
 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
tel.: ++ 421 55 63 323 11  fax: ++ 421 55 63 323 12  e

 

Študijné odbory: 2675 6 Elektrotechnika 
F 71/1. 

 

 
 
 

 
Meno a priezvisko žiaka: 
 
.................................................................
 
Trieda: .....................................
SPŠE Komenského, 44   040 01  Košice
 
              
 
                                                                      
                                                                  

Oznámenie o porušení zákazu faj
 

 
Podľa § 7 ods. 1 písm. 

ochrane nefajčiarov je zakázané
v školskom areáli  (priestor pred školou a
umožňuje porušenie tohto zákazu 

Oznámenie o porušovaní tohto zákona 
zdravotníctva alebo Policajný zbor.

 
Na základe vyššie uvedených skuto

                                           ........................................................... 

fajčil v priestoroch školy / školského zariadenia.
Na základe tejto skutočnosti Vás predvolávam na pohovor s
riešenia vyššie uvedeného priestupku.
 
 
 
 

 
S pozdravom 
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Trieda: ..................................... 
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porušení zákazu fajčenia v škole 

a § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 377/2004 Z.z. v znení neskorších predpisoch 
iarov je zakázané fajčiť v priestoroch školy  a v školského zariadenia

školskom areáli  (priestor pred školou a školské ihriská). Vyššie uvedený zákon
orušenie tohto zákazu postihnúť  ako priestupok a uložiť pokutu

Oznámenie o porušovaní tohto zákona môže škola podať na príslušný Úrad verejného 
zdravotníctva alebo Policajný zbor. 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám oznamujem, že Váš syn d

...........................................................  

h školy / školského zariadenia. 
nosti Vás predvolávam na pohovor s riaditeľom školy za ú

riešenia vyššie uvedeného priestupku. 

    Ing. Štefan Krištín
                    riaditeľ školy
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znení neskorších predpisoch o 
zariadenia (ŠI, SJ) a 

yššie uvedený zákon podľa § 11  
 pokutu až do 497 eur. 

 na príslušný Úrad verejného 

ností Vám oznamujem, že Váš syn dňa                           

ľom školy za účelom  

Ing. Štefan Krištín 
 školy 


