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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov 

a v súlade s § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a § 25 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o požiarnej prevencii“) túto smernicu o 

vypracovaní požiarnych identifikačných kariet na Univerzite Komenského v Bratislave.  

Čl. 1 

Vypracovanie požiarnych identifikačných kariet na UK 

(1) Táto smernica upravuje vypracovanie požiarnych identifikačných kariet na UK, ktoré sú 

súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) vyhlášky 

o požiarnej prevencii. 

(2) UK je povinná v zmysle § 25 ods. 1 vyhlášky o požiarnej prevencii vypracovať požiarnu 

identifikačnú kartu. Rektorát UK s centrálne financovanými súčasťami UK, fakulty UK 

a samostatne hospodáriace súčasti UK sú povinné vypracovať vlastné požiarne 

identifikačné karty v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR 

a vnútornými predpismi UK, a to k 1. januáru 2017.  

(3) Požiarne identifikačné karty je povinný vypracovať príslušný technik požiarnej ochrany 

na UK.  

(4) Požiarne identifikačné karty vydané na UK sú uložené na zodpovedajúcej ohlasovni 

požiarov a u príslušného technika požiarnej ochrany na UK.   

(5) Vzor požiarnej identifikačnej karty, ktorá sa vypracúva na UK, tvorí prílohu tejto 

smernice. 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 10/2011 Požiarny štatút UK v znení neskorších dodatkov.  

(2) Rektor je oprávnený formou smernice podrobnejšie upraviť podmienky zabezpečenia 

ochrany pred požiarmi na UK.  

(3) Súčasťou tejto smernice je príloha -  Vzor požiarnej identifikačnej karty, ktorá sa  

vypracúva na UK.  

(4) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania, okrem čl. 2 ods. 1, ktorý 

nadobúda účinnosť 1. januára 2017. 

 

V Bratislave 3. novembra 2016 
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