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Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Touto smernicou sú určené pravidlá krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného
majetku Univerzity Komenského v Bratislave v správe Filozofickej fakulty.
Článok 2
Moyzesova sieň a Átrium
1. Na zabezpečenie pedagogického procesu a činností, ktoré bezprostredne s pedagogickým
procesom súvisia, sú priestory Moyzesovej siene a priestory Átria poskytované bez úhrady
nákladov spojených s ich prevádzkou.
2. Na podujatia, ktorých organizátorom je fakulta, sú priestory Moyzesovej siene a priestory Átria
poskytované bez úhrady nákladov spojených s ich prevádzkou.
3. Na kultúrne, umelecké, vzdelávacie a podobné podujatia organizované školami, sú priestory
Moyzesovej siene a Átria poskytované za úhradu priamych nákladov.
4. Inštitúciám, organizáciám, občianskym združeniam a ďalším právnickým a fyzickým osobám sú
priestory Moyzesovej siene a priestory Átria poskytované za úhradu priamych nákladov a
kalkulovaného zisku podľa Základných pravidiel podnikateľskej činnosti Univerzity Komenského
v Bratislave.
Článok 3
Zasadačka dekana a Zasadačka Vedeckej rady
1. Zasadačka dekana (G140) a Zasadačka Vedeckej rady (G236) sa používajú najmä na
zasadnutia orgánov akademickej samosprávy fakulty a na akcie, ktoré bezprostredne súvisia
s hlavnou činnosťou fakulty.
2. Na podujatia, ktorých organizátorom je fakulta, sú zasadačky poskytované bez úhrady nákladov.
3. Na iné akcie a podujatia sú tieto priestory poskytované za úhradu priamych nákladov.
Článok 4
Učebne
1. Učebne sa používajú na zabezpečenie pedagogického procesu a na činnosti, ktoré
bezprostredne s týmto procesom súvisia.
2. Na akcie, ktorých organizátorom je fakulta, sú učebne poskytované bez úhrady nákladov.
3. Na všetky ďalšie akcie sú učebne poskytované za úhradu priamych nákladov.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Touto smernicou sa ruší Vnútorný predpis FiF UK č. 2/2013 zo dňa 1. 2. 2013. Smernica bola
prerokovaná vo vedení fakulty dňa 31. 5. 2019, platnosť a účinnosť nadobúda dňom 1. 6. 2019.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice je Cenník krátkodobého nájomného a služieb.
V Bratislave 31. 5. 2019.
Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
dekan fakulty
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Príloha č. 1 k Smernici dekana fakulty o pravidlách krátkodobých prenájmov
nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe Filozofickej fakulty
Cenník krátkodobého nájomného a služieb platný od 1. 6. 2019
Moyzesova sieň
Rozsah

Nájomné

Cena služby **

Spolu vrátane DPH

Balík A3 (3 hodiny) *

150 eur

220 eur + DPH

414 eur

Balík B6 (6 hodín)

300 eur

320 eur + DPH

684 eur

Balík C12 (12 hodín)

600 eur

550 eur + DPH

1260 eur

Balík D24 (24 hodín)

1200 eur

1000 eur + DPH

2400 eur

+ každá ďalšia hodina

50 eur

40 eur + DPH

98 eur

Cena služby / podujatie

Cena vrátane DPH

Prenájom klavírneho krídla PETROF (bez ladenia)

20 eur + DPH

24 eur

Zmena pôvodnej zostavy, resp. vypratanie siene

150 eur + DPH

180 eur

Možnosť podávania jedál a nápojov

150 eur + DPH

180 eur

50 eur +DPH

60 eur

13 eur + DPH / hodina

15,60 eur

Iné služby spojené s prenájmom

Možnosť podávania iba prípitku, nápojov
Šatňa (0,5 hodiny pred a po skončení podujatia)

Ostatné nebytové priestory
Rozsah

Kapacita

Nájomné

Učebňa G127

120

50 eur / hodina

Zasadačka dekana (G140)

30

30 eur / hodina

Zasadačka Vedeckej rady (G236)

50

40 eur / hodina

Počítačová učebňa

12-20

20 eur / hodina

Učebňa s projektorom

20-40

20 eur / hodina

Učebňa bez projektora

15

15 eur / hodina

Nájomné je bez DPH, k cene služieb je fakturovaná DPH vo výške 20 %.
* Balík A3 fakulta poskytuje iba v pracovných dňoch, najneskôr do 20.00 h.
** V službách sú zahrnuté energie (elektrina, voda), správca, požiarna asistenčná služba, upratanie pred a po
akcii. Biologický odpad vrátane krabíc, obalov a fliaš je nájomca povinný odviezť.
Ak je nájomca usporiadateľom podujatia, ktoré je určené širokej verejnosti, je v zmysle zákona č. 96/1991 Zb.
o verejných kultúrnych podujatiach povinný ohlásiť jeho konanie na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia.
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