
 
 

CENNÍK 

za vybrané služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK s účinnosťou od 01.12.2019  

Reklama Poplatok v € 

Typ reklamy 1 deň 2 dni 3 dni 4 a viac dní 

rozdávanie propagačných materiálov 165,00 298,00 398,00 dohodou 

reklamný stánok / reklamné auto 330,00 498,00 596,00 dohodou 

doorhanger (1980 vstupov) 150,00 - - - 

 
Typ reklamy A5 A4 A3 A2 A1 

plagát 1ks / mesiac  20,00 30,00 40,00 50,00 65,00 

 
Typ reklamy Stories Text 

príspevok na Facebooku 5,00 10,00 

príspevok na Instagram 5,00 10,00 

Parkovanie Poplatok v € 

Automatická pokladňa 

0 – 30 minút bezplatne 

po 30 minúte, každá ďalšia začatá 
hodina 

0,50 

viac ako 48 hod.  15,00 + hodinová sadzba za každú začatú hodinu 

 

Paušálne mesačné poplatky 
Motorové 

vozidlá typu 
L, M1 a O  

Motorové 
vozidlá typu 
M2, M3 a N 

Vyhradené miesto 

Garáž 
Motorové 

vozidlá typu 
L, M1 a O 

Motorové 
vozidlá typu 
M2, M3 a N 

študent / ubytovaný 10,00 - 20,00 - 30,00 

firma / nájomca 10,00 20,00 20,00 40,00 - 

zamestnanec UK 5,00 10,00 10,00 20,00 15,00 

Telocvične Poplatok v € 

telocvična Pedagogickej fakulty 30,00/hodina 

telocvična Lekárskej fakulty  33,00/hodina 

Iné Poplatok v € 

internet 
Fyzická osoba Firma 

15,00 20,00 

poštová schránka 50,00/rok 

vstupná karta 4,17/záloha 

diaľkový ovládač 12,50/záloha 

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH, okrem automatickej pokladne. 

Ceny telocviční sú oslobodené od DPH. 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK si vyhradzuje právo na úpravu cenníka. 

 

V Bratislave dňa 26.11.2019 

 

                   Ing. Peter Petro 

            riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

 
Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky. 
Kategória M1: vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča. 
Kategória M2: vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou               

prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg. 

Kategória M3: vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s  najväčšou   

prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg. 

Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov. 
Kategória O: prípojné vozidlá. 


