UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Materiál na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 16. decembra 2020

Žiadosti o súhlas AS UK s uzatvorením zmlúv o spolupráci
(s FMFI UK)
__________________________________________________

Materiál obsahuje:
1. Žiadosti o udelenie súhlas AS UK s uzatvorením zmlúv o spolupráci, vrátane návrhu
predmetných zmlúv:

subjekt

predkladateľ

predmet spolupráce

1. ITC, s.r.o.

prof. RNDr. D. Ševčovič,DrSC. dekan FMFI UK

spolupráca, komunitné centrum
Unispace
spolupráca, coworking Lounge

2. Vacuumlabs Technologies, s.r.o. prof. RNDr. D. Ševčovič,DrSC. dekan FMFI UK

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Pri rozvoji študentského multifunkčného priestoru
Unispace
Zmluvné strany
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
Zmluva vecne v pôsobnosti:
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
zastúpenej dekanom fakulty
prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc.
a
ITC, s.r.o.
Sídlo: Hálova 15, 851 01 Bratislava
IČO: 52 601 625
Zastúpená konateľom: Ing. Mgr. Tomášom Bolečekom
Preambula
Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „Univerzita“) vo vecnej pôsobnosti Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „Fakulta“) a spoločnosť ITC, s.r.o. (ďalej len
„Spoločnosť“), uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) s cieľom
prevádzkovať na pôde Fakulty študentský multifunkčný priestor (ďalej len „priestor Unispace“).
Priestor Unispace je nebytový priestor o celkovej rozlohe 194,84 m2, nachádzajúci sa v suteréne
pavilónu M v budove Fakulty. Spoločnosť priestor Unispace zrekonštruovala a zariadila z
vlastných prostriedkov na základe predchádzajúcej Zmluvy o vzájomnej spolupráci uzatvorenej
medzi Fakultou a Spoločnosťou dňa 10. 12. 2019, registrovanej v Centrálnom registri zmlúv SR
pod č. Z/2019/2829/IX/FMFI/CPP (ďalej len „Predchádzajúca zmluva“).
Súčasťou priestoru Unispace je aj kaviarenský kút o rozlohe 8 m2.

Článok 1 Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Zmluvných strán pri prevádzke priestoru Unispace, okrem
kaviarenského kútu. Prevádzku kaviarenského kútu upraví samostatná zmluva.

Počas doby platnosti Zmluvy, bude priestor Unispace prevádzkovaný za nasledovným účelom:
1. Dedikovaný priestor pre študentov, na stretávanie sa, spoločnú prácu na školských aj
mimoškolských projektoch a aktivitách.
2. Priestor pre pre študentov na oddych a trávenie voľného času v priestoroch Fakulty mimo
času výučby.
3. Priestor pre podujatia, ktoré sú zamerané na ďalšie vzdelávanie, získavanie praktických
vedomostí a zručností, získavanie profesijných kontaktov, ale tiež kultúrno-spoločenské a
voľnočasové aktivity pre študentov a zamestnancov Fakulty a návštevníkov priestoru.

Článok 2 Náklady a prevádzka priestoru Unispace
1. Priestor Unispace bude plne prístupný študentom, zamestnancom a návštevníkom
Fakulty počas bežných otváracích hodín, kedy je budova Fakulty študentom prístupná.
2. Študenti môžu priestor Unispace a jeho zariadenie využívať na stretávanie sa, na prácu
na školských a mimoškolských projektoch a aktivitách, ako aj na trávenie voľného času v
čase, kedy nemajú výučbu.
3. Spoločnosť ako aj študenti samotní môžu v priestore Unispace organizovať podujatia;
využitie priestoru v čase konania podujatí sa riadi osobitným článkom 3 tejto Zmluvy.
4. Fakulta počas celého trvania tejto Zmluvy zabezpečí v priestore Unispace kúrenie, vodu
a energie, ako aj upratovanie priestoru.
5. Spoločnosť počas celého trvania platnosti tejto Zmluvy zodpovedá za vybavenie,
zariadenie a dizajn priestoru Unispace.
6. Hnuteľný majetok umiestnený Spoločnosťou v priestore Unispace počas doby trvania
Zmluvy, ako aj počas doby trvania Predchádzajúcej zmluvy je majetkom Spoločnosti.
Akýkoľvek hnuteľný majetok zanechaný v priestore Unispace po uplynutí doby platnosti
tejto Zmluvy prechádza dňom jej uplynutia do majetku Fakulty, a to bez nároku na
finančnú kompenzáciu.
7. Spoločnosť nesmie prenajímať dané priestory tretím stranám.
Článok 3 Organizácia podujatí
1. Spoločnosť môže v priestore Unispace organizovať rôzne podujatia, napr. odborné
prednášky a workshopy, ale aj záujmové a voľnočasové podujatia pre študentov.
2. Spoločnosť sa zaväzuje organizovať iba podujatia, ktoré súvisia so vzdelávacím,
zábavným alebo kultúrno-spoločenským obsahom, a nebude organizovať žiadne
podujatia s politickým alebo iným zameraním nevhodným pre akademickú pôdu.
3. Spoločnosť môže na organizované podujatia vyberať vstupné, a to predovšetkým na
pokrytie nákladov na lektorov či ďalších výdavkov spojených s ich organizáciou.

4. Spoločnosť môže na základe tejto Zmluvy organizovať 5 podujatí za mesiac, a z toho
najviac jedno podujatie, na ktoré sa vyberá vstupné. Viac podujatí môže Spoločnosť
organizovať po udelení osobitného súhlasu dekanom Fakulty.
5. Podujatia môžu v priestore Unispace organizovať tiež samotní študenti Fakulty, pričom
Spoločnosť im k tomu poskytne súčinnosť a podujatia v priestore bude koordinovať.
6. Organizáciu podujatí bude koordinovať stály koordinátor, ktorého zabezpečí Spoločnosť.
7. Program podujatí Spoločnosť oznámi na webovom sídle priestoru Unispace ako aj v
samotnom priestore Unispace vždy aspoň týždeň dopredu.

Článok 4 Zodpovednosť za škodu a ďalšie povinnosti
1. Spoločnosť je povinná starať sa o to, aby na poskytnutých priestoroch nevznikla škoda.
2. Za škodu spôsobenú na poskytnutých priestoroch spoločnosťou alebo osobami ňou
povedenými na vstup do priestorov zodpovedá v plnom rozsahu Spoločnosť. Spoločnosť
je povinná oznámiť fakulte akúkoľvek spôsobenú škodu a dohodnúť spôsob jej
odstránenia.
3. Spoločnosť na seba preberá všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej obrany a
požiarnej ochrany (ďalej len „predpisy BOZP, CO a PO“), povinnosti vyplývajúce zo
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, a je
povinná tieto predpisy a vnútorné predpisy fakulty dodržiavať a plnenie všetkých
povinností z nich vyplývajúcich zabezpečiť na vlastné náklady. Všetky povinnosti
vyplývajúce Spoločnosti z tohto bodu sú obsiahnuté v „Oboznámení zamestnancov
dodávateľskej spoločnosti a nájomcov s BOZP a OPP“, ktoré zástupca spoločnosti
podpíše.
4. Spoločnosť je povinná oznámiť poskytovateľovi každú nehodu, úraz alebo akúkoľvek inú
udalosť, ktorá by mohla spôsobiť škodu.
Článok 5 Záverečné ustanovenia
1. Fakulta bude pri rozvoji priestoru Unispace prihliadať na záujmy študentov, ktorých pre
tento účel reprezentuje Študentská komora Akademického senátu FMFI UK.
2. Spoločnosť je oprávnená za účelom plnenia tejto Zmluvy kontaktovať a koordinovať
svoju činnosť s tretími stranami (ďalej len „Partneri“) pôsobiacimi najmä v oblastiach
praxe absolventov Fakulty, a to predovšetkým za účelom získania finančných
prostriedkov pre ďalší rozvoj priestoru Unispace, ale tiež pre zabezpečenie podujatí
atraktívnych pre študentov Fakulty.
3. Spoluprácu vyplývajúcu tejto Zmluvy budú Fakulta a Spoločnosť uskutočňovať bez
vzájomných finančných nárokov. Ďalšie projekty a konkrétne kroky vyžadujúce si
finančné plnenie budú upravené samostatnými zmluvami.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto
Zmluvy a jej dodatkov o povinne zverejňovanú zmluvu.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Zmluvy a všetkých jej prípadných
dodatkov v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením
obchodného tajomstva.
6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 5 rokov.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia oboma Zmluvnými
stranami.
8. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
9. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.
10. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.
11. Ukončením zmluvy Spoločnosť nemá nárok na úhradu nákladov spojených s opravami,
úpravami a rekonštrukciou priestorov. Akýkoľvek hnuteľný majetok zanechaný
v priestoroch fakulty prechádza dňom ukončenia tejto zmluvy do majetku Fakulty.

v Bratislave dňa

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan FMFI UK

v Bratislave dňa

Ing. Mgr. Tomáš Boleček
konateľ ITC, s.r.o.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Pri prevádzke študentského coworkingového priestoru
Lounge
Zmluvné strany:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
Zmluva vecne v pôsobnosti:
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
zastúpenej dekanom fakulty
prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc.
a
Vacuumlabs Technology s. r. o.
Sídlo: Radlinského 10, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 52 476 561
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka č.: 138979/B
Zastúpená konateľom
Samuelom Hapákom

Preambula
Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „Univerzita“) vo vecnej pôsobnosti Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „Fakulta“) a spoločnosť Vacuumlabs Technology
s.r.o. (ďalej len „Partner“) (Fakulta a Partner ďalej spolu ako „Zmluvné strany“), uzatvárajú túto
Zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) s cieľom prevádzkovať na pôde Fakulty študentský
coworkingový priestor (ďalej len „priestor Lounge“).
Priestor Lounge je nebytový priestor, ktorý tvorí jedna miestnosť nachádzajúca sa na prvom
poschodí pavilónu F1 v budove Fakulty, ktorú Partner zrekonštruoval a zariadil z vlastných
prostriedkov na základe predchádzajúcej Zmluvy o vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi
Fakultou a Partnerom dňa 20. 1. 2020, registrovanej v Centrálnom registri zmlúv SR pod č.
Z/2020/93/IX/FMFI/DEK (ďalej len „Predchádzajúca zmluva“).
Účelom priestoru Lounge je poskytnúť študentom FMFI UK miesto na prípravu na vyučovanie,
ako aj na prácu školských a mimoškolských projektoch a aktivitách.

Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca Zmluvných strán pri prevádzke priestoru Lounge v
nasledovnom období. Záujmom Zmluvných strán je, aby tento priestor slúžil účelu, za ktorým bol
vybudovaný, konkrétne ako:
1. Dedikovaný priestor pre študentov, na individuálnu ale aj spoločnú prácu na školských a
mimoškolských projektoch a aktivitách.
2. Priestor pre podujatia vzdelávacieho a kultúrno-spoločenského charakteru, určené
primárne pre pre študentov Fakulty.

Článok 2
Prevádzka priestoru Lounge
1. Priestor Lounge bude počas celej doby platnosti Zmluvy plne prístupný študentom,
zamestnancom a návštevníkom Fakulty počas bežných otváracích hodín, kedy je budova
Fakulty otvorená.
2. Študenti môžu priestor Lounge a jeho zariadenie využívať na stretávanie sa, na prácu na
školských a mimoškolských projektoch a aktivitách, ako aj na trávenie voľného času, keď
nemajú výučbu.
3. Partner môže v priestore Lounge organizovať podujatia; využitie priestoru v čase konania
podujatí sa riadi osobitným článkom 3 tejto Zmluvy.
4. Fakulta počas celého trvania tejto Zmluvy zabezpečí v priestore Lounge kúrenie, vodu a
energie, stráženie, ako aj upratovanie priestoru.
5. Partner počas celého trvania platnosti tejto Zmluvy zodpovedá za vybavenie, zariadenie
a interiérový dizajn priestoru Lounge.
6. Hnuteľný majetok umiestnený Partnerom v priestore Lounge počas doby trvania Zmluvy,
ako aj počas doby trvania Predchádzajúcej zmluvy je majetkom Partnera. Akýkoľvek
hnuteľný majetok zanechaný v priestore Lounge po uplynutí doby platnosti tejto Zmluvy
prechádza dňom jej uplynutia do majetku Fakulty.
7. Partner nesmie prenajímať priestor Lounge tretím stranám.

Článok 3
Organizácia podujatí
1. Partner môže v priestore Lounge organizovať rôzne podujatia, napr. odborné prednášky
a workshopy, ale aj záujmové a voľnočasové podujatia určené pre študentov Fakulty.

2. Partner sa zaväzuje organizovať iba podujatia, ktoré súvisia so vzdelávacím,
profesijným, alebo kultúrno-spoločenským obsahom, a nebude organizovať žiadne
podujatia s politickým alebo iným zameraním nevhodným na akademickú pôdu.
3. Partner môže na základe tejto Zmluvy organizovať 1 podujatie za mesiac. Viac podujatí
môže Partner organizovať po udelení osobitného súhlasu dekanom Fakulty.
4. Partner nemôže na organizované podujatia vyberať vstupné.

Článok 4
Zodpovednosť za škodu a ďalšie povinnosti
1. Partner je povinný starať sa o to, aby na poskytnutých priestoroch nevznikla škoda.
2. Za škodu spôsobenú v čase konania podujatí organizovaných Partnerom podľa článku 3
Zmluvy na poskytnutých priestoroch Partnerom alebo osobami ním poverenými na vstup
do priestorov zodpovedá v plnom rozsahu Partner, v ostatných prípadoch je za škodu
zodpovedná Fakulta. Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane
akúkoľvek škodu spôsobenú aj mimo podujatí a dohodnúť spôsob jej odstránenia.
3. Počas konania podujatí podľa článku 3 zmluvy Partner na seba preberá všetky
povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a požiarnej ochrany (ďalej len
„BOZP, CO a PO“), povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti ochrany osobných údajov. Partner je povinný tieto predpisy ako aj vnútorné
predpisy Fakulty dodržiavať a plnenie všetkých povinností z nich vyplývajúcich
zabezpečiť na vlastné náklady. Všetky povinnosti vyplývajúce Partnerovi z tohto bodu sú
obsiahnuté v „Oboznámení zamestnancov dodávateľskej spoločnosti a nájomcov
s BOZP a OPP“, ktoré zástupca Partnera podpíše. Za BOZP, PO a CO zamestnancov,
študentov a návštevníkov Fakulty mimo konania podujatí podľa článku 3 Zmluvy
zodpovedá Fakulta.
4. Partner je povinný oznámiť poskytovateľovi každú nehodu, úraz alebo akúkoľvek inú
udalosť v priestore Lounge, ktorá by mohla spôsobiť škodu.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Spoluprácu vyplývajúcu z tejto Zmluvy budú Zmluvné strany uskutočňovať bez
vzájomných finančných nárokov. Ďalšie projekty a konkrétne kroky vyžadujúce si
finančné plnenie budú upravené samostatnými zmluvami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 5 rokov.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží
jeden rovnopis.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia oboma Zmluvnými
stranami.

5. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a, ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto
Zmluvy a jej dodatkov o povinne zverejňovanú zmluvu.
7. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Zmluvy a všetkých jej prípadných
dodatkov v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením
obchodného tajomstva.
8. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.

v Bratislave, dňa

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan FMFI UK

v Bratislave, dňa

Samuel Hapák
konateľ Vacuumlabs Technology s.r.o.

