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Smernica dekana č.  8/2008 

pre určenie krátkodobého prenájmu priestorov 
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave 

 
 

Čl. 1 
Predmet smernice 

 
V zmysle § 17 a § 18 zákona č.175/2008 Z.z. o vysokých školách, môže vysoká škola 
v rámci podnikateľskej činnosti prenajímať majetok. Táto smernica sa týka objektov 
v správe Strojníckej fakulty STU na Námestí slobody č. 17, Mýtnej ul. č. 36 
a Pionierskej ul. č. 15 a má za cieľ upraviť postup pri vybavovaní žiadostí 
o jednorazový a krátkodobý prenájom priestorov. 

 
Čl. 2 

Cenník prenájmov 
 

1) Krátkodobým prenájmom priestorov je doba nepresahujúca jeden kalendárny 
týždeň. V prípade záujmu o dlhší prenájom alebo o pravidelne opakované 
prenajímanie priestorov sa podmienky prenájmu dohodnú individuálne 
s dekanom fakulty. Priestory sa prenajímajú najmä na spoločenské, vedecké 
a pedagogické  akcie, prijímacie skúšky, promócie, konferencie, výstavy, stret-
nutia, školenia a pod. 

2) Ceny prenájmov sa uvádzajú v eurách (Sk) za 1 hodinu prenájmu. Všetky ceny 
sa uvádzajú bez DPH. 

3) Cenník krátkodobých prenájmov: 
Aula Aurela Stodolu     73 €  (2 199,20 Sk)  
Prízemie fakulty, vestibul    53 €   (1 596,70 Sk) 
Posluchárne S1 – S4     40 €   (1 205,00 Sk) 
Ostatné učebne okrem počítačových  27 €   (813,40 Sk) 
Zasadacie miestnosti     27 €   (813,40 Sk) 
Malá zasadačka  (miestnosť č.148)   14 €   (421,76 Sk) 
Počítačové miestnosti    40 €   (1 205,00 Sk) 
Ozvučovacia technika    17 €   (512,10 Sk) 
Didaktická technika (video, dataprojektor) 17 €   (512,10 Sk) 
Technické zabezpečenie    17 €   (512,10 Sk) 
(elektrikár, obsluha didaktickej techniky, 
ozvučenie, technik, strážna služba) 

4) Prenájom miestností s nainštalovanou technikou (počítačové vybavenie, 
ozvučenie) sa spája s prenájmom príslušného technického pracovníka. 
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5) Cenník prenájmov ostatných častí Strojníckej fakulty STU: 
Telocvičňa a posilňovňa    27 €   (813,40 Sk) 

  - pri použití telocvične viac ako 4 hod. sa sadzba znižuje dohodou 
    Sauna          8 €    (240,-Sk/2 h/3 ľudia) 

     Šatňa vo vestibule     20 €    (602,50 Sk) 
          Prenájom reklamných plôch  - podľa veľkosti reklamy cena dohodou. 

 
Čl. 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1) Nájomca zodpovedá za dodržiavanie prevádzkových a bezpečnostných predpi-
sov osobami, ktoré budú uvedené priestory  využívať. 

2) Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu tak, aby nevznikla škoda. 
3) Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť poškodenie alebo zniče-

nie predmetu nájmu. 
4) Povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov pre zhromažďovanie osôb plní 

vždy nájomca (zdravotná starostlivosť, požiarna  ochrana a pod.).  
5) Prípadnú škodu alebo mimoriadnu udalosť je potrebné  hlásiť na vrátnicu prí-

slušného objektu SjF STU, resp. na t. č.  0905 594 554.  
6) Pri prenájme je nájomca povinný dodržiavať smernicu dekana Prevádzka 

v objektoch a areáloch Strojníckej fakulty STU. 
 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenie 

 
Smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 
 
 
 
Bratislava, 16. decembra 2008 
 
 
 
 
       doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v. r. 
           dekan Strojníckej fakulty STU 
 
 


