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Žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy na nájomnom  

mimo vládnej schémy MH SR. 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Uznesenia a žiadosti (spolu sprílohami) o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s 

nájmom nehnuteľného majetku: 

 

 

1. Almanach, s.r.o. Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK stravovacie zariadenie – zľava o 50 % 

2. GAST TOM, s.r.o.  prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., dekan FaF UK stravovacie zariadenie - zľava o 72,85% 

3. KNIHOMOL, s.r.o., prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK  predajňa kníh, zľava o 35% 
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Návrhy uznesení 

1.  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 

komore v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 18/2010 

Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na dočasnú zmenu nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti  
od 01.07.2021 do 30.09.2021 

Identifikácia nájomcu Almanach, s.r.o. 
Sídlo: Hrušovská 8/A, 821 04  Bratislava II. 

Zastúpený: Jana Fúsková, konateľ 

IČO: 35 825 537 

DIČ: 202 161 8698 

IČ DPH: SK202 161 8698 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  Bratislava 1, 

Oddiel:  Sro, vložka číslo 25446/B 

Účel nájmu                                                                          Prevádzkovanie stravovacieho zariadenia 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného  

majetku                       

uznesenie č. 88/2018  zo 17. riadneho zasadnutia 

AS UK dňa 27. júna 2018 

Schválená výška nájomného             30 422,43 €/ rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie 

Paušál podľa zálohového listu a podľa skutočnej 

spotreby 

Zmluva Z/2018/1682/IV/VID/OLP 

Doba nájmu od 07.08.2020 do 06.08.2030 

 

Návrh znížiť nájomné o 50% 

Nájomné podľa zmluvy 2 535,20 €/mesiac 

 

Zľava na nájomnom za mesiac 

Zľava za mesiac 

1 267,60 €/mesiac 

50% 

Nájomné po zľave 1 267,60 €/mesiac 

Doba zníženého nájmu 

 

od 01.07.2021 do 30.09.2021 

 

Zdôvodnenie 

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid 19 naďalej pretrváva 

dištančná forma vysokoškolského štúdia. 

Prevádzkyschopnosť stravovacieho zariadenia je úzko závislá od 

prítomnosti študentov, zamestnancov VI Družba, ako aj širokej 

verejnosti, ktorí sa aktuálne pohybujú v priestoroch internátu 

v minimálnom počte.  

Vzhľadom k pretrvávajúcej situácií nájomca deklaruje pokles 

tržieb o 70%.  

Na základe uvedeného nájomca požiadal o zníženie nájmu o 50% 

za obdobie  apríl, máj, jún 2021, ktoré bude zohľadnené 

v mesiacoch júl, august a september 2021. 

V záujme pokračovania v ďalšej spolupráci s nájomcom 

Almanach s. r. o. a s ohľadom na doterajšiu spokojnosť 

s poskytovanými službami, ktoré nájomca poskytuje študentom aj 

zamestnancom UK, navrhujem vyhovieť žiadosti nájomcu 

Almanach s. r. o. 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami v 

uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

2.  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 

komore v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 18/2010 

Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na dočasnú zmenu nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti  

od 1.9.2021 do 28.2.2022 

Identifikácia nájomcu GAST TOM s. r. o. 

Sídlo: Šášovská 3018/14, 85106 Bratislava Zastúpená: PhDr. 

Ing. Tomáš Kaiser - konateľ 

IČO: 44 822 316 

DIČ: 2022862622 

IČ DPH: SK2022862622 

Zapísaná: OR OS BA l, vi. č. 59132/B odd. Sro 

Účel nájmu                                                                          Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov 

Farmaceutickej fakulty UK, Fakulty managementu UK, CĎV ako 

aj iných klientov 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného  

majetku                       

Uznesenie AS UK č. 140 z 20. riadneho zasadnutia AS UK dňa 

19. decembra 2018 

Schválená výška nájomného             45,55 EUR11 m2/rok, 2578,60 EUR / mesačne 

Schválená výška poplatkov za 

energie 

Energie podľa skutočného odberu a platných cien energií 

Zmluva Z/2019/73/lV/FaF/OLP - Zmluva o nájme NP 

Doba nájmu od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023 

Návrh  

Nájomné podľa zmluvy  

Zľava na nájomnom za mesiac 

Zľava za mesiac 

12,365 EUR11 /rok, 700,00 EUR / mesačne 

Nájomné po zľave  

Doba zníženého nájmu od 1.9.2021 do 28.2.2022 

Zdôvodnenie Objekt FaF UK (budova Odbojárov 10, Kalinčiakova 8), kde sa 

prevádzka nachádza, boli pre študentov, a verejnosť zatvorené, od 

09.03.2020 a od 05.10.2020 opakovane prišlo k zrušeniu 

prezenčnej formy výučby, zamestnancom je prideľovaná práca z 

domu. Prevádzka jedálne je obmedzená práve v čase výučbového 

obdobia, kedy má nájomca najviac klientov a dosahuje podstatnú 

časť celoročných príjmov. Jedáleň poskytuje dotovanú stravu pre 

študentov Farmaceutickej fakulty UK ako aj študentov Fakulty 

managementu UK. 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými 

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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3.  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 

komore v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 18/2010 

Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na dočasnú zmenu nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti  
od 1.07.2021 do 30.07.2021 

 Identifikácia nájomcu  Obchodné meno: KNIHOMOL, s.r.o.  

Sídlo: Lotyšská 24, 821 06 Bratislava  

Zastúpená: Darina Švihranová, Juraj Gregor  

IČO: 47437731, DIČ: 2023874380  

IČ DPH: SK2023874380  

Zapísaná: v OR OS BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 92710/B  

Účel nájmu  Kníhkupectvo, predaj kníh  

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 1/2014 zo dňa 19. 3. 2014  

resp. č. 119/2019 zo dňa 17.10.2018 (dodatok)  

Schválená výška nájomného  84 €/m2/rok  

Schválená výška poplatkov za 

energie  

Podľa skutočnej spotreby  

Zmluva  č. IV/5/2014/FiF UK, resp. D/2018/2169/IV/FiF/OLP  

Doba nájmu  od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2022  

Návrh  1027,66 €/ mesiac  

Nájomné  1581,02 €/ mesiac  

Zľava na nájomnom za mesiac 

(v €)  

Zľava za mesiac (v %)  

553,36 €/ mesiac  

35%  

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti  

Od 1.7.2021 do 30.7.2021  

Zdôvodnenie  Nájomca mal zníženú výšku nájomného od 1.1.2021 do 

31.3.2021 o 35%, no keďže obmedzenia v súvislosti s 

pandémiou ochorenia COVID-19 pretrvávali aj mesiaci apríl 

2021, nájomca 25.3.2021 požiadal o zníženie nájmu o ďalší 

mesiac. Keďže toto nebolo možné zabezpečiť včas, fakulta 

navrhuje vyhovieť žiadosti formou kompenzácie zníženého 

nájmu na 1 mesiac, a to na mesiac júl 2021.  

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými 

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 



 

 

Žiadateľ: Mgr. Ivan Daňo, 

                  riaditeľ  VI Družba, UK 

                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu  s poskytovaním zľavy z nájomného mimo obdobia sťaženého 

užívania nehnuteľnosti 

     

V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov  

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na poskytovanie zľavy z nájomného mimo obdobia sťaženého užívania 

nehnuteľnosti 

 

           

Identifikácia nájomcu Almanach, s.r.o. 
Sídlo: Hrušovská 8/A, 821 04  Bratislava II. 

Zastúpený: Jana Fúsková, konateľ 

IČO: 35 825 537 

DIČ: 202 161 8698 

IČ DPH: SK202 161 8698 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  

Bratislava 1, Oddiel:  Sro, vložka číslo 25446/B 

 

Účel nájmu                                                                          
 

 

Prevádzkovanie stravovacieho zariadenia 

 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného  

majetku                       

uznesenie č. 88/2018  zo 17. riadneho zasadnutia 

AS UK dňa 27. júna 2018 

Schválená výška nájomného             

               

30 422,43 €/ rok 

Schválená výška poplatkov za energie Paušál podľa zálohového listu a podľa skutočnej 

spotreby 

Zmluva Z/2018/1682/IV/VID/OLP 

 

Doba nájmu od 07.08.2020 do 06.08.2030 

 

Návrh znížiť nájomné o 50% 

 

Nájomné podľa zmluvy 2 535,20 €/mesiac 

 

Zľava na nájomnom za mesiac 

Zľava za mesiac 

1 267,60 €/mesiac 

50% 

 

Nájomné po zľave 1 267,60 €/mesiac 

 

Doba zníženého nájmu 
 

od 01.07.2021 do 30.09.2021 



 

Zdôvodnenie 

 

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid 19 

naďalej pretrváva dištančná forma 

vysokoškolského štúdia. 

Prevádzkyschopnosť stravovacieho zariadenia je 

úzko závislá od prítomnosti študentov, 

zamestnancov VI Družba, ako aj širokej verejnosti, 

ktorí sa aktuálne pohybujú v priestoroch internátu 

v minimálnom počte.  

Vzhľadom k pretrvávajúcej situácií nájomca 

deklaruje pokles tržieb o 70%.  

Na základe uvedeného nájomca požiadal 

o zníženie nájmu o 50% za obdobie  apríl, máj, 

jún 2021, ktoré bude zohľadnené v mesiacoch 

júl, august a september 2021. 

V záujme pokračovania v ďalšej spolupráci 

s nájomcom Almanach s. r. o. a s ohľadom na 

doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, 

ktoré nájomca poskytuje študentom aj 

zamestnancom UK, navrhujem vyhovieť žiadosti 

nájomcu Almanach s. r. o.. 

 
 

 

 

Bratislava 31.05.2021  

 

 

 

                                                                         ................................................. 

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
DEKANÁT 

Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1 
 

 

Telefón: +421 2 9013 1332 E-mail: radoslav.stevcik@ uniba.sk Internet: www.fphil.uniba.sk 

IČO: 00397865 IČ DPH: SK2020845332 

 

 

Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 
Naša značka:   DEK/4527/2021/A II/2    V Bratislave dňa 2.6.2021  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK so zmenou výšky nájomného (ďalej len „žiadosť“) 

sa podáva v súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej 

lesníckej komore v znení neskorších predpisov, smernice rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 18/2010, Nakladanie s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 už bol nájomcovi znížený nájom na 

obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021, keďže ale obdobie sťaženého užívania bolo 

ministerstvom hospodárstva SR stanovené do 30.4.2021, navrhujeme vyhovieť žiadosti 

nájomcu znížením nájmu na obdobie jedného mesiaca – júl 2021, ako formu kompenzácie 

za mesiac apríl 2021. Nájomca nežiadal o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného, 

ktoré bolo reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v 

dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.  

 

Odporúčam z dôvodu záujmu o pokračovanie v ďalšej spolupráci s nájomcami a  

s ohľadom na doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, ktoré nájomca poskytuje na 

UK vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne: 

 

 

Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: KNIHOMOL, s.r.o. 

Sídlo: Lotyšská 24, 821 06 Bratislava  

Zastúpená: Darina Švihranová, Juraj Gregor 

IČO: 47437731, DIČ: 2023874380 

IČ DPH: SK2023874380 

Zapísaná: v OR OS BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo:  92710/B 

Účel nájmu Kníhkupectvo, predaj kníh 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 1/2014 zo dňa 19. 3. 2014  

resp. č. 119/2019 zo dňa 17.10.2018 (dodatok) 

Schválená výška nájomného 84 €/m2/rok 

http://www.fphil.uniba.sk/


Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby 

Zmluva č. IV/5/2014/FiF UK, resp. D/2018/2169/IV/FiF/OLP 

Doba nájmu od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2022 

Návrh  1027,66 €/ mesiac 

Nájomné 1581,02 €/ mesiac 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

553,36 €/ mesiac 

35% 

Doba zníženého nájmu a služieb 
t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu MH SR 

1.7.2021 do 30.7.2021 

Zdôvodnenie 

Nájomca mal zníženú výšku nájomného od 1.1.2021 do 

31.3.2021 o 35%, no keďže obmedzenia v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19 pretrvávali aj mesiaci apríl 

2021, nájomca 25.3.2021 požiadal o zníženie nájmu o ďalší 

mesiac. Keďže toto nebolo možné zabezpečiť včas, fakulta 

navrhuje vyhovieť žiadosti formou kompenzácie zníženého 

nájmu na 1 mesiac, a to na mesiac júl 2021. 

 

S pozdravom 

 

 

 

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 

             dekan fakulty  


