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1 ÚČEL 

 

Účelom tejto smernice je utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov 

pred  vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo 

z  výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak na všetkých pozemkoch 

a  priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „KU“) a stanovenie postupov 

a  výšky postihov za porušenie ustanovení tohto pokynu. 

 

2 ROZSAH PLATNOSTI 

Táto smernica je platná v rámci KU a záväzná pre zamestnávateľa a všetkých jeho 

zamestnancov. Vzťahuje sa taktiež primerane aj na osoby, ktoré sa so súhlasom 

zamestnávateľa zdržujú v jej priestoroch a objektoch.                                                                                                                  

3 ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI 

Postupy a zásady uvedené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov KU. 

Za  spracovanie a aktualizáciu tejto smernice, ako aj jej realizáciu v praxi je zodpovedný 

rektor univerzity. Všetci zamestnanci sú povinní preukázateľne oboznámiť sa s touto 

smernicou a dodržiavať jej ustanovenia. Táto smernica je záväzná pre každého zamestnanca 

univerzity dňom, kedy bol s ňou oboznámený. Zamestnanci sú s touto smernicou 

oboznamovaní v pravidelných intervaloch a to raz za 2 roky. Vedúci zamestnanci sú povinní 

umiestniť túto smernicu na takom mieste, aby bola zamestnancom verejne prístupná.  

4 OSOBITNÉ USTANOVENIA 

Na základe ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z. vydáva rektor 

zákaz fajčenia na pracoviskách KU. Zakazuje sa fajčiť vo všetkých objektoch a vo verejne 

prístupných priestoroch budov vo vlastníctve alebo správe univerzity. 

Z dôvodov ochrany pred požiarmi zakazujem fajčiť : 

• vo všetkých ostatných verejne prístupných priestoroch budov vo vlastníctve alebo 

správe univerzity – tzn. v celom priestore KU okrem jasne vyznačených fajčiarskych 

priestorov. 

V súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 377/2004 Z. z. sa zakazuje predaj tabakových 

výrobkov v bufetoch a predajniach nachádzajúcich sa na fakultách, v objektoch, 

v zariadeniach, v študentských domovoch a v ubytovacích a stravovacích zariadeniach KU. 

Zamestnávateľ je povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným 

a  zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. 

Vo verejne prístupných priestoroch  KU je dovolené fajčiť: 
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 v Ružomberku: 

Hrabovská cesta 1 - pri vstupe na zadné parkovisko PF KU, 

Hrabovská 1A - pred budovou UK KU, 

 v Poprade: 

            pri vstupe do Auly z vnútorného parkoviska, 

 v Levoči  

           vedľa budovy internátu (po pravej strane), 

 v Spišskom Podhradí: 

           Átrium bloku A Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka KU, 

           Átrium bloku B Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka KU, 

 

4.1  Sankcie 

Priestupku sa podľa § 11 ods. 1 zákona č. 377/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

dopustí ten, kto poruší zákaz fajčenia vo všetkých objektoch a vo verejne prístupných 

priestoroch KU. 

Ak zamestnanec alebo študent KU poruší túto smernicu, dopúšťa sa porušenia pracovnej 

disciplíny a zamestnávateľ vyvodí voči nemu dôsledky v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Zákonníka práce. 

Fajčenie pred budovami KU počas pracovnej doby sa bude považovať za bezdôvodné 

opúšťanie pracoviska v pracovnom čase.  

Porušenie tejto smernice na pracoviskách, kde by zamestnanec fajčením porušil predpisy 

protipožiarnej bezpečnosti a ohrozil bezpečnosť a zdravie ostatných zamestnancov, spôsobil 

ublíženie na zdraví alebo škody na majetku sa môže klasifikovať ako závažné porušenie 

pracovnej disciplíny.  

4.2 Kontrola 

Kontrolu dodržiavania tohto zákona sú povinné vykonávať tieto kontrolné orgány: 

- Slovenská obchodná inšpekcia 

- Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 

- Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 

- Obec 

- Prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy 

- Policajný zbor. 

V rámci KU poverujem vykonávaním kontroly dodržiavania tejto smernice: 

- Kvestora, tajomníkov jednotlivých fakúlt, vicerektora KS KU, 

- Vedúcich katedier a súčastí KU na nimi riadených pracoviskách. 

Každé pozitívne zistenie fajčenia v rozpore s internou smernicou sa bude riešiť v zmysle 

Zákonníka práce. 
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5 SÚVISIACE DOKUMENTY A ZÁZNAMY 

Ide o dokumenty a záznamy, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní činností popísaných v tejto 

smernici. 

5.1 Dokumenty 

Dokumenty, na ktoré sú odkazy v tejto smernici a ďalej dokumenty majúce priamu súvislosť 

so zabezpečovaním činností v tejto smernici popísaných: 

- Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov 

- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov 

- Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Postupy a zásady stanovené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov KU, 

ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii a zabezpečovaní činností v smernici 

popísaných a primerane aj pre osoby, ktoré sa so súhlasom zamestnávateľa zdržujú v jej 

priestoroch a objektoch.  

Všetky zmeny v tejto smernici je oprávnený vykonávať technik BOZP/ autorizovaný 

bezpečnostný technik v spolupráci so zamestnávateľom.  

Za ošetrovanie existujúcich výtlačkov dokumentu – udržiavanie v čitateľnej podobe, 

uloženie na dostupnom mieste, ochrana proti strate, zničeniu alebo zneužitiu – zodpovedajú 

užívatelia danej smernice. 

Vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

 

Dňom nadobudnutia platnosti Vnútorného predpisu č. 13/2017 (CZ 2208/2017), sa ruší 

Vnútorný predpis č. 45/10/2007 „Smernica o ochrane nefajčiarov a o zákaze fajčenia na 

pracoviskách a v zariadeniach KU podľa zákona NR SR č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a 

zákona NR SR č.367/2001 Z.z., ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“ zo dňa 1.5.2007.  

 

 

V Ružomberku dňa 22.5.2017   

                                                                                                                         

                   

                                                                                               prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.,  

                                                                                                               rektor KU 
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