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I. 
Základné ustanovenia 

1) Kľúčový poriadok upravuje postup pri evidencii, výdaji, používaní a úschove kľúčov
od vstupov do všetkých priestorov budov Pedagogickej fakulty UK.

2) Všetci zamestnanci, u ktorých si plnenie pracovných úloh vyžaduje ich prítomnosť
v priestoroch budov Pedagogickej fakulty UK, sú povinní dodržiavať tento Vnútorný
predpis.

3) Za plnenie povinností vyplývajúcich z Kľúčového poriadku sú zodpovední vedúci
jednotlivých organizačných útvarov PdF UK.

II.  
Evidencia, výdaj a použitie kľúčov 

1) Kľúče od priestorov nachádzajúcich sa v budovách PdF UK na Račianskej 59,
Šoltésovej 4, Moskovskej 2 a Moskovskej 3 sú umiestnené a evidované na
vrátniciach v jednotlivých budovách.

2) Na vrátniciach sú uložené a evidované kľúče podľa nasledovného členenia:

a) od vstupov do bežných priestorov (kancelárie, učebne, seminárne miestnosti,
vstupy do priestorov katedier, sociálne zariadenia a podobne)

b) od vstupov do technologických priestorov (rozvodne elektrického prúdu,
dielne, garáže a pod.)

c) rezervné kľúče od vstupov do priestorov, kde sú uložené hodnoty, za ktoré
majú zamestnanci hmotnú zodpovednosť, od reprezentačných miestností UK,
od miestností akademických funkcionárov UK a podobne)

3) Výdaj kľúčov od vstupov do bežných priestorov uskutočňuje podľa potreby
službukonajúci zamestnanec – vrátnik, informátor. Kľúč môže vydať len
zamestnancovi, ktorý sa preukáže preukazom zamestnanca alebo osobe
vykonávajúcej výučbu na PdF UK zapísanej v zozname osôb, ktorá sa preukáže
preukazom totožnosti.
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Túto smernicu nahrádza Smernica dekana č.4/2022

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/Legislativa_a_dokumenty/Smernice/2022/Smernica_dekanky_c_4_2022_Klucovy_poriadok_na_PdF_UK.pdf
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4) Vrátnik môže vydať zamestnancovi len kľúč od priestoru, ktorý tento zamestnanec 

preukázateľne využíva na výkon svojej pracovnej činnosti. Osobe vykonávajúcej 
výučbu na UK môže vrátnik vydať kľúč len od miestnosti, v ktorej má výučba 
prebiehať. Ak zamestnanec alebo osoba vykonávajúca výučbu na PdF UK požiada 
o vydanie kľúča od inej miestnosti, vrátnik jej tento kľúč vydá len so súhlasom 
vedúceho organizačného útvaru, do ktorého patrí miestnosť, od ktorej zamestnanec 
požaduje kľúč. 

 
5) Zoznam zamestnancov (osôb) organizačného útvaru s uvedením priestorov, do 

ktorých sú oprávnení vstupovať, zasiela písomne (mailom) vedúci príslušného 
organizačného útvaru vedúcemu oddelenia vnútornej správy po každej aktualizácii 
údajov a to bez zbytočného meškania. V texte (tabuľke) zvýrazní aktualizované 
údaje. 

 
6) Zamestnávateľ je podľa ustanovenia § 6 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z.z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov povinný 
starať sa o ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho 
vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. Za účelom zabezpečenia 
ochrany zdravia na pracoviskách zamestnávateľa, tento 
určuje a školí odborne spôsobilé osoby a zamestnancov, ktorí zodpovedajú za 
dodržiavanie predpisov o bezpečnosti. Vzhľadom k tomu, že študenti nie sú odborne 
spôsobilými osobami, do priestorov, kde prebieha praktická výučba vstupovať bez 
dozoru pedagóga nemôžu a výdaj kľúčov od učební je študentom zakázaný. 

 
7) Výdaj kľúčov od vstupov do technologických priestorov budov vykonáva vrátnik iba 

na základe  menného zoznamu osôb s oprávnením vstupu do technologických 
priestorov budov PdF UK. Zoznam týchto osôb predloží vedúci Oddelenia vnútornej 
správy na vrátnicu budov PdF UK. 

 
8) Rezervný kľúč od priestorov v budovách PdF UK, v ktorých sú uložené hodnoty, za 

ktoré má zamestnanec hmotnú zodpovednosť, môže byť vydaný inému 
zamestnancovi len na základe písomného súhlasu priameho nadriadeného 
zamestnanca, ktorý má hmotnú zodpovednosť. 

 
9) Rezervný kľúč od priestorov v budovách PdF UK, v ktorých sú uložené hodnoty, za 

ktoré má zamestnanec hmotnú zodpovednosť, môže byť v prípade vzniku poruchy 
vydaný pracovníkovi údržby s podmienkou zabezpečenia prítomnosti iného 
zamestnanca fakulty počas celej doby trvania opravy.   

 
 

III.  
Spôsob úschovy kľúčov 

 
1) Na vrátniciach musia byť kľúče uvedené v bode II. umiestnené na určenom 

bezpečnom mieste podľa predpísaného členenia s jasne a zrozumiteľne označeným 
štítkom, s číslom miestnosti alebo iným označením príslušného priestoru. 
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IV.  

Označovanie miestností 
 

1) Pre presnú identifikáciu miestnosti musia byť každé dvere označené číslom a názvom 
organizačného útvaru, do ktorého patria. Administratívne priestory (kancelárie, 
miestnosti vyučujúcich a podobne), sa označujú aj menami zamestnancov, ktorí majú 
v danej miestnosti pracovisko. Za správne označenie miestnosti zodpovedá vedúci 
príslušného organizačného útvaru, faktické zhotovenie a montáž zabezpečuje 
Oddelenie vnútornej správy. 

 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Smernica dekanky č. 4/2013 nadobúda platnosť a účinnosť 1. novembra 2013. 
 

2) Týmto sa ruší Príkaz dekana č. 5/2009, Zabezpečenie pracovísk – kľúče od pracovní  
            a učební. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                   prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r. 
                                                                                                       dekanka 
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