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Prevádzkový poriadok Filozofickej fakulty UK v Bratislave (ďalej len „prevádzkový poriadok“) 
určuje pravidlá prevádzky v budovách fakulty na Gondovej ul. 2 a na Štúrovej ul. 9. Vzťahuje sa na 
užívateľov a na priestory, ktorými sú učebne: všeobecné, počítačové, špecializované, prekladateľsko-
tlmočnícke, rozhlasové, televízne, priestory: seminárne, knižničné, pracovné, skladové a spoločné 
priestory, ktoré spolu s budovami fakulty tvoria areál fakulty (ďalej len „areál fakulty“).  Prevádzkový 
poriadok stanovuje pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia pri vyučovaní a pri práci, protipožiarnej 
ochrany, na zariadenia a prístroje, ktoré sa v areáli fakulty používajú.

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia

(1) Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho 
ustanovenia. Užívateľom je osoba, ktorá je oprávnená vstupovať do areálu fakulty za účelom 
vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, štúdia, práce a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia 
s poslaním fakulty a jej pracovísk.

(2) Predstaviteľom fakulty je dekan. Za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu fakulty. 
Dekana môžu zastupovať prodekani, tajomník a ďalší zamestnanci fakulty v rozsahu stanovenom 
osobitným rozhodnutím dekana a v súlade s platným štatútom fakulty.

(3) Prevádzku areálu fakulty zabezpečuje oddelenie prevádzky. Oddelenie prevádzky riadi 
vedúci oddelenia, ktorý za činnosť oddelenia zodpovedá tajomníkovi fakulty.

(4) Technickým vybavením sú: počítače, tlačiarne, multifunkčné zariadenia, predkladateľsko-
tlmočnícke zariadenia, audiovizuálna a televízna technika, kopírovacie prístroje, mikrofóny a pod., 
vrátane príslušenstva.

(5) Zariadením sú veci umiestnené trvale alebo dočasne v areáli fakulty so súhlasom fakulty. 

Čl. 2

Akademické práva a akademické slobody

(1) V areáli fakulty sa zaručuje nedotknuteľnosť akademickej pôdy okrem prípadov ohrozenia 
života, zdravia, majetku alebo prípadov živelnej pohromy. Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený 
nehnuteľným majetkom, ktorý fakulta spravuje. Vstup orgánov činných v trestnom konaní na 
akademickú pôdu povoľuje rektor.

(2) Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť 
a zakladať svoje organizácie.

Čl. 3

Prevádzková doba

(1) Prevádzková doba v budove na Gondovej 2 je v pracovných dňoch od 07.00 do 21.30 hod. 

(2) Prevádzková doba v budove na Štúrovej 9 je v pracovných dňoch od 07.00 do 19.00 hod. 

(3) V mimo prevádzkovej dobe môže vstup a prítomnosť užívateľov v areáli fakulty povoliť 
dekan fakulty, tajomník fakulty alebo vedúci oddelenia prevádzky.



(4) Výkon strážnej a informačnej služby upravuje Strážny a kľúčový poriadok fakulty. 

(5) Z dôvodov predchádzaniu trestných činností, zaistenia bezpečnosti a udržiavania poriadku 
je vstup do budovy na Gondovej 2 monitorovaný.

(6) Akademickí funkcionári, tajomník fakulty, vedúci oddelenia prevádzky a informátor majú 
právo kedykoľvek požiadať osobu, ktorá je v areáli fakulty aby sa preukázala oprávnením k vstupu 
a pobytu v areáli fakulty. Ak vyzvaná osoba nepreukáže oprávnenosť k vstupu a k pobytu alebo 
porušuje prevádzkový poriadok, majú uvedené osoby vykázať túto osoby z areálu fakulty.

Čl. 4

Povinnosti užívateľa

(1) Užívateľ je povinný správať sa v areáli fakulty tak, aby nerušil pedagogický proces, aby jeho 
vinou nedošlo k ohrozeniu života, zdravia, poškodeniu budovy, jej zariadenia a vybavenia. Má zákaz 
užívať priestory budovy, používať jej zariadenie a technické prostriedky na účely, ktoré nie sú v súlade s 
poslaním a určením fakulty. 

(2) Hnuteľný majetok fakulty je povolené vynášať len na základe písomného povolenia 
príslušného vedúceho zamestnanca odsúhlaseného referentkou správy a evidencie majetku.

(3) Užívateľ je povinný pri odchode z učebne a z pracoviska zatvoriť okná, zhasnúť osvetlenie, 
vypnúť elektrické zariadenia a prístroje a zamknúť dvere. 

Čl. 5

Údržba a upratovanie

(1) Bežnú údržbu areálu fakulty zabezpečuje oddelenie prevádzky na základe požiadavky 
užívateľa. Užívateľ má zákaz vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do budovy a do zariadení 
umiestnených v budove.

(2) Upratovanie areálu fakulty zabezpečuje oddelenie prevádzky. Požiadavky a pripomienky 
k upratovaniu predkladá užívateľ na oddelenie prevádzky. 

(3) Rozsah a režim upratovania učební, knižníc, pracovní, spoločných a hygienických priestorov 
stanovuje dodávateľská zmluva.

Čl. 6
Ochrana pred požiarom

(1) Užívateľ je povinný počas pobytu v areáli fakulty dodržiavať smernicu protipožiarnej 
ochrany.   

(2) V areáli fakulty je zákaz používať elektrické tepelné spotrebiče a elektrické variče.
(3) Pri vzniku situácie, ktorou môže byť ohrozený, život, zdravie alebo majetok, je užívateľ 

povinný konať podľa smernice protipožiarnej ochrany a riadiť sa pokynmi príslušných orgánov verejnej 
moci, hasičských a záchranných zborov. Nebezpečenstvo vzniku alebo vznik požiaru je užívateľ 
povinný bezodkladne hlásiť na vrátnici príslušnej budovy a použiť primerané prostriedky na jeho 
likvidáciu.



Čl. 7 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

(1) Užívateľ je povinný dodržiavať predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

(2) V areáli fakulty je zákaz fajčiť.

(3) Distribúcia, požívanie alkoholu, drog a ďalších omamných látok je v areáli fakulty zakázané. 
Považuje sa za hrubé porušenie prevádzkového poriadku.

Čl. 8

Organizácia pedagogického procesu

(1) Učitelia sú povinní upozorniť študentov na zachovanie poriadku a udržiavanie čistoty 
v učebniach a v seminárnych miestnostiach. 

(2) Pri používaní audiovizuálnej a počítačovej techniky je učiteľ povinný osobne si na vrátnici 
prevziať kľúče skrinky, v ktorej je umiestnené príslušné zariadenie. Po skončení výučby je povinný 
zabezpečiť zotretie tabule, vypnúť prístroje, zabezpečiť používanú techniku pred poškodením a 
odcudzením, zhasnúť osvetlenie a odovzdať kľúče na vrátnici.

(3) Výučba v učebniach vybavených výpočtovou technikou sa riadi a organizuje v súlade s ich 
prevádzkovým poriadkom. 

Čl. 9
Knižnice

(1) Priestory ústrednej knižnice, seminárnych a čiastkových knižníc sú určené pre užívateľov 
na štúdium. Ich prevádzka sa riadi knižničným poriadkom. Užívateľ je povinný oboznámiť sa s ním 
a dodržiavať jeho ustanovenia. 

(2) Knižnice poskytujú za úhradu samoobslužné kopírovacie služby. 

Čl. 10

Stravovanie 

(1) Stravovanie užívateľov je zabezpečené v areáli fakulty na Gondovej 2 v školskej jedálni. 
Prevádzku a podmienky poskytovania stravovacích služieb ustanovuje poriadok stravovacieho 
zariadenia a cenník poskytovaných jedál.

(2) Občerstvenie užívateľov je zabezpečené v areáli fakulty na Gondovej 2 v bufete. Prevádzku 
bufetu a poskytovanie občerstvenia ustanovuje prevádzkový poriadok bufetu a cenník poskytovaných 
jedál a tovarov.



Čl. 11
Sankcie

(1) Porušenie prevádzkového poriadku zamestnancom je považované za porušenia základných 
povinností zamestnanca v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce.

(2) Porušenie prevádzkového poriadku študentom rieši disciplinárna komisia fakulty. 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. januára 2012. 

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
dekan fakulty


