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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

Organizačného poriadku UK tento príkaz: 

 

 

1. V súlade s § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

 

   

  zakazujem fajčiť 

        na Univerzite Komenského v Bratislave a  

v študentských domovoch Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

2. Zákaz podľa bodu 1 sa vzťahuje na všetky budovy a priestory UK, kde sa plní poslanie a 

hlavné úlohy UK, všetky budovy a priestory študentských domov UK a zároveň sa 

vzťahuje na všetky osoby nachádzajúce sa v týchto budovách a priestoroch. 

 

3. V súlade s uvedeným a v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zakazujem fajčiť na všetkých pracoviskách UK.  

 

4. V súlade s všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

č. 1/2014 o ochrane nefajčiarov (ďalej aj „VZN“) zároveň zakazujem fajčiť pri vstupe do 

budov UK a študentských domovov UK, nachádzajúcich sa na území Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto, až do vzdialenosti 4 m od vstupu.  

 

5. V priestoroch, kde je zakázané fajčenie, musí byť verejnosť upozornená na zákaz fajčenia 

bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom 

mieste. 

 

6. Vlastnosti, podmienky používania a vyobrazenie označenia o zákaze fajčenia určuje 

nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci (ďalej len „nariadenie vlády“). Vzorové grafické 

vyobrazenie značky o zákaze fajčenia v zmysle bodu 3 prílohy č. 2 k nariadeniu vlády: 

 

 
 

7. V priestoroch, kde je zákaz fajčenia, musí byť zároveň na viditeľnom mieste umiestnený 

oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 zákona 

povinné vykonávať kontrolu dodržiavania zákona, je možné podávať oznámenie o 

porušovaní zákona. Na pracoviskách sú kontrolu dodržiavania zákona okrem 
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zamestnávateľa oprávnené vykonávať orgány inšpekcie práce a orgány na ochranu 

zdravia.  

 

8. Kontrolu dodržiavania zákona sú povinné podľa § 9 ods. 1 zákona vykonávať tieto 

kontrolné orgány: 

 

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 

b) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 

c) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, 

d) obec, 

e) prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy, 

f) Policajný zbor. 

 

9. Rektor UK prikazuje dekanom fakúlt UK, kvestorke UK a riaditeľom samostatne 

hospodáriacich súčastí UK 

 

a) zabezpečiť umiestnenie bezpečnostných a zdravotných označení o zákaze fajčenia,  

b) zabezpečiť umiestnenie oznamu s informáciou, kde možno podať oznámenie o 

porušovaní zákona, 

c) zabezpečiť kontrolu dodržiavania tohto príkazu, zákona a VZN. 

 

10. Zrušuje sa Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2014 o zákaze 

fajčenia v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 1. júla 2017. 

 

 

 

V Bratislave 24. mája 2017 

 

 

 

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor UK 
 


