujatia a uzatvára 30 minút po skončení 
podujatia): poplatok 15,- € bez DPH za hodinu. 

Čl. 4  
Cenník nájmu ostatných nebytových priestorov 

(1) Poplatok za krátkodobý nájom átria je: nájomné 60,- € za hodinu, cena za poskytnuté služby 5,- € 
bez DPH za hodinu. 

(2) Poplatok za krátkodobý nájom zasadačky Vedeckej rady FiF UK (kapacita 50 osôb) je: nájomné 
40,- € za hodinu, cena za poskytnuté služby 5,- € bez DPH za hodinu. 

(3) Poplatok za krátkodobý nájom zasadačky dekana (kapacita 30 osôb) je: nájomné 30,- € za 
hodinu, cena za poskytnuté služby 5,- € bez DPH za hodinu. 

(4) Poplatok za krátkodobý nájom učebne G127 (kapacita 120 osôb) je: nájomné 50,- € za hodinu, 
cena za poskytnuté služby 5,- € bez DPH za hodinu. 

(5) Poplatok za krátkodobý nájom počítačovej učebne (kapacita 12 – 20 osôb) je: nájomné 20,- € za 
hodinu, cena za poskytnuté služby 3,- € bez DPH za hodinu. 

(6) Poplatok za krátkodobý nájom učebne s projektorom (kapacita 20 – 40 osôb) je: nájomné 20,- € 
za hodinu, cena za poskytnuté služby 3,- € bez DPH za hodinu. 

(7) Poplatok za krátkodobý nájom učebne bez projektora (kapacita 15 osôb) je: nájomné 15,- € za 
hodinu, cena za poskytnuté služby 3,- € bez DPH za hodinu. 

(8) Poplatok za krátkodobý nájom rozhlasového štúdia je: 

a) nahrávanie, mix, mastering: nájomné 117,- € za hodinu, cena za poskytnuté služby 3,- € 
bez DPH za hodinu, 

b) postprodukcia vo vlastnej réžii: nájomné 57,- € za hodinu, cena za poskytnuté služby 3,- € 
bez DPH za hodinu, 

c) technika (Tascam – diktafón, mikrofón): nájomné 20,- € za deň (vyberá sa záloha 80,- €). 

(9) Cena za poskytnuté služby spojené s nájmom nebytových priestorov podľa odsekov 1 až 8 zahŕňa 
energie (elektrinu, vodu), správcu a upratovanie. 

Čl. 5  
Záverečné ustanovenia 

(1) Zrušuje sa vnútorný predpis FiF UK č. 4/2019 smernica dekana fakulty o pravidlách krátkodobých 
prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe FiF UK. 
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(2) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

Bratislava 1. marca 2023  ..........................................................  
 prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
 dekan FiF UK 


