Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta

Podmienky využívania a cenník prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
VŠMU v priestoroch HTF
Článok č. 1
Úvodné ustanovenie
1.) Tento predpis určuje podmienky využívania a cenník prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku VŠMU v priestoroch Hudobnej a tanečnej fakulty (ďalej len „HTF“) VŠMU.
Článok č. 2
Podmienky bezplatného využívania nehnuteľného majetku VŠMU
v priestoroch HTF VŠMU
2.1 Podmienky bezplatného využívania
Koncertnej siene Dvorana
1.) HTF poskytuje na základe písomnej žiadosti bezplatne priestor Koncertnej siene Dvorana
študentom HTF na bakalárske, diplomové a doktorandské koncerty a akustické skúšky k nim.
Žiadosť sa predkladá dekanovi HTF minimálne 1 mesiac vopred.
2.) HTF poskytuje bezplatne priestor Koncertnej siene Dvorana na pravidelné cykly komorných
koncertov a akustické skúšky k nim, na skúšky orchestrov HTF, na skúšky operných predstavení a
operných fragmentov, na skúšky a podujatia festivalu Orfeus a na tie produkcie, v ktorých je
hlavným usporiadateľom HTF VŠMU.
3.) Bezplatné poskytnutie Koncertnej siene „Dvorana“ podľa odseku 2 tohto článku je podmienené
včasnou rezerváciou na základe písomnej žiadosti zodpovedného pedagóga, resp. garanta projektu
v Kancelárii umeleckej produkcie minimálne 1 mesiac vopred.
4.) HTF poskytne po schválení Kolégiom dekana bezplatne priestor Koncertnej siene „Dvorana“ raz
za rok na významné umelecké produkcie jednej inštitúcii z rezortu školstva, resp. kultúry.
5.) Akustické skúšky ku koncertom sa spravidla konajú 1,5 hodiny pred koncertom, v prípade voľnej
kapacity Koncertnej siene Dvorana sa môže akustická skúška uskutočniť aj v iný deň (v čase
medzi 8.00 a 15.00) po dohovore s pracovníkom KUP. V takom prípade je vstup do koncertnej
siene pol hodinu pred koncertom.
2.2 Podmienky bezplatného využívania
ostatných priestorov HTF VŠMU
1.) Za ostatné priestory HTF sa považujú: Tanečná sála Dvorana, Malá koncertná sála HTF, Malá
tanečná sála HTF a všetky učebne HTF.
2.) Pedagógovia a študenti HTF VŠMU môžu bezplatne využívať ostatné priestory v prípade, že sa
jedná o vyučovací proces alebo podujatia bezprostredne súvisiace s ním.

Článok č. 3
Podmienky prenájmu nehnuteľného majetku VŠMU
v priestoroch HTF VŠMU
3.1. Podmienky prenájmu Koncertnej siene Dvorana
1) Inštitúcie, organizácie, občianske združenia a ďalšie subjekty mimo VŠMU si môžu prenajať
Koncertnú sieň Dvorana podľa cenníka Koncertnej siene Dvorana (článok 4.1). Prenájom sa
uskutoční na základe písomnej objednávky na Dekanáte HTF VŠMU minimálne 1 mesiac vopred.
2) Pokiaľ pedagóg alebo študent HTF VŠMU objednáva priestor Koncertnej siene Dvorana na
súkromné účely ako zástupca subjektu mimo HTF VŠMU (napr. umelecké inštitúcie, občianske
združenia s výnimkou podnikateľských subjektov), nájomné sa účtuje podľa cenníka Koncertnej
siene Dvorana (čl. 4.1) vo výške 100%.
3.2 Podmienky prenájmu ostatných priestorov HTF VŠMU
1) Inštitúcie, organizácie, občianske združenia a ďalšie subjekty mimo VŠMU si môžu prenajať
ostatné priestory podľa cenníka ostatných priestorov HTF VŠMU (článok 4.2). Prenájom sa
uskutoční na základe písomnej objednávky na Dekanáte HTF VŠMU minimálne 1 mesiac vopred.
2) Pokiaľ pedagóg alebo študent HTF VŠMU objednáva ostatné priestory na súkromné účely ako
zástupca subjektu mimo HTF VŠMU (napr. umelecké inštitúcie, občianske združenia, s výnimkou
podnikateľských subjektov), nájomné sa účtuje podľa cenníka prenájmov ostatných priestorov (čl.
4.2) vo výške 50%.
Článok č. 4
Cenník prenájmov nehnuteľného majetku VŠMU
v priestoroch HTF VŠMU
4.1 Cenník Koncertnej siene Dvorana
Priestor

KS Dvorana + D 107

do 2 hodín
od 3do 5 hodín
za každú hodinu
za každú
hodinu

65,00 €

33,00 €

od 6 do 10 hodín
za každú hodinu

od 11 hodín
za každú hodinu

26,00 €

21,00 €

4.2. Cenník ostatných priestoroch HTF VŠMU
priestor

za 1 hodinu

od 2 do 5 hodín
za každú hodinu

od 6 do 10 hodín
za každú hodinu

od 11 hodín
za každú hodinu

Malá koncertná sála HTF

35,00 €

30,00€

25,00

20,00€

Učebňa nad 40m2

15,00 €

12,00 €

10,00 €

8,00 €

Učebňa do 40 m2

10,00 €

7,00 €

5,00 €

4,00 €

Tanečná sála „Dvorana“

40,00 €

36,00 €

33,00 €

30,00 €

Malá tanečná sála

20,00 €

17,00 €

15,00 €

12,00 €

Ceny sú oslobodené od DPH za prenájom priestorov vrátane prevádzkových nákladov.

Článok č. 5
Podmienky bezplatného využívania hnuteľného majetku HTF VŠMU
1.) Pedagógovia a študenti HTF VŠMU môžu bezplatne využívať hnuteľný majetok HTF VŠMU
v prípade, že sa jedná o vyučovací proces alebo podujatia bezprostredne súvisiace s ním.
Článok č. 6
Podmienky prenájmu hnuteľného majetku HTF VŠMU
1) Inštitúcie, organizácie, občianske združenia a ďalšie subjekty mimo VŠMU si môžu prenajať
hnuteľný majetok HTF VŠMU podľa cenníka prenájmov hnuteľného majetku HTF VŠMU
(článok 6.1). Prenájom sa uskutoční na základe písomnej objednávky na Dekanáte HTF VŠMU
minimálne 1 mesiac vopred.
2) Pokiaľ si pedagóg alebo študent HTF VŠMU prenajíma hnuteľný majetok HTF VŠMU na
súkromné účely ako zástupca subjektu mimo HTF VŠMU (napr. umelecké inštitúcie, občianske
združenia , s výnimkou podnikateľských subjektov), prenájom sa účtuje podľa cenníka
prenájmu hnuteľného majetku (čl. 6.1) vo výške 50%.
Článok 6.1.
Cenník prenájmov hnuteľného majetku HTF VŠMU
1.) Hodinová sadzba - prenájom v rámci budovy bez presunu nástroja
Druh majetku

za 1 hodinu

od 2 do 5 hodín
za každú hodinu

od 6 do 10 hodín
za každú hodinu

od 11 hodín
za každú hodinu

Koncertné krídlo
„Steinway“ (Dvorana)

35,00€

23,00€

17,50€

11,50€

Koncertné krídlo
„Steinway“ (MKS)

29,50€

20,00€

15,00€

10,00€

Koncertné krídlo
ostatných značiek/
historická kópia
čembala

16,90€

14,30€

12,70€

11,00€

Pianíno/spinet

8,40€

7,10€

6,30€

5,50€

2.) Na klavíroch zn. Steinway sa nepripúšťa preparácia ani iné zásahy do mechaniky
nástroja. Preparácie klavírov zn. Petrof sa môže uskutočniť po schválení žiadosti
dekanom HTF.
3.) Denná sadzba - prenájom mimo budovy s presunom nástroja ( 2.deň sa nepočíta, ak nástroj
bude dovezený druhý deň ráno do 10.00)
Druh majetku

1 deň

2 dni

3 dni

Koncertné krídlo
ostatných značiek/
historická kópia
čembala

500€

750€

900€

Pianíno/spinet

200€

300€

350€

4.) V cene prenájmu nie je zahrnuté ladenie nástrojov. Informácie týkajúce sa možnosti ladenia
podá Kancelária umeleckej produkcie.
5.) Denná sadzba – prenájom hnuteľnosti mimo budovy ( 2.deň sa nepočíta, bude hnuteľnosť
dovezená druhý deň ráno do 10.00)
Druh majetku

1. deň

2. deň

3. deň

4. deň

Koncertná taburetka
Notový pult so svetlom
Notový pult bez svetla
Nahrávacie zariadenie
(audio)

7€
7€
5€
5€

12€
12€
7,50€
7,50€

15€
15€
10€
10€

18€
18€
12,50€
12,50€

6.) Ceny sú bez DPH. K cenám sa pripočíta DPH v zmysle platného zákona v čase realizácie.
7.) Prenájom nahrávacieho zariadenia je možný len vtedy, ak bude obsluhovaný pracovníkom
KUP.
8.) Nájomca je povinný uhradiť dohodnutú odmenu za dozor počas prenájmu poverenému
pracovníkovi VŠMU.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
1.) Týmto predpisom sa ruší predchádzajúci cenník a podmienky využívania hnuteľného
a nehnuteľného majetku VŠMU v priestoroch HTF, ktorý bol prerokovaný Kolégiom rektora
VŠMU dňa 13. januára 2010.
2.) Tento predpis prerokovalo Kolégium rektora na svojom zasadnutí dňa 14. 11. 2012. Platnosť a
účinnosť nadobúda dňom podpisu.
V Bratislave dňa 15.11.2012

doc. Milan Rašla, v.r.
rektor

