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Rok 2019 

 



Usmernenie dekanky č. 1 / 2019 
 

Prevádzka v budove pavilónu S 

Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 

mimo režimových opatrení 
 

Usmernenie podrobnejšie špecifikuje vstup do budovy pavilónu S mimo režimových opatrení. 

 

Článok 1 
 

Režimové opatrenia 

 

1. Režimové opatrenia v sebe zahŕňajú celý súbor administratívnych a organizačných opatrení 

na zabezpečenie chránených záujmov a hodnôt FEM SPU v Nitre v pavilóne S v 

pracovných dňoch v pondelok až piatok od 06.00 - 20.00 h a v sobotu od 06.00 - 19.00 h. 

Počas letných mesiacov sú upravené režimové opatrenia. 
 

 

Článok 2 
 

Ochrana budovy pavilónu S 

 

2. Priestory budovy pavilónu S sú monitorované kamerovým systémom. Mimo režimových 

opatrení je budova pavilónu S chránená zabezpečovacím systémom. 

3. Počas režimových opatrení je na vrátnici k dispozícií informátor, ktorý podáva informácie 

návštevníkom pavilónu S a tiež odovzdáva kľúče pedagógom od prednáškových miestností 

a cvičební 

4. Mimo režimových opatrení je budova chránená aj strážnou službou v rámci celého areálu 

univerzity, ktorá má svoje pracovisko pod aulou univerzity. 
 

 

Článok 3 

 

Vstup do budovy v rámci režimových opatrení 

 

1. Do budovy pavilónu S môžu hlavným vchodom voľne vstupovať osoby (zamestnanci 

a študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre) v pracovných dňoch 

v pondelok až piatok od 06.00 - 20.00 h a v sobotu od 06.00 - 19.00 h. Počas letných 

mesiacov sú upravené režimové opatrenia. V nedeľu a počas sviatkov je budova 

uzamknutá.  

2. Cudzie osoby, mimo zamestnancov a študentov univerzity, sa musia hlásiť na vrátnici, kde 

si informátor zapíše predpísané údaje do Knihy návštev. Predpísanými údajmi sú: Meno 

a priezvisko, organizácia, druh návštevy (pracovná, súkromná), čas príchodu, čas odchodu, 

navštívená osoba. 

3. Po 20.00 h sa hlavný vchod uzamkne a prístup do budovy je možný iba cez vstupné dvere 

pri vrátnici  s použitím bezdotykovej prístupovej karty (zamestnaneckého, resp. 

študentského preukazu) a čítačky umiestnenej  na čelnej strane vrátnice. 

4. O svojej prítomnosti v budove pavilónu S sú zamestnanci povinní informovať 

službukonajúceho informátora telefonicky alebo osobne, najneskôr do 19:45 h. 

Zamestnanec sa musí na vrátnici zaregistrovať prostredníctvom bezdotykového čipu 



a rovnako zapísať sa v Knihe evidencie príchodov a odchodov zamestnancov mimo 

režimových opatrení. 
 

Článok 4 

 

Vstup do budovy mimo režimových opatrení 

 

1. Do budovy pavilónu S mimo režimových opatrení, t.j. v pracovných dňoch v pondelok až 

piatok v čase od 20.00 h, v sobotu od 19.00 h a v nedeľu a počas sviatkov (počas letných 

mesiacov sú upravené režimové opatrenia),  môžu  cez vstupné dvere pri vrátnici vstupovať 

iba zamestnanci Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre (ďalej len FEM SPU v Nitre)  s použitím zamestnaneckého preukazu. 

2. Po otvorení dverí je potrebné použiť bezdotykový čip, ktorým sa odblokuje zabezpečený 

okruh na základe pôsobnosti zamestnanca. Následne sa zamestnanec zapíše v Knihe 

evidencie príchodov a odchodov zamestnancov mimo režimových opatrení. 

3. Je prísne zakázané vstupovať do budovy zamestnancom fakulty, ktorí si neprevzali 

bezdotykový čip na vstup do budovy mimo režimových opatrení.  
 
 

Článok 5 

 

Odchod z budovy mimo režimových opatrení 

 

1. Pri odchode z budovy pavilónu S mimo režimových opatrení, sú zamestnanci  FEM SPU 

v Nitre povinní odpísať sa v Knihe evidencie príchodov a odchodov zamestnancov mimo 

režimových opatrení  a následne použiť bezdotykový čip. 

2. Po zakódovaní budovy bezdotykovým čipom  a  spustení zabezpečovacieho systému, musia 

zamestnanci na opustenie budovy, v limite do 20 sekúnd, otvoriť vchodové dvere s použitím 

zamestnaneckého preukazu. Po opustení budovy sú zamestnanci povinní presvedčiť sa, či sú 

dvere zatvorené. 
 

 

Článok 6 

 

Ochrana majetku 

 

1. V záujme ochrany života, zdravia a majetku sú zamestnanci povinní oznámiť na vrátnici 

SPU (pod aulou) pohyb podozrivých osôb v budove mimo režimových opatrení. 

2. Zamestnanci, ktorí odchádzajú z priestorov pavilónu S ako poslední, sú povinní: 

a) vypnúť všetky svetlá, elektrické a iné spotrebiče energií s dôrazom na prídavné kúrenia, 

klimatizácie. Povolená je len prevádzka chladničiek a zariadení s nepretržitou 

prevádzkou. 

b) vypnúť audiovizuálne prostriedky, počítačové zostavy a iné. 

c) zatvoriť okná, 

d) uzamknúť dvere. 

3. FEM SPU v Nitre nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté prípadným prerušením 

dodávky elektrickej energie). 

4. Všetky osoby sú povinné oznámiť zistené havárie (poruchy na zariadeniach, podozrenia na 

prítomnosť dymu, únik vody, plynu, netesnosti vykurovacieho systému a pod.) na vrátnicu 

pod aulou. Rovnako je potrebné oznámiť poruchy audiovizuálnej a výpočtovej techniky 

zodpovedným osobám. 



5. FEM SPU v Nitre nenesie zodpovednosť za prípadné škody na životoch, zdraví a majetku 

osôb neoprávnene sa pohybujúcich v jej objektoch a areáloch mimo režimových opatrení. 

6. Informátori podľa povahy mimoriadnej udalosti okamžite (ak to charakter havárie 

umožňuje) uzatvoria hlavné uzávery vody alebo vypnú príslušný elektrický obvod. 

Povolajú osoby vyčlenené pre likvidáciu následkov havárií a vznik havárie oznámia 

dekanovi (prodekanovi pre technický a personálny rozvoj alebo tajomníčke fakulty). Pri 

rozsiahlych haváriách povolajú poruchové služby. Zoznam poruchových služieb s 

telefónnymi číslami musí byť uložený na každej vrátnici. 

7. Podozrenie zo spáchania trestného činu alebo priestupku (vlámanie, krádež, násilná trestná 

činnosť atď.) v objekte pavilónu S, sú zamestnanci povinní oznámiť v mimopracovnom 

čase informátorov na vrátnici pod aulou. Informátori sú o takomto oznámení povinní 

bezodkladne informovať dekana fakulty (tajomníčku, prodekana pre technický 

a personálny rozvoj ). Priestory, v ktorých došlo k predpokladanému trestnému činu alebo 

priestupku, treba do príchodu príslušníkov policajného zboru SR, zabezpečiť pred vstupom 

ďalších osôb. Vstup príslušníkov policajného zboru SR do budovy pavilónu S povoľuje 

dekan fakulty. 

8. Kľúče od sekretariátov pracovísk  pavilónu S, riadne označené pracoviskom, musia byť 

uložené v zapečatených obálkach na vrátnici. Za ich odovzdanie na vrátnicu zodpovedajú 

vedúci pracovísk.  

9. Zamestnanec, ktorý disponuje bezdotykovým čipom na umožnenie vstupu do budovy mimo 

režimových opatrení, je zodpovedný za dodržanie správneho postupu pri vstupe do budovy 

a jeho výstupe,  v zmysle článkov 2 až 5 tohto usmernenia. V prípade problémov resp. 

nečakaného spustenia sa alarmu, je potrebné informovať o tejto skutočnosti zamestnancov 

strážnej služby na vrátnici pod aulou univerzity (tel. číslo 037 641 4001). Tiež je potrebné, 

zo strany zamestnanca, spolupracovať so strážnou službou na odstránení problému. 

10. Zamestnanec, ktorý disponuje bezdotykovým čipom na umožnenie vstupu do budovy mimo 

režimových opatrení, je oprávnený vstupovať len do priestorov svojho pracoviska. 

V prípade vstupu na iné pracovisko sa spustí alarm zabezpečovacieho systému.  

 

 

Usmernenie nadobúda účinnosť 18. júla 2019. 

 

 

V Nitre, 8. júla 2019     Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská 

      Dekanka FEM SPU v Nitre 


