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Smernica Úradu Žilinského samosprávneho kraja číslo 37/2006
o Zabezpečení identifikácie zamestnancov a o zabezpečení evidencie návštev v budove
Úradu ŽSK.
K zabezpečeniu identifikácie zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja, prehľadu osôb
nachádzajúcich sa v priestoroch úradu a k zabezpečeniu vstupu a pohybu nepovolaných osôb vydávam
nasledovnú smernicu.

Čl. 1
Poslanci ŽSK
Poslanci ŽSK sa pri vstupe do priestorov Úradu ŽSK preukazujú informátorovi:
a) preukazom poslanca ŽSK ( viď. príloha 1 ), alebo občianskym preukazom.

Čl. 2
Zamestnanci
Všetci zamestnanci sú povinní počas pracovnej doby nosiť na viditeľnom mieste identifikačnú kartu
zamestnanca ( viď. príloha 3 ) vo všetkých priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Čl. 3
Návštevy
Návštevy, ktoré prichádzajú na úrad budú evidované v programovom vybavení „Návštevný systém“.
Návštevy budú členené na trvalé a dočasné. Trvalým návštevám pridelí odd. informatiky na základe
predloženia identifikačných údajov na ohraničený časový úsek identifikačnú kartu, s ktorou sa budú
autentifikovať na snímačoch dochádzkového systému počas tohto obdobia, ktorá bude platná aj pre vstup
motorového vozidla na parkovisko úradu ŽSK. Dočasné návštevy informátor, resp. strážna služba na
základe predloženia identifikačných údajov zaeviduje do programového vybavenia, pridelí im
identifikačnú kartu ( viď. príloha č.2 ), s ktorou sa budú autentifikovať na snímačoch dochádzkového
systému. Po skončení návštevy je návšteva povinná identifikačnú kartu odovzdať na vrátnici
informátorovi. Správu programu „Návštevný systém“ bude zabezpečovať oddelenie informatiky
v súčinnosti s dodávateľom systému podľa požiadaviek vedenia ŽSK.

Čl. 4
Sankcie
Porušenie ustanovení v čl. 2 sa bude posudzovať podľa Smernice č. 39/2006 PRACOVNÝ PORIADOK
čl. XI. ods. 1.

Čl. 5
Účinnosť smernice
(1) Táto smernica nadobúda účinnosť od 27.marca 2006
(2) Dňom 24.marca 2006 ruším Smernicu č. 28/2004.

................................................
PhDr. Pavol Holeštiak
riaditeľ Úradu ŽSK
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Príloha 1
Preukaz poslanca ŽSK

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY
KRAJ
PREUKAZ POSLANCA

Preukaz platí len s predloženým občianskym preukazom.
Platnosť preukazu zaniká skončením poslaneckého mandátu.
Stratu preukazu alebo jeho poškodenie nahláste na Úrad
Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48,
011 09 Žilina, odbor organizačný (telefón: 041/503 24 23).
Preukaz vydal Žilinský samosprávny kraj.

Meno a priezvisko

Žilina 11. januára 2006

Fotografia
Číslo preukazu: ..
Ing. Juraj Blanár
predseda ŽSK

Príloha 2
Identifikačná karta návštevy

Príloha 3
Identifikačná karta zamestnanca Úradu ŽSK

