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V súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
a po prerokovaní vo Vedení JLF UK v Martine dňa 21.8.2017 vydávam tento:
Strážny poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Strážny poriadok (ďalej aj „SP“) je základným vnútorným predpisom na zabezpečenie
výkonu strážnej a informačnej služby, v záujme zabezpečiť ochranu majetku Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej aj „JLF UK“) resp. majetku vo vlastníctve Univerzity
Komenského v Bratislave a v správe JLF UK.
SP je vypracovaný v nadväznosti na ďalšie vnútorné predpisy JLF UK týkajúce sa najmä
bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany (požiarny štatút, požiarno-poplachové
smernice, požiarno-evakuačný plán, kľúčový poriadok, ...).
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Stráženie a ochrana majetku vo vlastníctve a správe JLF UK je zabezpečená
v jednotlivých objektoch JLF UK nasledovne:
a) elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS):
Dekanát a Aula Magna, Malá Hora č. 4A, 036 01 Martin
Budova teoretických ústavov, Malá Hora č. 4, 036 01 Martin
Kompetenčné centrum, Malá Hora č. 4, 036 01 Martin
Budova nelekárskych študijných programov – Štefánikov ústav, Malá Hora č. 5,
036 01 Martin
BioMed, Malá Hora č. 4C, D, 036 01 Martin
Edukačné centrum, Malá Hora č. 4B, 036 01 Martin
Akademické informačné centrum, ul. L. Novomeského č. 7A, 036 01 Martin
Posluchárne, ul. L. Novomeského č. 9, 036 01 Martin
Ústav molekulovej biológie, ul. Kalinčiakova 2, 038 61 Vrútky
Študentská jedáleň JLF UK, Novomeského č. 7, 036 01 Martin
b) službou vrátnik - informátor:
Vysokoškolský internát, ul. L. Novomeského č. 7, 036 01 Martin
Vysokoškolský internát, ul. Hviezdoslavova č. 35, 036 01 Martin
c) domovníkom:
Objekt predklinických ústavov, Sklabinská ul. č. 26, 036 01 Martin
2. Výkon služby vrátnik – informátor vrátane kontroly a ochrany majetku a osôb
zdržujúcich sa oprávnene v priestoroch Vysokoškolského internátu riadi riaditeľka
Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK (VIaJ). Prevádzka stanovišťa
informačnej služby – vrátnice je nepretržitá.
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Čl. 2
Systém prístupu a ochrany objektov
1. Dekanát a Aula Magna, Malá Hora č. 4A, Martin
Objekt chránený EZS, ktorá je napojená na pult centrálnej ochrany (PCO) Policajného
zboru SR.
Aktivácia EZS (zakódovanie):
automaticky o 20:00 hod.
Deaktivácia EZS (odkódovanie):
automaticky o 05:30 hod.
Počas víkendov a sviatkov je objekt zakódovaný, uzavretý a chránený nepretržite 24
hod. denne.
Vstup do objektu v pracovných dňoch:
7:00 – 17:00 objekt otvorený;
o 17:00 hod. uzatvoria zamestnanci upratovacej
služby Oddelenia prevádzky všetky dvere, t.j.
hlavný vchod do Aula Magna, zadný vchod do
Aula Magna, vchod do Dekanátu;
Počas víkendov a sviatkov je objekt zakódovaný, uzavretý a chránený nepretržite 24
hod. denne.
Vstup do objektu mimo uvedených hodín a počas víkendov a sviatkov majú len
zamestnanci Dekanátu, BOZP a OPP pre prípad riešenia nepredvídaných havarijných
situácií.
2. Budova teoretických ústavov, Malá Hora č. 4, Martin
Objekt chránený EZS, ktorá je napojená na PCO Policajného zboru SR.
Hlavný vchod:
Aktivácia EZS (zakódovanie):
Deaktivácia EZS (odkódovanie):

automaticky o 22:10 hod.
automaticky o 05:40 hod.

Bočný vchod – Ústav telesnej výchovy, Oddelenie prevádzky, údržba:
Aktivácia EZS (zakódovanie):
automaticky o 23:00 hod.
Deaktivácia EZS (odkódovanie):
automaticky o 05:40 hod.
Bočný vchod – Inštitút medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku
Aktivácia EZS (zakódovanie):
automaticky o 22:10 hod.
Deaktivácia EZS (odkódovanie):
automaticky o 05:40 hod.
Počas víkendov a sviatkov je objekt zakódovaný, uzavretý a chránený nepretržite 24
hod. denne.
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Vstup do objektu v pracovných dňoch:
5:40 – 07:00; 17:00 – 22:00 vstup do budovy na kartu zamestnanci, doktorandi
5:40 – 07:00; 17:00 – 18:00 vstup do budovy na kartu študenti
7:00 – 17:00
objekt otvorený
Vstup do objektu mimo uvedených hodín a počas víkendov a sviatkov majú len
vybraní zamestnanci, určení vedúcimi pracovísk a zamestnanci Oddelenia prevádzky,
BOZP a OPP pre prípad riešenia nepredvídaných havarijných situácií.
3. Kompetenčné centrum, Malá Hora č. 4, Martin
Objekt chránený EZS, ktorá je napojená na PCO Policajného zboru SR.
Aktivácia EZS (zakódovanie):
automaticky o 22:10 hod.
Deaktivácia EZS (odkódovanie):
automaticky o 05:40 hod.
Počas víkendov a sviatkov je objekt zakódovaný, uzavretý a chránený nepretržite 24
hod. denne.
Vstup do objektu majú nepretržite len vybraní zamestnanci, určení vedúcimi pracovísk
a zamestnanci Oddelenia prevádzky, BOZP a OPP pre prípad riešenia nepredvídaných
havarijných situácií.
4. Budova nelekárskych študijných programov - Štefánikov ústav, Malá Hora č. 5,
Martin
Objekt chránený EZS, ktorá je napojená na PCO Policajného zboru SR.
Aktivácia EZS (zakódovanie):
Deaktivácia EZS (odkódovanie):

automaticky o 20:00 hod.
automaticky o 05:40 hod.

Počas víkendov a sviatkov je objekt zakódovaný, uzavretý a chránený nepretržite 24
hod. denne.
Vstup do objektu v pracovných dňoch:
5:40 – 07:00; 17:00 – 20:00 vstup do budovy na kartu zamestnanci, doktorandi
5:40 – 07:00; 17:00 – 18:00 vstup do budovy na kartu študenti
7:00 – 17:00
objekt otvorený
Vstupné brány (v smere od budovy BioMedu a v smere od západnej strany) uzamyká
pri odchode zamestnanec upratovacej služby príslušného pracoviska a otvára pri
príchode určený zamestnanec Oddelenia prevádzky. Vchodové dvere do budovy (v
smere od budovy BioMedu a v smere od západnej strany) okrem automatického
zabezpečenia uzamyká aj manuálne zamestnanec upratovacej služby príslušného
pracoviska a odomyká ich pri príchode určený zamestnanec Oddelenia prevádzky.
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Vstup do objektu mimo uvedených hodín a počas víkendov a sviatkov majú len
vybraní zamestnanci, určení vedúcimi pracovísk a zamestnanci Oddelenia prevádzky,
BOZP a OPP pre prípad riešenia nepredvídaných havarijných situácií.
5. Martinské centrum pre biomedicínu, Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 4C, 4D,
Martin
Objekt chránený EZS, ktorá je napojená na PCO Eagle Security Bratislava
(zabezpečujú prostredníctvom subdodávateľa SPOMA, s.r.o. Martin).
Aktivácia EZS (zakódovanie):
automaticky o 22:10 hod.
Deaktivácia EZS (odkódovanie):
automaticky o 05:40 hod.
Počas víkendov a sviatkov je objekt zakódovaný, uzavretý a chránený nepretržite 24
hod. denne.
Vstup do objektu v pracovných dňoch :
5:40 – 7:00; 17:00 – 22:10 vstup do objektu na kartu zamestnanci, doktorandi
5:40 – 7:00; 17:00 – 18:00 vstup do objektu na kartu študenti
7:00 – 17:00
hlavný vchod a vchod do časti SO 03 otvorený
Vstup do objektu mimo uvedených hodín a počas víkendov a sviatkov majú len
vybraní zamestnanci, určení vedúcimi pracovísk a zamestnanci Oddelenia prevádzky,
BOZP a OPP pre prípad riešenia nepredvídaných havarijných situácií.
Vstup do objektu do časti SO 03 Centrálny zverinec majú len vybraní zamestnanci,
a zamestnanci Oddelenia prevádzky pre prípad riešenia nepredvídaných havarijných
situácií.
6. Akademické informačné centrum, ul. L. Novomeského 7A, Martin
Objekt chránený EZS, ktorá je napojená na PCO SPOMA Martin.
Aktivácia EZS (zakódovanie):
automaticky o 23:00 hod.
Deaktivácia EZS (odkódovanie):
automaticky o 06:00 hod.
Systém zabezpečenia (kódovanie a odkódovanie) objektu je rovnaký nepretržite 7 dní
v týždni.
Vstup do objektu počas celého týždňa (pracovné dni, dni pracovného voľna a dni
pracovného pokoja):
6:00 – 22:00
vstup do objektu na kartu zamestnanci
7:00 – 22:00
vstup do objektu na kartu študenti
Pravidelne denne sa v čase medzi 22:30 – 22:50 hod. vykonáva vizuálna kontrola
objektu zamestnancami informačnej služby vysokoškolského internátu a následne je
EZS o 23:00 automaticky aktivovaná a objekt zabezpečený.
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7. Posluchárne, ul. L. Novomeského č. 9, Martin
Objekt chránený EZS, ktorá je napojená na PCO Policajného zboru SR.
Aktivácia EZS (zakódovanie):
Deaktivácia EZS (odkódovanie):

automaticky o 23:00 hod.
automaticky o 06:00 hod.

Počas víkendov a sviatkov je objekt zakódovaný, uzavretý a chránený nepretržite 24
hod. denne.
Pravidelne počas pracovných dní sa v čase medzi 22:30 – 22:50 hod. vykonáva
vizuálna kontrola objektu zamestnancami informačnej služby vysokoškolského
internátu a následne je EZS o 23:00 automaticky aktivovaná a objekt zabezpečený.
8. Ústav molekulovej biológie, ul. Kalinčiakova 2 , 038 61 Vrútky
Objekt chránený EZS, ktorá je napojená na PCO Policajného zboru SR nepretržite 24
hodín denne.
9. Študentská jedáleň, ul. L. Novomeského č. 7, Martin
Objekt chránený EZS, ktorá je napojená na vrátnicu Vysokoškolského internátu JLF
UK.
Aktivácia EZS (zakódovanie):
pri odchode posledný zamestnanec
Deaktivácia EZS (odkódovanie):
pri príchode prvý zamestnanec
Počas víkendov a sviatkov je objekt zakódovaný, uzavretý a chránený nepretržite 24
hod. denne.
10. Vysokoškolský internát, ul. L. Novomeského č. 7, ul. Hviezdoslavova č. 35,
Martin
Ochrana objektu je zabezpečená výkonom služby vrátnik-informátor vrátane kontroly
a ochrany majetku a osôb zdržujúcich sa oprávnene v priestoroch Vysokoškolského
internátu na vrátnici nepretržite 24 hod. denne.
Hlavný vchod do objektu sa uzatvára v čase od 24:00 do 06:00 hod. denne.
11. Objekt predklinických ústavov, ul. Sklabinská č. 26, Martin
Ochrana objektu je zabezpečená domovníkom JLF UK.
Vstupná brána do objektu sa uzatvára v čase od 18:00 do 05:30 hod.
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Čl. 3
Zamestnanci služby vrátnik - informátor, práva a povinnosti
1. JLF UK vytvára pre zamestnancov služby vrátnik-informátor primerané pracovné
podmienky. Za ich zaškolenie zodpovedá riaditeľka VIaJ a referent BOZP a OPP,
každý v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti.
2. Zamestnanci služby vrátnik-informátor musia mať počas služby na svojom odeve
viditeľne umiestnený identifikačný štítok s nápisom:
„VRÁTNIK-INFORMÁTOR
Vysokoškolský internát JLF UK“
3. Harmonogram práce zamestnancov služby vrátnik-informátor určuje riaditeľka VIaJ.
Zamestnanci služby vrátnik-informátor sa po príchode a odchode zapisujú do knihy
služieb. V knihe služieb evidujú udalosti súvisiace s výkonom služby, čo potvrdzujú
svojím podpisom pri odovzdávaní a preberaní služby.
4. Zamestnanci služby vrátnik-informátor nie sú pri výkone svojej práce ozbrojení.
5. Zamestnanci služby vrátnik-informátor dohliadajú na vstup oprávnených osôb
(študenti a zamestnanci JLF UK) do budovy VIaJ. Bližšie podrobnosti upravuje
Ubytovací poriadok VIaJ.
6. Zamestnanci služby vrátnik-informátor sú v prípade vstupu neznámych osôb do
budovy VIaJ, povinní zaevidovať tieto osoby do knihy návštev.
7. Zamestnanci služby vrátnik-informátor vykonávajú v čase stanovenom na uzamykanie
budovy Akademického informačného centra (AIC) a budovy Posluchární na ul. L.
Novomeského č. 7A kontrolu vnútorných a vonkajších priestorov a skontrolujú
uzamknutie okien v uvedených objektoch.
8. Zamestnanci služby vrátnik-informátor sú povinní:
a) poznať umiestnenie hlavného uzáveru vody, plynu a rozvodu elektrickej energie,
ktoré je potrebné vypnúť v prípade vzniku ohrozenia alebo havarijného stavu,
b) poznať rozmiestnenie stabilných protipožiarnych zariadení, ovládať ich obsluhu
a správne použitie,
c) ohlásiť zistený vznik požiaru na integrovaný záchranný systém v zmysle
požiarnych poplachových smerníc umiestnených na vrátnici a uvedené ohlásiť ako
riaditeľke tak aj požiarnemu technikovi,
d) v mimopracovnom čase (medzi 22:00 až 6:00 hod.) a v čase zníženej prevádzky
vykonávať obchôdzku priestorov VIaJ v dvojhodinových intervaloch,
e) bezodkladne informovať riaditeľku VIaJ, v prípade akýchkoľvek podozrení na
vznik ohrozenia, poruchy alebo havarijného stavu najmä:
- vodovodného potrubia,
- elektroinštalácie a rozvodov elektrickej energie,
- rozvodov plynu, úniku plynu,
- výťahov.
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9. Zamestnanci služby vrátnik-informátor podávajú v prípade potreby informácie
týkajúce sa prevádzky a činnosti VIaJ v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej
riaditeľkou VIaJ.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňa 23.8.2017 a účinnosť dňa 4. septembra 2017.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan JLF UK v Martine
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