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SMERNICA upravujúca režim 
„Zákaz FAJČENIA“ 

 
Vypracovaná v zmysle: 
Zákona č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
Zákona č. 406/2009 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
úplné znenie zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2005 Z. z., zákonom č. 
378/2008 Z. z., zákonom č. 461/2008 Z.z. a zákonom č. 87/2009 Z. z.. 
 

I. 
Úvodné ustanovenia, účel 

 
V súlade s § 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, podľa ktorého je 
zamestnávateľ povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari a 
zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu. 
 
Riaditeľ ÚEE SAV Vlárska 3, 833 06 Bratislava vydáva zákaz: 
 
Fajčiť v pracovnom čase a tiež v mimopracovnom čase na všetkých pracoviskách a  vo 
všetkých priestoroch budovy ÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava. 
 
Účelom tejto smernice je stanoviť základné pravidlá o ochrane zdravia zamestnancov so zákazom 
používania tabakových výrobkov na pracoviskách ÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava a 
stanoviť postupy a výšku postihov za porušenie ustanovení tejto smernice. 
 

II. 
Rozsah platnosti 

 
Postupy a zásady stanovené touto smernicou sú záväzné pre všetkých zamestnancov ÚEE SAV, 
Vlárska 3, 833 06 Bratislava a primerane aj pre zamestnancov dodávateľských organizácií, ktoré sú 
s ÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava v obchodnom styku. 
 
Snahou ÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava je chrániť zdravie a posilniť prevenciu pri ochrane 
zdravia pri práci zamestnancov.  Zabezpečovať ochranu zdravia zamestnancov nefajčiarov pred 
škodlivými účinkami tabakového dymu. 
 

III. 
Pojmy a skratky 

 
1. Zamestnanci – všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere s ÚEE SAV, 
Vlárska 3, 833 06 Bratislava; 
2. Vedúci zamestnanci – zamestnanci, ktorí riadia niektorý z útvarov alebo oddelení ÚEE SAV, 
Vlárska 3, 833 06 Bratislava; 
3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo 
minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného 
prostredia na zdravie zamestnancov; 
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4. Ochrana zdravia - je súhrn opatrení spočívajúcich v predchádzaní vzniku a šíreniu ochorení a v 
obmedzovaní ich výskytu a iných porúch zdravia, v zlepšovaní zdravia prostredníctvom 
starostlivosti o zdravé životné podmienky, pracovné podmienky a zdravý spôsob života a vo výkone 
štátneho zdravotného dozoru; 
5. Práca – súhrn činností, ktoré zamestnanec alebo skupina zamestnancov vykonáva pri plnení 
pracovných úloh na konkrétnom pracovisku, vymedzených pracovnými postupmi a technológiou; 
6. Pracovisko – pracoviskom sa rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v 
priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce; 
7. Pracovné podmienky – súbor fyzikálnych, chemických, biologických a organizačných faktorov 
pracovného prostredia a faktorov vyplývajúcich z výkonu práce; 
8. Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú podľa 
§ 39 zákonníka práce predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a proti 
epidemiologické predpisy, technické predpisy,  technické normy, dopravné predpisy, predpisy o 
požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi 
látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života 
a zdravia; 
9. Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú podľa § 39 Zákonníka práce aj 
pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi, 
10. Tabakové výrobky - výrobky vyrobené z tabakovej suroviny alebo z technologicky 
upraveného tabaku, žuvanie, šnupanie a cmúľanie, ak sú, hoci len čiastočne, vyrobené z tabaku; 
11. Fajčiareň - uzavretá a priamo vetrateľná miestnosť určená na fajčenie; 
12. Fajčiarsky priestor - je spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je povolené fajčiť. 
 

IV. 
Zodpovednosti a právomoci 

 
Všetci zamestnanci ÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava a zamestnanci dodávateľských 
organizácií, ktorí sú s ÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava v obchodnom styku sú povinní 
preukázateľne oboznámiť sa s touto smernicou a dodržiavať jej ustanovenia. Tento prevádzkový 
predpis je záväzný pre každého zamestnanca dňom, kedy bol s ním oboznámený. 
 
Povinnosti zamestnávateľa:  
Oboznamovať s touto smernicou, 
-      novoprijatých zamestnancom pred nástupom do zamestnania,  
-      všetkých zamestnancov v intervale minimálne raz za dva roky. 
-      umiestniť tento prevádzkový predpis na takom mieste, aby bol zamestnancom prístupný,  
-      kontrolovať dodržiavanie ustanovení tejto smernice a podľa potreby ju aktualizovať. 
-      preukázateľne oboznámiť s touto smernicou zamestnancov dodávateľských organizácií,  
       ktoré sú s ÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava v obchodnom styku a uplatňovať a  
      vyžadovať jej dodržiavanie. 
 
Povinnosti vedúcich zamestnancov: 
-      oboznámiť s touto smernicou svojich podriadených zamestnancov, uplatňovať a vyžadovať jej    
       dodržiavanie; 
-      oznámiť zamestnávateľovi porušovanie ustanovení uvedených v tejto smernici. 
 
Povinnosti zamestnancov: 
-     dodržiavať zákaz fajčenia na pracovisku a vo všetkých priestoroch ÚEE SAV 
 
 



 3 

V. 
Porušenie zákazu fajčenia zamestnancom organizácie. 

 
Za účelom jednotného postupu pri posudzovaní porušenia zákazu fajčenia stanovenom v tejto 
smernici, sú stanovené nasledovné jednotné zásady, postihy a dopady na zamestnanca: 
 
1. Fajčenie v priestoroch ÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava., sa klasifikuje ako porušenie    
    pracovnej disciplíny. 
 
2. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa na miestach a pracoviskách so zvýšeným   
    nebezpečenstvom vzniku  požiaru sa klasifikuje ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 
 
Porušenie zákazu fajčenia zamestnancom organizácie. 
1. Pri porušení pracovnej disciplíny zamestnávateľ písomne upozorní zamestnanca na porušenie  
    pracovnej disciplíny, s poukázaním na možnosť rozviazania pracovného pomeru v zmysle § 63  
    ods. 1 písm. e) Zákonníka práce. 
 
2. Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny zamestnávateľ postupuje v zmysle § 68 ods. 4 
    Zákonníka práce. 
 

VI. 
Porušenie zákazu fajčenia zamestnancom dodávateľskej organizácie. 

 
1. Pri porušení zákazu fajčenia v priestoroch so zákazom fajčenia sa uplatní zmluvná pokuta  
    voči dodávateľskej organizácii vo výške 33.20 EUR.  
2. Pri porušení zákazu fajčenia na miestach a pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom  
    vzniku požiaru alebo výbuchu sa uplatní zmluvná pokuta voči dodávateľskej organizácii vo  
    výške 332 EUR a zároveň sa môže voči takému zamestnancovi dodávateľskej organizácie  
    uplatniť zákaz vstupu do priestorov ÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava., alebo sa môže  
    s dodávateľskou organizáciou zrušiť zmluva. 

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 
 
V nadväznosti na túto smernicu je vytvorený záznam o oboznámení zamestnancov s touto 
smernicou.  
 
Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, 
Vlárska 3, 833 06 Bratislava  odo dňa jej schválenia. 
 
 
Na vedomie: ........................................            Schválil: .......................................       
          Mgr. Soňa Scsuková, CSc.      Ing. Štefan Zórad, CSc. 
     predseda ZO OZ          riaditeľ ÚEE SAV 
    
 
 V Bratislave dňa 27.10.2014                                 


