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V súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ 
Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Komenského 12, Trebišov (ďalej len  SSOŠ 
DSA ) vydáva túto smernicu. 
 
 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

1. Snahou SSOŠ DSA je chrániť zdravie a posilniť prevenciu pri ochrane zdravia pri 
práci zamestnancov a žiakov školy a za tým účelom takisto utvárať zabezpečenie 
ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu. 

2. Účelom internej smernice je stanoviť základné pravidlá o ochrane zdravia 
zamestnancov obmedzením používania tabakových výrobkov na území a na 
pracoviskách školy a stanovenie postupov a výšky postihov za porušenie 
ustanovení tohto pokynu. 

 
 

Čl. 2 
Základné pojmy a skratky 

1. Zamestnanci – všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere so 
SSOŠ DSA. 

2. Vedúci zamestnanci – zamestnanci, ktorí riadia (riaditeľ školy, zástupcovia 
riaditeľa školy, vedúca ŠJ, prevádzkovo - administratívna pracovníčka) 

3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) - je stav pracovných 
podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a 
škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie 
zamestnancov. 

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 – priestor, v ktorom zamestnanec alebo skupina zamestnancov 
vykonáva prácu. 

7. Pracovné podmienky – súbor fyzikálnych, chemických, biologických a 
organizačných faktorov pracovného prostredia a faktorov vyplývajúcich z výkonu 
práce. 

8. Právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP - sú predpisy na ochranu života 
a predpisy na ochranu zdravia, hygienické predpisy a protiepidemiologické 
predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o 
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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. Tabakové výrobky - výrobky vyrobené z tabakovej suroviny alebo z 
technologicky upraveného tabaku, určené na fajčenie, žuvanie, šnupanie a 
cmúľanie, ak sú, hoci len čiastočne, vyrobené z tabaku. 

10. Fajčiareň - uzavretá a priamo vetrateľná miestnosť určená na fajčenie. 

11. Fajčiarsky priestor - je spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je povolené 
fajčiť. 

 

Čl. 3 
Zákaz fajčenia 

1. Zakazuje sa fajčiť vo všetkých vnútorných priestoroch SSOŠ DSA. 

2.  Vo vnútorných priestoroch školy sa nenachádzajú vyhradené priestory pre 
fajčiarov. 

 
Čl. 4 

Povinnosti vedúcich zamestnancov 
1. Vedúci zamestnanci sú povinní : 

a) kontrolovať dodržiavanie ustanovení tejto smernice, 
b) oboznámiť riaditeľa školy o porušovaní ustanovení uvedených v tejto 

smernici. 

2. Vedúci zamestnanci sú zodpovední za : 
a) dodržiavanie postupov pri porušení pracovnej disciplíny uvedených v  tejto 

smernici, 
b) zapracovanie podmienok a pokút uvedených v tejto smernici do 

obchodných zmlúv a ich dodatkov uzatváraných s dodávateľskými 
organizáciami. 

 

Čl. 5 
Postup pri posudzovaní porušenia pracovnej disciplíny 

1. Za účelom jednotného postupu pri posudzovaní porušenia zákazu fajčenia 
stanovenom v tejto smernici, sú stanovené nasledovné jednotné zásady, postihy 
a dopady na zamestnanca: 
Fajčenie v uvedených priestoroch sa považuje ako závažné porušenie 
pracovnej disciplíny. 

2. V prípade, že sa porušenia ustanovení uvedených v tejto smernici svojím 
konaním dopustí vedúci zamestnanec, je riešený svojím nadriadeným obdobne 
ako ostatní zamestnanci. 

3. Pri 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. 
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Čl. 6 
Súvisiace dokumenty a záznamy  

Jedná sa o dokumenty a záznamy, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní činností 
popísaných v tejto smernici. 

1. Dokumenty 

a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z.z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov  

b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z.z 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z.z  o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

d) Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

e) Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

2. Záznamy 

V nadväznosti na tento pokyn sú vytvorené a používané nasledujúce 
záznamy : 

a) Záznam o oboznámení – v rámci periodického oboznamovania 
 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetky zmeny v tejto smernici je oprávnený vykonávať technik BOZP. 

2. Táto interná smernica   IS 26 2015  nadobúda účinnosť 1.10.2015. 
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Rozdeľovník 
 

 

Por. č. 
výtlačku 

Držiteľ Funkcia Podpis o prevzatí 

1. RNDr. Juraj Seiler Riaditeľ školy  

2. Mgr. Marián Kudrík ZRŠ  

3. Ing. Slávka Hazalová ZRŠ pre TEC  

 

 
Rozsah platnosti 

 

Postupy a zásady stanovené v tejto internej smernici sú záväzné pre všetkých 
zamestnancov SSOŠ DSA a primerane aj pre zamestnancov dodávateľských 
organizácií, ktorí vykonávajú v škole určitú činnosť. 
 

 
Poznámky 

 

 


