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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 24. 05. 2013 
Číslo: 4/2013 - PR 

 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) 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 
nasledovné  

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku  
možných požiarov v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 
PRVÁ ČASŤ 

 
Príslušní dekani fakúlt STU (článok 2 bod 2 organizačného poriadku STU), riaditelia 
alebo vedúci univerzitných pracovísk STU (článok 2 bod 3 organizačného poriadku 
STU) a riaditelia účelových zariadení STU (článok 2 bod 4 organizačného poriadku 
STU) – ďalej spolu len ako „zodpovední zamestnanci“ - sú v nižšie uvedených 
termínoch povinní zabezpečiť: 
  
1) prekontrolovanie  funkčnosti a spoľahlivosti elektrickej požiarnej signalizácie 

Termín : ihneď a trvale                             
 

2) za prítomnosti technika požiarnej ochrany Rektorátu STU TPO vykonanie cvičného 
požiarneho poplachu . 

Termín : 30. 06. 2013                                   
 
3) opätovné vykonanie odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok 

Termín : 30. 06. 2013                                    
 
4) opätovné vykonanie školenia pre zamestnancov  zabezpečujúcich ochranu pred 
požiarmi v mimopracovnom čase 

Termín : 30.6.2013                                
 

5) preverenie aktuálnosti Požiarno-poplachových smerníc, Požiarno-evakuačných 
plánov a požiarnych poriadkov vo vzťahu k pracoviskám, ktorých sa týkajú 

Termín : 30. 06. 2013 
                                   

6) skontrolovanie zariadení na protipožiarny zásah, prístupových komunikácií, 
nástupných plôch, vnútorných zásahových plôch a vonkajších zásahových plôch 

Termín : ihneď a trvale                                  
7) skontrolovanie uloženia a skladovania horľavých látok 
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Termín : ihneď a trvale                                 
 

8) zrevidovanie bezpečnosti práce v laboratóriách STU v nasledovnom rozsahu: 
a) všeobecné pravidlá pri práci v laboratóriách 
b) uskladnenie a uloženie chemikálií 
c) zásady bezpečnej práce v chemických laboratóriách 
d) mechanické práce 
e) práce s horľavými plynmi 
f) práce s technickými plynmi 
g) práce s elektrickým zariadením 
h) práce s chemikáliami, horľavinami, kyselinami a hydroxidmi 

Termín : 30. 06. 2013    
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

1) O splnení opatrení uvedených v prvej časti tohto príkazu rektora sú zodpovední 
zamestnanci povinní doručiť technikovi požiarnej ochrany Rektorátu STU  
písomnú správu, a to: 

 
a) v prípade opatrení s termínom  „ihneď a trvale“ v deň nasledujúci po splnení 

opatrenia 
b) v prípade ostatných opatrení do 15. 07. 2013. 

 
2) Kontrolou plnenia uložených opatrení poverujem technika požiarnej ochrany 

Rektorátu STU.  
                                  

TRETIA 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  dňom jeho vydania.    

                                                                                         
                                                                                                                v. r. 1) 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.                                               
rektor 

___________________________________________________________________ 
1) Originál Príkazu rektora číslo 4/2013-PR „Preventívne opatrenia na predchádzanie 

vzniku možných požiarov v podmienkach STU“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný 
na právnom a organizačnom útvare Rektorátu STU.  
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