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Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1.Účelom Smernice pre zabezpečenie a organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi  na  

Právnickej fakulte UK je  najmä  uvedenie  konkrétneho spôsobu zabezpečovania  a 

vykonávania  protipožiarnej  ochrany  v subjekte so zameraním nielen  na preventívne 

opatrenia vedúce k predchádzaniu vzniku požiaru, ale aj represívne, ktorých cieľom je 

likvidácia prípadného požiaru. 

 

Čl. II 

Hlavné zásady zabezpečenia ochrany pred požiarmi na PraF UK 

 

2.1. Organizačné usporiadania ochrany pred požiarmi, najmä zabezpečenie riadenia a 

vykonávania ochrany pred požiarom zamestnancami, ktorí  majú odbornú spôsobilosť, 

zariadenie  a vnútornú organizáciu  hasičskej jednotky  právnickej osoby. 

2.2. Vzhľadom na charakter činnosti a organizačné usporiadanie PF UK, za plnenie úloh na  

úseku  ochrany pred požiarmi zodpovedá dekan PraF UK (ďalej len “dekan”), v jeho 

neprítomnosti určená osoba (ďalej len “zástupca”).Plnenie úloh na úseku ochrany pred 

požiarmi (ďalej len “OPP”), riadi dekan v spolupráci s osobou s odbornou spôsobilosťou, 

technikom požiarnej ochrany (ďalej len “technik PO”) na základe zmluvy. 

2.3. Vzhľadom na rozsah a charakter činnosti právnickej osoby jej Krajské riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru neuložilo povinnosť zriadiť hasičskú jednotku. Preto má v 

zmysle § 13 ods. 1 zákona o ochrane pred požiarmi zriadené protipožiarne hliadky v 

objektoch PF  UK (spoločné s RUK). 

2.4. Špecialista požiarnej ochrany nie je v organizácii ustanovený, nakoľko v organizácii sa 

nenachádza projektová zložka pre ochranu pred požiarmi . 

2.5.  Plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi je súčasťou pracovných povinností 

všetkých zamestnancov na  PF UK v rozsahu určenom týmto požiarnym štatútom a v zmysle 

požiarneho štatútu UK. 

 

Čl. III 

Povinnosti štatutárneho orgánu právnickej osoby, alebo jej zodpovedného zástupcu, 

ďalších vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov na zabezpečenie ochrany 

pred požiarmi 

  

3.1. Sú uvedené v Požiarnom Štatúte  UK čl. 6 – 13. 

 

Čl. IV 

Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

 

4.1. V zmysle § 25 ods.1 písm. c) vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov, ktorou sa  vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane pred 

požiarmi  je zoznam objektov nasledovný : 

Časť Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č.6 v Bratislave  a  Starých gruntoch. 

V historickej budove na Šafárikovom námestí č.6 

prízemie : učebne č.4 - 6, Súdna sieň, učebňa č.10 a počítačové miestnosti č.11 a 12 spoločné 

pre študentov UK, 

1. poschodie – kancelárie č. 105-112 a  archív 



2. poschodie – kancelárie č. 202 – 2013, 224, 224a, učebňa 223, archív a AUDITÓRIUM 

MAXIMUM,  

3. poschodie – kancelária č. 301 – 326, 328 

4. poschodie – od č. dv. 409 -415, 418 – 420 

5. poschodie – kancelária č. 517 (ELSA) 

 

V novej budove ( prístavba ) na Múzejnej č.10 

 

 suterén: telocvičňa , posilovňovne a príslušné hygienické zariadenia  

 prízemie:  učebňa č.1 ,  

 5.poschodie okrem č. 504 – strojovňa  

 6.poschodie okrem č. 605, 606 ,608 a 628 patria RUK. 

 

  Na Starých gruntoch  

  pavilón č. 2 -  miestnosť č. 6 a č.7, ktoré slúžia ako archív  

 (občasné pracovné  miesto). 

 

  4.2. V zmysle §25 ods.1 písm. c) vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z. o 

   požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov , ktorou sa  vykonávajú 

   niektoré ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi  neurčujem  v 

   priestoroch právnickej osoby  miesta so zvýšený nebezpečenstvom 

   vzniku požiaru. 

 

Čl. V 

Spôsob a lehoty vykonávania kontrol dodržiavania predpisov,vydaných  príkazov, 

zákazov a pokynov na úseku ochrany  pred požiarmi  a preventívnych  protipožiarnych 

prehliadok objektov a pracovísk  právnickej osoby 

  

5.1. Technik  PO vykonáva osobne preventívne protipožiarne prehliadky  v objektoch a 

priestoroch PraF UK v nasledujúcich lehotách : 

- každé tri mesiace  

- každých 12 mesiacov v objektoch a priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné  miesta – 

na Starých gruntoch v pavilóne č. 2, 

miestnosť č. 6 a č.7, ktoré slúžia ako archív . 

 

5.2. Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola : 

        - organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách, 

        - porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred 

   požiarmi, 

         - zariadení pre protipožiarny zásah, 

         - trvalej voľnosti únikových ciest , 

         - uskladňovania horľavých látok a manipulácia s nimi,  

            - funkčnosti požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov , 

            - prevádzkovania  a stavu technických zariadení, 

 

 5.3.Technik PO po vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky : 

 

a) vykoná záznam do požiarnej knihy PraF UK, ktorý obsahuje : 

       - dátum vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky,  

       - označenie objektu alebo priestoru, 



       - zistenú skutočnosť a navrhované opatrenie , 

       - termín splnenia opatrenia , 

       - podpis dekana, alebo osoby ním poverenej , 

       - podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala. 

 

b) bezodkladne predloží požiarnu knihu PraF UK dekanovi,  ak je na odstránenie  zistených 

nedostatkov potrebné jeho rozhodnutie  (v prípade , že nebol pri preventívnej protipožiarnej 

prehliadke prítomný). Inak sa požiarna kniha predkladá na kontrolu a podpis dekanovi 

najmenej raz  za tri mesiace. 

 

Čl. VI 

    Zoznam objektov, v ktorých sú jednoduché podmienky  z hľadiska evakuácie osôb 

 

6.1. V zmysle § 28 ods.10 vyhl. MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej   prevencii v znení 

neskorších predpisov,  ktorou sa vykonávajú  niektoré ustanovenia zákona o ochrane pred 

požiarmi určujem  na území  právnickej osoby miesta s jednoduchými podmienkami z 

hľadiska evakuácie osôb. 

6.2. Na Starých gruntoch v pavilóne č. 2, miestnosť č. 6 a č.7,  ktoré slúžia ako archív 

(občasné pracovné miesta ). 

 

Čl. VII 

            Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase 

 

  7.1.  Zamestnanci sú povinní pred odchodom z pracoviska  sa presvedčiť o  

  jeho bezzávadnom stave z hľadiska ochrany pred požiarmi, bez  zbytočného     

  odkladu odstrániť zistené nedostatky, ktoré môžu viesť  k vzniku požiaru,               

  alebo k jeho rozšíreniu.  Nedostatky, ktoré nemôžu odstrániť sami, oznamujú                 

  vedúcemu pracoviska. 

  

  7.2. Rektorát Univerzity Komenského a Právnická fakulta UK majú  sídlo v     objekte na 

Šafárikovom nám. č.6 , v Bratislave. Podľa §  11 odst. 1 vyhl. MV SR č.121/2002 Z.z. o 

požiarnej prevencii v platnom znení, zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom 

čase zamestnanci strážnej služby  (čl.17 PŠ UK). 

 

     Čl. VIII 

     Záverečné ustanovenia  

 

 8.1.Táto smernica sa vydáva  pre zabezpečenie a organizačné  usporiadanie ochrany pred 

požiarmi na Právnickej fakulte. Je spracovaná na základe §25, vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z. 

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a PŠ UK čl.10. 

 

8.2. Ďalšie právne úpravy a zmeny v legislatíve bude technik PO organizácie v spolupráci s 

vedúcimi zamestnancami jedenkrát  za 12 mesiacov kontrolovať a novelizovať , resp. 

doplňovať. 

 

8.3.Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov PraF UK. Oboznámenie s touto 

smernicou sa vykonáva na pravidelnom  preškolení zamestnancov PraF UK, ako aj pri 

odbornej príprave zamestnancov organizácie, poverených ochranou pred požiarmi. 

 

 



8.4. Súčasťou tejto smernice je Požiarny štatút UK v Bratislave. 

8.5. Zrušuje sa Interný pokyn dekana fakulty č. 2/2009 zo dňa  10. septembra  2009.   

Táto smernica  dekana  PraF UK nadobúda platnosť a účinnosť dňa 13. novembra 2014. 

 

 

 

 

Bratislava 27. augusta 2014 

 

 

 

 

 

                                                                  prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.           

                                                                                dekan fakulty 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


