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I - Všeobecné ustanovenia
V súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších a súvisicich predpisov o
BOZP a o ochrane nefajčiarov prikazujem vytvoriť podmienky na ochranu zamestnancov, osôb
pred vznikom závislosti od tabaku, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi
používania tabakových výrobkov, ktoré sú osobitným druhom toxikománie a poškodzujú zdravie
fajčiarov, ale aj nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia v GERIUM, Bratislava.

II. Zákaz fajčenia
V zmysle tohoto príkazu sa zakazuje fajčiť:
1. Na schôdzach, poradách, rokovaniach, školeniach v uzavretých priestoroch kancelárií,
zasadačiek, skladov, bytov, jedálni, kuchyniek a pod.
2. V pracovných priestoroch, kde účinku fajčenia sú vystavení nefajčiari, s výnimkou priestorov
vyhradených na tento účel /fajčiareň alebo priestor vyhradený pre fajčiarov/.
3. Pri práci, ak dôsledkom fajčenia môže byť bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo
majetok.
4. Vo verejne prístupných priestoroch.

III. Priestor vyhradený na fajčenie
Vo všetkých priestoroch a objektoch užívaných cit.organizáciou je fajčenie zakázané,
fajčenie je výnimočne povolené len vo vyznačených miestnostiach („fajčiareň“ alebo priestor
odvetraného schodiska, mimo miestností užívaných zamestnávateľom).

IV. Kontrolná činnosť
Vedúci zamestnanci sú povinní na pracovisku
vykonávať preukázateľne kontrolu
dodržiavania príkazu na ochranu nefajčiarov u svojich podriadených zamestnancov.
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V. Oboznamovacia povinnosť
Smernica štatutárneho zástupcu ( riaditeľka ) na ochranu nefajčiarov je platný dňom podpísania.
Povinnosťou zamestnávateľa je preukázateľným spôsobom oboznámiť všetkých zamestnancov a
osoby, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s týmto príkazom.

VI. Vymedzenie pojmov
Tabakovými výrobkami sa rozumejú výrobky určené na fajčenie, šňupanie, žutie, ktoré sú
celé alebo čiastočne vyrobené z tabaku a to najmä cigarety a cigary, cigaretový tabak, fajkový tabak,
šňupací tabak, žuvací tabak, jemne nasekaný vlhký tabak vo voľnej forme alebo upravený do
vrecúšok.
Fajčiarňou je uzavretá a priamo vetrateľná miestnosť priamo určená na fajčenie.
Iným fajčiarskym priestorom je spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je dovolené fajčiť.
Verejne prístupné priestory sú všetky priestory určené na bežné využívanie alebo na činnosti
v oblasti týkajúcej sa zdravia, starostlivosti o deti, výchovy a vzdelávania, dopravy, obchodu,
športu, rekreácie a kultúry, administratívne priestory,
trieda, školiace stredisko a pod.
Pracovisko je miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov, a akékoľvek iné miesto
v priestoroch zamestnávateľa ku ktorému má zamestnanec prístup počas svojej práce.
Tento príkaz je zahrnutý do vstupného školenia zamestnancov a osôb, ktoré sa zdržujú s vedomím
GERIUM v užívaných priestoroch ako aj periodickeho školenia BOZP.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Za kontrolu a dodržiavanie tejto smernice je zodpovedný vedúci úseku. Všetci zamestnanci
GERIUM sú povinní dodržiavať ustanovenia tejto smernice.
2. Smernica pre obeh účtovných dokladov nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

Bratislava, 1. 1. 2013.

PhDr. Miroslava Čembová
riaditeľka
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