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Kvestor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) ako poverená 
osoba v zmysle § 31 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov ,  za účelom 
zvýšenia účinnosti preventívnych protipožiarnych opatrení v zimnom  vykurovacom  
období 2014/2015 vydáva nasledovný pokyn kvestora (ďalej len „pokyn“), ktorým   

 
n a r i a ď u j e  

 
všetkým univerzitným pracoviskám STU (ďalej len „UP“) a účelovým zariadeniam STU 
Gabčíkovo a Centrum akademického športu (ďalej len „ÚZ“) nasledovné: 

 
 

Článok I. 
 

1/ Bezodkladne prekontrolovať a počas celého zimného vykurovacieho obdobia 
2014/2015 pravidelne kontrolovať všetky vykurovacie telesá a prípadné závady 
ihneď písomne nahlásiť  vedúcemu  prevádzkového útvaru  a  technikovi požiarnej 
ochrany (ďalej len „technik PO“) 
Termín : bezodkladne   
                 a trvale                           Zodpovední: riaditelia/ vedúci UP, ÚZ a PÚ 
 
2/ Bezodkladne písomne poveriť konkrétneho zamestnanca príslušného UP 
a príslušného ÚZ ako osobu zodpovednú  za  používanie elektrických varičov 
a vykurovacích telies (ďalej len „poverenie“). V prípade personálnych zmien 
poverenie aktualizovať a fotokópie poverení zaslať/ zasielať  technikovi PO.  
      Termín : bezodkladne   
                 a trvale                           Zodpovední: riaditelia/ vedúci UP a ÚZ a PÚ 
 
3/ Vonkajšie hydranty vhodným spôsobom zazimovať tak, aby nedošlo  k ich 
zamrznutiu alebo inému poškodeniu. 
     Termín : 30.11.2014                           Zodp. :   riaditelia/ vedúci UP, ÚZ a PÚ   
 
4/Zabezpečiť školenie  všetkých zamestnancov, ktorí zabezpečujú ochranu pred 
požiarmi  v mimopracovnom čase (napr. vrátnik-informátor). Školenie vykoná 
technik PO  v mesiaci november 2014, v termíne, ktorý do piatich pracovných dní 
odo dňa účinnosti tohto pokynu navrhne a technikovi PO písomne oznámi príslušný 
riaditeľ/vedúci UP alebo ÚZ.  
Termín : 5 pracovných dní   Zodpovední: riaditelia/ vedúci UP, ÚZ a PÚ   
      od účinnosti pokynu 
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Článok II. 

 
S cieľom predísť vzniku požiarov na pracoviskách  UP a ÚZ  

 
z a k a z u j e    s a  

 
používanie neevidovaných a netypizovaných vykurovacích telies a ponechávanie 
zapnutých elektrospotrebičov a vykurovacích telies bez dozoru. 

 
 
 

Článok III. 
 

1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, na účely tohto pokynu je písomná forma 
zachovaná doručením elektronickým spôsobom na adresu vedúceho PÚ a  
technika PO: ignac.chabron@stuba.sk,; každému zamestnancovi v rozsahu 
kompetencií uvedených v tomto pokyne.   

2. Poverenie vydané v zmysle článku I. bod 2 tohto pokynu musí byť vyhotovené 
písomne, preukázateľne doručené zamestnancovi určenému ako osoba  
zodpovedná za používanie elektrických varičov a vykurovacích telies 
a založené do jeho osobného spisu.  

3. Na účely tohto pokynu „bezodkladne“ sa rozumie do troch pracovných dní 
odo dňa účinnosti tohto pokynu. 

4. Za preukázateľné oboznámenie podriadených zamestnancov so znením tohto 
pokynu sú zodpovední príslušní vedúci zamestnanci UP,ÚZ a PÚ. 

5. Kontrolu plnenia  tohto pokynu je oprávnený vykonávať technik PO.   
 

 
Článok IV. 

 
1. Akékoľvek zmeny a doplnenie tohto pokynu je možné vykonať len 

písomnými, kvestorom podpísanými dodatkami k nemu.  
2. Tento pokyn nadobúda účinnosť 7. novembra 2014. 

 
 
                                                                                      Ing. Dušan Faktor, PhD.1 
                                                                                                     kvestor 
 

 

                                                        
1
 Originál podpísaného pokynu kvestora číslo 1/2014-OPP „Opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi 

pre zimné vykurovacie obdobie 2014/2015“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom 
a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  
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