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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 22. 03. 2013 
Číslo: 3/2013 - PR 

 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU“ alebo 
„univerzita“) v súlade s článkom 9 bod 5 Organizačného poriadku STU číslo 15/2008 
– N v znení jeho dodatku číslo 1 zo dňa 02. 03. 2009 a dodatku číslo 2 zo dňa 31. 10. 
2012 (ďalej len „organizačný poriadok STU“)  
 
                                                                    v y d á v a 
 
 nasledovnú vnútornú organizačnú a riadiacu normu STU,   ktorou sa v súlade s § 6 
ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“)  

 
d e k l a r u j e 

nasledovná  
 

Koncepcia politiky  
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2013 až 2015 
v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 
(ďalej tiež „koncepcia“) obsahujúca: 
 

a) zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v STU, 

b) program realizácie koncepcie, ktorý obsahuje  postup, prostriedky a spôsob 
jej vykonania. 

 
PRVÁ ČASŤ 

 
1. Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavuje 

záväzok univerzity na zlepšovanie pracovných podmienok, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci.  
 

2. Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je kľúčovým 
prvkom systému riadenia STU, nakoľko ustanovuje základnú orientáciu, 
požadovaný smer vývoja bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej tiež 
„BOZP“), prezentuje univerzitnú filozofiu kultúry práce a celkový prístup 
vedenia STU a jej zamestnancov k BOZP. 
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3. Rektor, dekani fakúlt, riaditelia a vedúci univerzitných pracovísk, riaditelia 
účelových zariadení a ostatní vedúci pokladajú zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia zamestnancov, študentov a návštevníkov STU (ak ďalej nie 
je uvedené inak, spolu tiež ako „zamestnanci STU“) za jednu zo svojich 
prioritných úloh.  

 
DRUHÁ ČASŤ 

 
V nadväznosti na ustanovenia prvej časti tohto príkazu rektora, s cieľom zabezpečiť 
realizáciu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v STU  

 
u k l a d á m: 

1. neustále zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom obmedzovať možné 
ohrozenia zdravia zamestnancov STU vplyvom technologických procesov, 
technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia, 

2. na náklady STU zabezpečovať potrebnú, pravidelnú odbornú prípravu, 
kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách 
BOZP tak, aby viedlo k bezpečnej práci a k ochrane zdravia,  

3. v záujme prevencie nehôd, pracovných úrazov, školských úrazov, chorôb 
z povolania alebo iného poškodenia zdravia, dodržiavať platné pravidlá 
a právne predpisy z oblasti BOZP a vyžadovať ich dodržiavanie 
u zamestnancov   a študentov, 

4. vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, a to v súlade s právnymi predpismi a potrebami univerzity, 

5. kontrolovať dodržiavanie a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych 
a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, 

Zodpovední za úlohy uvedené  

v bodoch 1 až 5 : príslušní technici BOZP 

  Termín:    priebežne do 31.12. 2015  

 

6. neposudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať 
prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa 
dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo 
zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb 

Zodpovední:  príslušní vedúci 

  Termín:    priebežne do 31.12. 2015  
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TRETIA ČASŤ 

1. Dňom účinnosti tohto príkazu rektora 

p o v e r u j e m  

kvestora priamym riadením činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ak sa týkajú nasledovných univerzitných pracovísk STU a účelových 
zariadení STU: 

a) Rektorát STU (R STU) 
b) Centrum výpočtovej techniky (CVT STU) 
c) Archív STU 
d) Nakladateľstvo STU 
e) Inštitút celoživotného vzdelávania ( ICV STU) 
f) Výskumné centrum STU 
g) Ústav manažmentu STU (ÚM STU) 
h) Know - how centrum  STU (KHC STU) 
i) Projektové stredisko STU (PS STU)  
j) Centrum akademického športu  (CAŠ STU) 
k) Multimediálne centrum STU  (MMC STU). 

 

2. Kvestor je zodpovedný za priamy výkon a zabezpečovanie všetkých činností 
v oblasti BOZP týkajúcich sa súčastí STU uvedených v bode 1 tejto časti 
príkazu rektora, a to v rozsahu príslušných právnych predpisov, vnútorných 
predpisov STU a ostatných vnútorných a organizačných noriem STU. 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

 
1. Tento príkaz rektora je záväzný pre všetky súčasti STU a pre všetkých  

vedúcich a ostatných zamestnancov STU.  
 

2. Za oboznámenie zamestnancov STU s týmto príkazom rektora sú zodpovední 
príslušní vedúci.  
 

3. Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.   

                                                                                          v. r. 1 
                      prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
                                                  rektor 

                                                        
1 Originál podpísaného Príkazu rektora číslo: 3/2013 – PR Úlohy vyplývajúce z Koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci na roky 2013 až 2015 v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo dňa 22. 03. 2013 je uložený 

a k nahliadnutiu prístupný v kancelárii kvestora u JUDr. Marcely Haladejovej. 
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