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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 14. 09. 2017 

Číslo: 3/2017 - PR 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na základe zistení inšpekcie práce 

vyplývajúcich z Protokolu o výsledku inšpekcie práce č. IBA-068-27-2.2/P-E22,24-17 zo dňa 

25.08.2017 vydaného Inšpektorátom práce Bratislava a v súlade s článkom 3 bod 1 písm. c) 

Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03.10.2013 

 

vydáva 

 

nasledovný príkaz rektora 

 

Opatrenia na odstránenie 

nedostatkov zistených inšpekciou práce v roku 2017 

 

ktorým ustanovuje nasledovné: 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

1) Zamestnancom prijatým do pracovného pomeru na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave (ďalej len „STU“) zabezpečiť úhradu nákladov spojených so zisťovaním 

zdravotnej spôsobilosti na prácu lekárskymi prehliadkami1. 

 

   Zodpovední: kvestor, 

     dekani fakúlt, 

     riaditelia účelových zariadení2. 

   Termín: trvalý. 

 

2) Zabezpečiť zamestnancom prijatým do pracovného pomeru na STU od 01. 01. 2017 

do nadobudnutia účinnosti tohto príkazu rektora, a ktorých pracovný pomer na STU 

stále trvá, úhradu nákladov spojených so zisťovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu 

lekárskymi prehliadkami1. 

 

   Zodpovední: kvestor, 

                                                        
1
 § 6 ods. 1 psím. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2
 Článok 2 bod 4 písm. a) a b) platného Organizačného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
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     dekani fakúlt, 

     riaditelia účelových zariadení2. 

   Termín: 22.09.2017. 

 

3) Náklady spojené so zisťovaním zdravotnej spôsobilosti zamestnancov lekárskymi 

prehliadkami v zmysle bodov 1 a 2 tejto časti uhradiť len zamestnancom, ktorí 

predložia doklad o zaplatení poplatku za lekársku prehliadku. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

1) Tento príkaz rektora je vydaný za účelom naplnenia zákonných povinností STU ako 

zamestnávateľa vyplývajúcich z ustanovenia § 6 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

2) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať iba číslovanými 

dodatkami k nemu, podpísanými rektorom. 

 

3) Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 

 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.3 

 rektor 

                                                        
3
 Originál podpísaného príkazu rektora číslo 3/2017 – PR „Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených 

inšpekciou práce v roku 2017“ zo dňa 14.09.2017 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom 
a organizačnom útvare Rektorátu STU. 


