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 Zabezpečenie ochrany nefajčiarov na MTF STU 

 
Vypracovaná  v zmysle Zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 5 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok 1 
Účel 

 
1. Účelom Smernice dekana o Zabezpečení ochrany nefajčiarov na MTF STU (ďalej len „smernica 

dekana“) je chrániť zdravie zamestnancov a študentov obmedzením používania tabakových 
výrobkov na všetkých pracoviskách a v areáli Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity, so sídlom v Trnave na Ulici Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava (ďalej len 
„MTF STU“), vytvoriť podmienky na ochranu nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu 
a stanoviť základné pravidlá ochrany zdravia zamestnancov a študentov. 
 

2. Smernica je vypracovaná  v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok 2 
Oblasť platnosti 

 
Smernica dekana platí pre všetky budovy a pracoviská MTF STU a areál Campus Bottova. Smernica 
dekana platí pre všetkých zamestnancov a študentov MTF STU, zamestnancov dodávateľských 
organizácií, ubytovaných v Študentskom domove (ďalej len „ŠD“) M. Uhra a všetky osoby zdržujúce 
sa v budovách MTF STU a v Campuse Bottova. 

 
 

Článok 3 
Zákaz fajčenia 

 
Zakazuje sa fajčiť: 
a) vo všetkých budovách (Pavilón T, Prístavba 002, Ľahké laboratóriá, Ťažké laboratóriá, Centrum 

excelentnosti 5 - osového obrábania, Materiálový výskum, ŠDaJ M. Uhra), 
b) na všetkých pracoviskách, 
c) v celom areáli Campusu Bottova.  

 
 
 
 



 

 

Článok 4 
Povinnosti MTF STU 

 
MTF STU je v zmysle platných právnych predpisov povinná: 
a) vytvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivými účinkami 

tabakového dymu, 
b) zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia,  
c) upozorniť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť 

umiestnené na viditeľnom mieste (vstupy do budov), 
d) na viditeľnom mieste umiestniť oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch 

je možné podať oznámenie o porušovaní zákazu fajčenia, 
e) zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie študentov s touto smernicou počas 

zápisu študentov do prvého ročníka, 
f) zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie ubytovaných študentov z iných univerzít 

s touto smernicou počas registrácie na ubytovanie v ŠD M. Uhra. 
 
 

Článok 5 
Povinnosti vedúcich zamestnancov 

 
1. Vedúci zamestnanci MTF STU sú povinní: 

a) oboznámiť s touto smernicou svojich podriadených zamestnancov a vyžadovať jej 
dodržiavanie,  

b) kontrolovať svojich podriadených zamestnancov, či dodržiavajú ustanovenia tejto smernice.  
 

2. Vedúci zamestnanci dodávateľských organizácií, ktoré sú s MTF STU v obchodnom styku, sú povinní 
preukázateľne oboznámiť s touto smernicou svojich podriadených zamestnancov, uplatňovať 
a vyžadovať jej dodržiavanie.  

 
 

Článok 6 
Povinnosti študentov MTF STU a ubytovaných študentov 

 
Študenti MTF STU a ubytovaní v ŠD M. Uhra sú povinní: 

a) oboznámiť sa s touto smernicou a dodržiavať jej ustanovenia, 
b) oboznámiť sa s Internátnym poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. 

 
 

Článok 7 
Kontrola 

 
Kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia v budovách, na pracoviskách a v areáli Campusu Bottova môžu 
okrem dekana a vedúcich zamestnancov vykonávať tieto kontrolné orgány: 

a) orgány Inšpekcie práce, 
b) orgány na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva), 
c) hlavný kontrolór mesta Trnava. 

 



 

 

 
Článok 8 

Postup pri posudzovaní porušenia pracovnej disciplíny 
 
1. Za účelom dodržiavania jednotného postupu pri posudzovaní porušenia zákazu fajčenia 

upraveného touto smernicou, sú stanovené tieto jednotné zásady, postihy a dopady na 
zamestnancov a študentov: 
a) porušenie zákazu fajčenia v budovách, pracoviskách a v areáli Campusu sa klasifikuje ako 

menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, 
b) porušenie zákazu fajčenia v budovách, pracoviskách a v areáli Campusu Bottova sa klasifikuje 

u študentov ako porušenie disciplinárneho poriadku, 
c) porušenie zákazu fajčenia na miestach a pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru uvedených v Požiarnej identifikačnej karte sa klasifikuje ako závažné porušenie 
pracovnej disciplíny. 
 

2. Pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny nadriadený zamestnanec písomne upozorní 
zamestnanca na porušenie pracovnej disciplíny, s poukázaním na možnosť rozviazania pracovného 
pomeru v zmysle § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce. 
 

3. Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny nadriadený zamestnanec postupuje v zmysle § 68 ods. 
1 písm. b) Zákonníka práce. 

 
 

Článok 9 
Opatrenia na zabezpečenie ochrany nefajčiarov 

 
a) upozorniť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené 

na viditeľnom mieste (vstupy do budov), 
b) zriadiť vyhradené miesta pre fajčiarov, na ktorých sa povoľuje fajčiť. 
 
 

Článok 10 
Vyhradené miesta pre fajčiarov 

 
1. MTF STU zriaďuje nasledovné vyhradené miesta pre fajčiarov, na ktorých sa povoľuje fajčiť: 

a) pavilón T - hlavný vstup od Ulice Jána Bottu 25, 
b) pavilón T -  vstup od areálu, 
c) pavilón T - vstup pri bufete, 
d) ŠDaJ M. Uhra blok A, B -  pri vstupoch od Ulice Jána Bottu 23, 
e) budova Materiálového výskumu - hlavný vstup, 
f) budova Materiálového výskumu - bočný vchod do budovy, 
g) Ťažké laboratóriá - vstup od areálu, 
h) Ľahké laboratóriá - pri vstupe "zváranie",  
i) Ľahké laboratóriá - pri vstupe "tvárnenie", 
j) Ľahké laboratóriá - pri vstupe "obrábanie", 
k) Prístavba 002 - pri vstupe od areálu pri posuvných dverách, 
l) Centrum excelentnosti 5 osového obrábania - pri vstupe od areálu. 



 

 

 
2. Vyhradené miesta pre fajčiarov budú označené bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré 

musí byť umiestnené na viditeľnom mieste vyhradenom pre fajčiarov. 
 
3. Mimo miest vyhradených pre fajčiarov platí zákaz fajčenia. 
 
 

Článok 11 
Sankcie 

 
1. Fajčenie zamestnancov a študentov MTF STU, zamestnancov dodávateľských organizácií, 

ubytovaných v ŠD M. Uhra a ostatných osôb, ktoré sa zdržujú v priestoroch uvedených v čl. 3 
a nedodržujú zákaz fajčenia, sa posudzuje v zmysle § 11 Zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
2. Za porušenie zákazu fajčenia môžu kontrolné orgány uvedené v čl. 7 uložiť pokutu do výšky 331,-

eur. 
 
3. Pri porušení zákazu fajčenia v priestoroch so zákazom fajčenia sa uplatní sankcia voči dodávateľskej 

organizácii vo výške 50,- €. 
 

4. Pri porušení zákazu fajčenia na miestach a pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru alebo výbuchu sa uplatní sankcia voči dodávateľskej organizácii vo výške 100,- € a zároveň 
sa môže voči takému zamestnancovi dodávateľskej organizácie uplatniť zákaz vstupu do areálu 
Campusu Bottova, alebo sa môže s dodávateľskou organizáciou vypovedať obchodný vzťah.  

 
 
 
V Trnave 29. 04. 2019 
 
 
 
                                                                                                                          prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 
           dekan MTF STU 


