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Prevádzkový poriadok parkovania 
na vyhradenom parkovisku Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

 
 

Prístup na vyhradené parkovisko 

 

Prístup na vyhradené parkovisko Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej len „vyhradené parkovisko“) má iba 

oprávnená osoba parkovania (OOP), ktorou je: 

▪ zamestnanec Stavebnej fakulty STU, resp. zamestnanec vybraných pracovísk STU, ktorému bol povolený 

prístup na vyhradené parkovisko a písomne sa zaviazal dodržiavať tento Prevádzkový poriadok 

parkovania, 

▪ študent Stavebnej fakulty STU, ktorému bol povolený prístup na vyhradené parkovisko a písomne sa 

zaviazal dodržiavať tento Prevádzkový poriadok parkovania, 

▪ užívateľ dočasne prenajatého parkovacieho státia, ktorému bol povolený prístup na vyhradené 

parkoviská a písomne sa zaviazal dodržiavať tento Prevádzkový poriadok parkovania. 

 

OOP má povolenie na vjazd na vyhradené parkovisko súčasne iba jedným motorovým vozidlom, ktorého 

evidenčné číslo (EČ) je registrované v databáze parkovacieho systému prevádzkovaného Stavebnou fakultou. 

Na vjazd na parkovisko, resp. výjazd z parkoviska je nutné použiť: 

▪ platný preukaz zamestnanca STU, resp. hybridný preukaz ITIC, 

▪ platný preukaz študenta STU, resp. hybridný preukaz ISIC – oprávnenie len pre odsúhlasený okruh 

doktorandov, 

▪ alebo rádiofrekvenčný identifikátor RFIDTAG (ďalej RFID štítok).  

 

Preukaz a RFID štítok sú navzájom spárované a rovnocenné identifikátory. OOP ich môže navzájom striedať, 

avšak súčasne môže použiť iba jeden z nich. Ak OOP použije na vjazd napr. preukaz, ďalší vjazd vozidla 

prostredníctvom RFID štítku nebude povolený. Opakovaný vjazd vozidla OOP bude možný až po výjazde 

vozidla OOP z vyhradeného parkoviska.  

 

Oprávnenie na vjazd je NEPRENOSNÉ na inú osobu alebo vozidlo bez predchádzajúceho súhlasu 

prevádzkovateľa vyhradeného parkoviska a následnej zmeny údajov v databáze parkovacieho systému. 

Oprávnenie je platné len počas platnosti preukazu alebo RFID štítku. Prevádzkovateľ vyhradeného parkoviska je 

oprávnený kontrolovať identitu OOP pri vjazde , resp. pri výjazde z vyhradeného parkoviska. Vjazdy na 

vyhradené parkoviská Stavebnej fakulty STU v Bratislave sú monitorované kamerovým systémom. Vyhradené 

parkoviská nie sú strážené, parkujúca osoba vstupuje a parkuje na nich s vozidlom na vlastnú zodpovednosť. 

 

OOP sa zaväzuje:  

▪ nahlásiť zmenu údajov o osobe a EČ vozidla, ako aj stratu preukazu alebo RFID štítku do 24 hodín, a to 

zaslaním emailu vedúcemu oddelenia prevádzky SvF STU na adresu miroslav.gramblicka@stuba.sk. 

Náklady na vydanie nového preukazu alebo RFID štítku v prípade straty hradí OOP v plnej výške; 

▪ v priestore rampy pri vjazde  a pri výjazde z vyhradeného parkoviska znížiť rýchlosť vozidla a kontrolovať 

situáciu za vozidlom tak, aby zabránil súčasnému vjazdu alebo výjazdu neoprávnenej osobe na alebo 

z vyhradeného parkoviska, 

▪ neparkovať mimo vyznačených parkovacích státí, a tým blokovať prejazd vozidlám na príjazdových 

trasách (rešpektovať vyznačené vodorovné dopravné značenie),   

▪ neparkovať na označených parkovacích státiach vyhradených pre návštevy alebo na dočasne prenajatých 

parkovacích státiach, a to ani v prípade plne obsadeného vyhradeného parkoviska, 

▪ zodpovedať v plnom rozsahu za škody spôsobené sebe, na vozidlách druhých osôb alebo na majetku 

fakulty nesprávnym parkovaním alebo neopatrnou jazdou na vyhradenom parkovisku. 
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Nerešpektovanie týchto povinnosti sa bude považovať porušenie tohto Prevádzkového poriadku.  

 

Parkovanie návštevníkov fakulty 

▪ Návštevníci fakulty môžu parkovať na nevyhnutnú dobu iba na parkovacích státiach vyhradených pre 

návštevy pred hlavnou vrátnicou fakulty, blok B, ulica Imricha Karvaša; parkovanie návštev na iných 

vyhradených parkoviskách Stavebnej fakulty je zakázané. 

▪ Návštevu nahlási zamestnanec fakulty vopred na vrátnici (kl. 523), pričom uvedie meno návštevy, účel 

a dobu návštevy. Návšteva tieto údaje potvrdí pri príchode prostredníctvom komunikátora umiestneného 

pri vjazde na vyhradené parkovisko. 

▪ Vopred neohláseným návštevám prístup na parkovisko nebude umožnený. 

 

Parkovanie na dočasne prenajatých miestach 

▪ Prenajaté parkovacie státia sú označené číslom státia a môžu byť zabezpečené voči neoprávnenému 

použitiu mechanickou závorou, ktorú je ich užívateľ povinný po odchode zo státia vždy 

aktivovať/uzatvoriť. 

▪ Na prenajatom parkovacom státí môže parkovať výhradne len jeho užívateľ. 

▪ Užívateľ nesmie parkovať na iných parkovacích státiach okrem svojho prenajatého parkovacieho státia. 

 

Prevádzková doba parkovísk 

▪ Parkovisko zo strany ulice I. Karvaša a Nám. Slobody: Pondelok – Nedeľa od 0.00 do 24.00 hod.  

▪ Vnútro areálové parkovisko s vjazdom z Nám. Slobody:  Pondelok – Piatok od 6.00 do 22.00 hod. 

 

Sankcie 

▪ OOP zodpovedá za zneužitie preukazu a RFID štítku, a to použitím cudzou osobou, súčasným 

parkovaním viacerých vozidiel alebo umožnením vstupu cudziemu vozidlu. 

▪ V prípade porušenia tohto Prevádzkového poriadku parkovania bude pre OOP dočasne, v odôvodnených 

prípadoch trvalo obmedzený prístup na vyhradené parkoviská fakulty. Obmedziť prístup je oprávnený 

vedúci oddelenia prevádzky SvF STU. O obmedzení prístupu bude OOP informovaný e-mailom. 

▪ Zneužitie preukazu alebo RFID štítku je v prípade zamestnanca STU kvalifikované ako porušenie 

pracovnej disciplíny. 

▪ V prípade dlhodobého odstavenia vozidla na parkoviskách fakulty je prevádzkovateľ parkoviska 

oprávnený nechať také vozidlo odtiahnuť na náklady vlastníka vozidla. 

 

Prevádzkový poriadok parkovania na vyhradených parkoviskách Stavebnej fakulty STU v Bratislave je platný 

dňom 15.05.2019. 

 

OOP svojím podpisom potvrdzuje, že bude dodržiavať Prevádzkový poriadok parkoviska a súhlasí so 

spracúvaním údajov obsahujúcich meno a priezvisko OOP, EČ parkovaného vozidla, čas parkovania 

a kamerový záznam vjazdu na parkovisko a výjazdu z parkoviska prevádzkovateľom parkoviska v súlade so 

zákonom a vnútornými predpismi STU v Bratislave.  

 

Meno a priezvisko (čitateľne): ..................................................................................................................  

Pracovisko: .............................      

E-mail (užívateľ dočasne prenajatého parkovacieho státia): ..........................................................................  

 

 

V Bratislave dňa  .........................................    .......................................... 

                      podpis

 


