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V súlade so  zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch, v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) 

Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) a po 

prerokovaní vo vedení JLF UK dňa 10. februára 2014 vydávam túto 

 

Smernicu na ochranu nefajčiarov 

 na pracoviskách Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

 

I. 

Účel a definícia pojmov 

1. Účelom tejto smernice je vytvoriť podmienky na ochranu nefajčiarov v objektoch 

JLF UK v Martine a bližšie konkretizovať zákonné ustanovenia v podmienkach 

JLF UK. 

2. Fajčiarskym priestorom sa pre účely tejto smernice rozumie neuzavretý priestor, 

v ktorom je povolené fajčiť. 

 

II. 

Rozsah platnosti 

Táto smernica je platná v rámci celej JLF UK a je záväzná pre zamestnávateľa a 

všetkých jeho zamestnancov a študentov. Vzťahuje sa aj na osoby, ktoré sa so súhlasom 

zamestnávateľa zdržiavajú v jeho priestoroch a objektoch. 

 

III. 

Zákaz fajčenia 

1. Na základe ustanovení zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a zákona NR SR č. 

377/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávam zákaz fajčenia na všetkých 

pracoviskách JLF UK.  Zakazuje sa fajčiť vo všetkých objektoch JLF UK a vo 

verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, ktoré sú v správe 

a užívaní JLF UK.  

2. Podľa zákona NR SR č. 465/2005 Z. z. § 7 ods. 1 písm. d) ktorým  sa  mení a 

dopĺňa zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, JLF UK  nezriaďuje fajčiarne. 

 

IV. 

Opatrenia na realizáciu zákazu fajčenia 

1. Nápis „Zákaz fajčenia v celom objekte“ bude umiestnený na viditeľnom mieste vo 

vstupnej časti jednotlivých objektov JLF UK. 

2. Pre účely fajčenia budú zriadené len vonkajšie fajčiarske priestory nasledovne: 
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Objekt Vyhradený priestor 

Dekanát, Malá Hora 4A 
Pred vstupom do objektu  južná 

a západná strana 

Pracoviská teoretických ústavov, Malá 

Hora 4 

Pred vstupom do objektu západná 

strana 

Štefánikov ústav, Malá Hora 5  
Pred vstupom do objektu východná  

strana 

Predklinické ústavy,  Sklabinská 26 
Pred vstupom do objektov 1, 2, 3, 4,  

zámočnícka dielňa, centrálny zverinec 

VIaJ, ul. L. Novomeského 7 
Pred  vstupom do objektu  severná 

strana, západná a východná strana 

VI, Hviezdoslavova  35 
Východ z objektu do záhrady západná 

strana, vchod do objektu východná 

strana 

AIC, ul. L. Novomeského 7A 
Pred služobným vchodom severná 

strana, vstup do objektu južná strana 

Ústav molekulovej biológie, 

Kalinčiakova 2, Vrútky  
Pred vstupom do objektu severná strana 

 

3. Zriadený vonkajší fajčiarsky priestor musí byť vybavený popolníkom, musí 

zodpovedať bezpečnostným predpisom na ochranu pred požiarmi. V prípade 

požiaru sa použije hasiaci prístroj umiestnený v priestore budovy. Osoby 

nachádzajúce sa vo vonkajšom fajčiarskom priestore sú povinné dodržiavať 

čistotu a poriadok. 

4. Čas strávený vo vonkajšom fajčiarskom priestore sa nezapočítava do 

odpracovaného fondu pracovnej doby.  

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Záznam o oboznámení zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím organizácie 

pohybujú v jej priestoroch je súčasťou osnovy: 

- vstupného školenia novoprijatých zamestnancov,  

- opakovacieho školenia vedúcich zamestnancov  a odborných referentov, ktorí 

svojou činnosťou zodpovedajú za plnenie úloh  z bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

- opakovacieho školenia  technických a robotníckych profesií z bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 

- vstupného školenia študentov ubytovaných na Vysokoškolských internátoch 

JLF UK (pri ubytovaní, ubytovací poriadok). 
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2. Fajčenie zamestnancov, študentov a ostatných osôb v objektoch  JLF UK,  

alebo mimo  fajčiarsky priestor vyhradený touto smernicou, bude 

posudzované v zmysle § 11 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 17. februára 2014. 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v.r. 

dekan JLF UK v Martine 


