
PRÍKAZNÝ LIST č. 2/2008 
 
 

riaditeľky Gymnázia Ľ.Štúra vo Zvolene 
k postupu v prípade krádeží, vlámaní a iných neočakávaných udalostí 

v budovách a areáli školy 
 

 Riaditeľka školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov 
ako správca majetku BBSK pristupuje s účinnosťou od 1. októbra 2008 
k jednotnému postupu v prípade krádeží, vlámaní a iných neočakávaných 
udalostí v budovách a areáli školy. 
 
 Účelom jednotného postupu je ochrana zvereného majetku a eliminácia 
následných prípadných škôd. 
 
 Na základe uvedenej skutočnosti 
 

p r i k a z u j e m 
 

dodržiavať v prípade krádeží, vlámaní a iných neočakávaných udalostí 
v budovách a areáli školy tento postup: 
 
1. Zamestnanec, ktorý zistí vyššie uvedené skutočnosti, bude neodkladne 

o nich informovať vedúceho prevádzky školy, riaditeľku alebo jej 
zástupkyňu/ zástupcu, ktorí zabezpečia privolanie štátnej polície. 

 
0905/522413 – vedúci prevádzky školy 
0918/ 879812 – riaditeľka školy 

 
2. V prípade, že  nie je možné bezodkladne sa spojiť s kompetentnými 

osobami a situácia si vyžaduje okamžitý zákrok polície, zamestnanec 
zabezpečí informovanie, resp. privolanie štátnej polície. 

 
0961/631111 , resp. č. 158 

 
3. Zamestnanec sa zdrží vstupovania do dotknutého priestoru, nebude 

premiestňovať žiadne predmety, resp. sa ich dotýkať až do príchodu 
polície.  Po príchode polície sa bude riadiť jej pokynmi. 

 
4. Zodpovednosť v zastupovaní školy pri riešení vyššie uvedených 

skutočností má riaditeľka školy a vedúci prevádzky školy. V prípade 
potreby môžu poveriť zastupovaním aj iného zamestnanca. 



 
5. V prípade, že sa zamestnancovi nepodarí spojiť s kompetentnými osobami 

a je nevyhnutné, aby zamestnanec vypovedal na polícii ako svedok, na 
vyzvanie polície tak urobí, ale sa zdrží akéhokoľvek určovania výšky 
prípadných spôsobených škôd. Túto kompetenciu majú iba zodpovedné 
osoby uvedené v bode č. 4. 

 
6. Podávať informácie o odhade škody vzniknutej na majetku školy je 

možné len na základe dôsledného overenia si hodnoty majetku 
zaznamenanej v príslušnej dokumentácii školy. V prípade naliehania 
vyšetrovateľov na určenie výšky spôsobenej škody je nevyhnutné 
vyžadovať uviesť v zápise, že škoda bude dodatočne v zápise spresnená. 

 
7. Akékoľvek podávanie informácií o krádežiach, vlámaniach a iných 

neočakávaných udalostiach týkajúcich sa majetku školy tretím osobám sa 
nepovoľuje. 

 
 
Vo Zvolene 1. októbra 2008 
 
 
        PhDr. Eva Chylová, 
             riaditeľka 


