
 

 

Interný predpis  

Externý zamestnanec Mestskej televízie Trnava, s. r. o. 

Tento interný predpis MTT, s. r. o, vydáva riaditeľka spoločnosti a postupuje podľa neho 

každý externý zamestnanec Mestskej televízie Trnava. 

 

1. Externý pracovník MTT nekonzumuje nad osobným počítačom a monitorom žiadne jedlá 

ani nápoje. Nenosí si ich vôbec do priestorov Štúdia. Jedlá konzumuje výhradne v tých 

častiach, kde nie sú technické zariadenia, ideálne v priestoroch kuchynky na druhom 

poschodí. V prípade, že si prinesie pohár alebo šálku z kuchynky, vráti ho/ju späť do 

kuchynky, v žiadnom prípade nenecháva v priestoroch na prvom poschodí. 

   

2. Pri opúšťaní priestorov MTT každý externý zamestnanec vypína počítač a monitor, ktorý 

používal. 

 

3. Každý externý pracovník využívajúci technické zariadenia strihového pracoviska, vypína pri 

opúšťaní MTT všetky predmetné technické zariadenia a zakrýva ich fóliou, ktorá bráni 

usadzovaniu prachu a podobných drobných nečistôt. 

 

4. Každý externý pracovník vypína pri opúšťaní priestorov MTT v čase od 16.00 do 22. 30 h 

televízor, pretože prestáva plniť svoju prioritnú funkciu, a to monitorovanie technickej 

kvality vysielania MTT. 

 

5. Pri návšteve toalety skontroluje externý pracovník, či otvorené okno (ak je) nespôsobuje 

zatekanie dažďa alebo snehu do priestorov toalety. Ak áno, zatvorí okno.        

 

6. Každý externý pracovník používajúci služobné vozidlo MTT v ňom nekonzumuje jedlá ani 

nápoje, nepreváža v ňom osobné veci, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie interiéru vozidla. 

Externý pracovník je povinný v prípade viditeľného zašpinenia interiéru vozidla, a to tak 

z dôvodu nepriaznivého počasia (prach, blato, špinavý sneh na topánkach, atď.), ako aj 



z dôvodu prevážania osobných vecí vyššie uvedeného charakteru, upozorniť na tento fakt 

pracovníčku sekretariátu MTT alebo riaditeľku MTT. Následne bude zabezpečené vyčistenie 

vozidla. 

 

7. Každý externý pracovník je povinný monitorovať stav vozidla – množstvo benzínu, hladinu 

oleja, kvapalinu do ostrekovača, atď. a bezodkladne informovať sekretariát MTT alebo 

riaditeľku MTT o potrebe ich doplnenia. To isté sa vzťahuje na priebežné monitorovanie 

zmenených jazdných vlastností služobného vozidla. 

 

V Trnave 01. 08. 2013 

 

 

 

____________________ 

PhDr. Dália Šaškovičová 

Riaditeľka MTT, s. r. o.             


