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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 a ods. 6 
Organizačného poriadku UK Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 10/2011 Smernici 
rektora UK v Bratislave, ktorou sa vydáva Požiarny štatút Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

Čl. 1 

 

Vnútorný predpis č. 10/2011 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou 
sa vydáva Požiarny štatút Univerzity Komenského v Bratislave sa mení takto: 
 

(1) V článku 8 ods. 2 písm. g) sa pred slovné spojenie „krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru“ vkladá slovo „príslušného“. Zároveň sa dopĺňa za slovné spojenie 
„krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“)“ 
nasledovné: „a pre územie mesta Bratislava Hasičského a záchranného útvaru hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy“. Za slovo „rozhodlo“ sa vkladá: „príslušné“ a na 
konci vety sa vypúšťa čiarka a pripája sa: „alebo Hasičský a záchranný útvar hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy,“. 

(2) V článku 8 ods. 2 písm. i) sa za slovné spojenie „príslušnému okresnému riaditeľstvu 
Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“)“ vkladá nasledovné: „a 
na území mesta Bratislava Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy“. 

(3) V článku 9 ods. 2 písm. g) sa pred slovo „krajského“ vkladá slovo „príslušného“ a za 
poslednou čiarkou sa vkladá nasledovný text: „alebo na základe rozhodnutia Hasičského 
a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre objekty 
a priestory v územnej pôsobnosti mesta Bratislava,“. 

(4) V článku 9 ods. 2 písm. i) sa pred slovo „okresnému“ vkladá slovo „príslušnému“. Za 
slovo „zboru“ a pred čiarku sa vkladá nasledovné: „a v územnej pôsobnosti mesta 
Bratislavy Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy“. 

(5) V článku 10 ods. 2 písm. l) sa za slovo „zboru“ vkladá nasledovné: „a na území mesta 
Bratislava Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy“. 

Čl. 2 
Záverečné ustanovenia 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť 1. októbra 2014. 

V Bratislave 1. októbra  2014 
 
 
 
                                                                    prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
                                                 rektor UK 


