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Úvodné ustanovenia 
 
 

Prevádzkový poriadok archeologického seminára Filozofickej fakulty UK v Bratislave (ďalej len 
„prevádzkový poriadok“) je záväzným predpisom pre zabezpečenie prevádzky v priestoroch 
archeologického seminára. Upravuje vzájomné vzťahy, práva a povinnosti prevádzkovateľa, ktorým je 
katedra archeológie a užívateľov týchto priestorov, ktorými sú zamestnanci fakulty, študenti fakulty a 
návštevníci, t.j. ďalšie osoby, napr. uchádzači o štúdium, uchádzači o zamestnanie, pracovníci 
spoločností vykonávajúcich dodávateľské a servisné činnosti. Prevádzkový poriadok bol vypracovaný 
v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách 
na zariadenia pre deti a mládež. 

 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa 

 

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 

Sídlo: Gondova ul. 2, 814 99 Bratislava 

IČO: 00 397 865 

Tel.: 02-5292 1078 

Fax: 02-5933 9496 

E-mail: sd@fphil.uniba.sk 

Vedúci súčasti UK Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty 

Vedúci pracoviska Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., vedúci katedry archeológie 

 
 

Charakteristika a priestorové vybavenie 
 

(1) Archeologický seminár je pracoviskom katedry archeológie Filozofickej fakulty UK so sídlom na 1. 
NP budovy fakulty na Gondovej ul. 2. Poslaním katedry archeológie je poskytovanie 
vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňov štúdia so zameraním na materiálnu kultúru 
v širších historických súvislostiach. 

 
(2) Priestory archeologického seminára pozostávajú z komunikačnej chodby, v ktorej po obvode sú 

umiestnené vitríny s archeologickými nálezmi, seminárnej miestnosti (43,25 m2), dvoch knižníc 
(35,8 m2 a 32, 5 m2 ), študovne (15,59 m2 ), laboratória (56,23 m2 ), pracovne odbornej 
pracovníčky (6,2 m2 ) s prechodnou kuchynkou a skladu náradia (5,3 m2 ). Seminárna miestnosť 
má kapacitu 26 miest na sedenie a je vybavená štandardným školským nábytkom (školské stoly, 
školské stoličky, učiteľský stôl) a videoprojekciou. Laboratórium bude vybavené laboratórnymi 
stolmi s dvomi drezmi s prívodom tečúcej pitnej a teplej úžitkovej vody, v strede laboratória budú 
regály na uloženie archeologických nálezov a dva pracovné stoly. Knižnice sú vybavené regálmi, 
stolmi a stoličkami. V pracovni je pracovný stôl, stolička a štandardný kancelársky nábytok. 

 
(3) Priestory sú vetrané prirodzene, oknami, odvetranie laboratória je zabezpečené priamo 

(otvárateľnými oknami) a nútene (prostredníctvom vzduchotechniky). Osvetlenie jednotlivých 
miestností je zabezpečené priamo (denné osvetlenie) a nepriamo (umelé osvetlenie). Pri absencii  
denného osvetlenia je osvetlenie zabezpečené žiarivkovými osvetľovacími telesami a umelým 
lokálnym osvetlením pracovných priestorov. 

 



Organizácia prevádzky 
 
 
(1) Archeologický seminár je pre zamestnancov, študentov a návštevníkov otvorený počas pracovných 

dní v čase od 07.00 do 21.30 hod. Mimo tejto doby môže vstup a prítomnosť týchto osôb 
v archeologickom seminári povoliť iba dekan fakulty, tajomník fakulty a vedúci katedry. Otvorenie 
a uzamknutie archeologického seminára zabezpečujú zamestnanci katedry a službukonajúci vrátnik 
podľa Strážneho a kľúčového poriadku fakulty. 

 
(2) Vzdelávací proces a výskumná činnosť v archeologickom seminári sa  riadi rozvrhom na príslušný 

semester, ktorý je zverejnený v elektronickej forme vo webovom sídle fakulty. 
 

Pitná voda 
 
(1) Pitný režim študentov a zamestnancov archeologického seminára je zabezpečený: 

a) pitnou vodou v kuchynke archeologického seminára,  
b) v spoločných priestoroch fakulty na 1. NP, 
c) predajom nealkoholických nápojov v automatoch v vstupnom priestore fakulty. 

 
Čistota priestorov 

 
(1) Čistotu priestorov archeologického seminára zabezpečuje oddelenie prevádzky dodávateľsky 

v súlade s čiastkovou zmluvou podpísanou rektorom UK a vysúťaženou spoločnosťou.  
 

(2) Bežné upratovanie vykonávajú upratovačky denne v nasledovnom rozsahu: 

a) umytie dlážky všetkých miestností a chodby, 
b) utretie prachu z okenných rámov, parapetov a zo všetkého zariadenia,, 
c) vynesenie smetí. 

 
(3) Deratizácia sa vykonáva štyrikrát ročne. Jej cieľom je zabrániť výskytu a rozšíreniu hlodavcov 

v budove fakulty. Pri ukladaní nástrah je potrebné, aby bol zamedzený prístup študentov  
a zamestnancov fakulty k použitej návnade.  

 
(4) Vykonanie upratovacích prác denne kontroluje vedúci oddelenia prevádzky, resp. ním poverený 

zamestnanec. 
 

Údržba priestorov 
 

(1) Bežnú údržbu priestorov zabezpečuje oddelenie prevádzky dodávateľsky vysúťaženou 
spoločnosťou. Požiadavky na vykonanie údržby nahlasujú zamestnanci alebo študenti 
službukonajúcemu vrátnikovi, ktorý ich zaznamená v knihe porúch. 

 
(2) Údržby ostatných zariadení fakulty (výťah, požiarna signalizácia, vykurovacích systémov, el. 

rozvodov a pod.) je zabezpečené dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených servisných 
zmlúv.  

 
Učebňa, knižnice a ďalšie priestory 

 
(1) Priestory archeologického seminára sa používajú na realizáciu vzdelávacieho procesu a výskumnú 

činnosť. Študentom tieto priestory sprístupňuje vyučujúci pred začiatkom výučby. Kľúče od učebne 

    



a príslušnej techniky umiestnenej v tejto učebni si vyučujúci prevezme na vrátnici a po skončení 
výučby učebňu zamkne a kľúče vráti na vrátnicu. Priestory učebne nie sú určené na konzumáciu 
jedál a nápojov. 

(2) Priestory čiastkových knižníc sú určené k prezenčnému štúdiu. Ich prevádzka sa riadi fakultným 
knižničným poriadkom. 

(3) Na trávenie času medzi jednotlivými vyučovacími hodinami sú určené priestory pred 
archeologickým seminárom, Átrium a vstupné priestory budovy. V týchto priestoroch je možne sa 
občerstviť. 

(4) Študenti sú počas pobytu v priestoroch fakulty povinní zachovávať poriadok a čistotu, rešpektovať 
zákaz fajčenia, dbať na ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku fakulty a zaobchádzať 
s majetkom fakulty tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu, dodržiavať predpisy 
upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi a dodržiavať tento 
prevádzkový poriadok.  

 
Zákaz fajčenia  

 
V celom areáli fakulty platí zákaz fajčenia v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. d) zákona 

NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Pri vstupe do budovy fakulty je na  viditeľnom mieste umiestnený príslušný 
nápis alebo piktogram.  

 
 

Opatrenia pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií, 
telefónne čísla tiesňových volaní 

 
(1) Požiarne a poplachové smernice sú spracované samostatne. Obsahujú plán opatrení pre prípad 

mimoriadnych udalostí a havárií. 
 
(2) Prvú pomoc poskytujú vyškolení zamestnanci fakulty. Lekárnička je umiestnená na vrátnici fakulty. 

Vrátnik-informátor zabezpečí v prípade potreby privolanie lekárskej záchrannej služby. 
 
(3) Dôležité telefónne čísla: 

Hasičská jednotka Bratislava 150/112 

Elektrárne Čulenova 6, Bratislava 0800 111 567 

Vodárne Prešovská 48, Bratislava 0800 121 333 

Plynárne Mlynské Nivy 44b, Bratislava 0850 111 727 

Lekárska záchranná služba Bratislava 155/112 

Linka záchrany  Bratislava 0850 111 313 

Polícia Bratislava 158/112 

Vedúci oddelenia prevádzky Bc. Ján Šutka 0905 502 443 

Tajomník fakulty JUDr. Pavel Horváth 0905 549 218 

 
 
 
 
 
 
 



Záverečné ustanovenia 
 

(1) Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre zamestnancov, študentov a návštevníkov fakulty. 
Porušenie prevádzkového poriadku zamestnancom je považované za porušenie základných 
povinností zamestnanca v zmysle ustanovení Zákonníka práce a Pracovného poriadku UK. 
Porušenie prevádzkového poriadku študentom rieši disciplinárna komisia fakulty. 

 
(2) Za zabezpečenie dodržiavania tohto prevádzkového poriadku zodpovedá vedúci katedry 

archeológie. 
 
(3) Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu dekanom fakulty.  
 

 
 

Bratislava 01. 12. 2016 
 
 
 
       Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 
        dekan fakulty 
 
 
 
 


