
PREHLÁSENIE 

o uskutočnení  inštruktáže študentov MTF, TU a UCM v Trnave, ubytovaných v ŠDaJ M. Uhra 

z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  ochrany pred požiarmi 
 

I. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia 

1. Zákon č.124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Koncepcia politiky BOZP na pracoviskách MTF STU. 

3. Metodické usmernenie MŠ SR č. 4/2009-R,  k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení 

a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. 

4. Poučenie zamestnancov ( študentov) bez elektrotechnickej kvalifikácie v zmysle § 20 vyhlášky MPSVaR SR č. 

508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. 

5. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. (Smernica dekana č. 8/2009). 

6. Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných omamných látok (Smernica 

dekana 1/2019) 

7. Internátny poriadok ŠDaJ M. Uhra. 

8. Prevádzkový poriadok ŠDaJ M. Uhra. 

 

II. Oblasť ochrany pred požiarmi 

1. Zákon NR SR o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 

2. O požiarnej dokumentácii MTF STU (Smernica dekana 6/2019,  pož. poplach. smernice, evakuačný plán a pod.) 

3. Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti a podmienky prevádzkovania PHP. 

4. Vyhláška č. 121/2002 Z.cz. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

 Prehlasujem, že som bol oboznámený /á/ s vyššie uvedenými zákonmi a predpismi a so zásadami bezpečného 

správania sa a ubytovania v študentskom domove. Bol /a/ som upozornený /á/ na: 

 zdroje a možné príčiny úrazov, 

 vznik požiarov, povinnosti v prípade vzniku požiarneho poplachu, 

 zákaz používania elektrických tepelných spotrebičov, 

 na zákaz fajčenia v študentskom domove, 

a bol som poučený v oblasti BOZP a PO 

 

Zaväzujem sa, že 

    budem dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, 

 budem si počínať vždy tak, aby som neohrozoval /a/ život a zdravie sebe ani iným, 

 budem sa vždy riadiť základnými pravidlami  bezpečného správania sa a tak predchádzať úrazom, 

 v prípade zistenia nedostatku, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, bezodkladne to oznámim 

službukonajúcemu vrátnikovi ŠD, 

 nebudem fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v ŠD, 

 neponechám v kuchynkách bez dozoru  zapnuté elektrické spotrebiče a budem dodržiavať zákaz používania 

nepovolených spotrebičov v ŠD, 

 budem používať len tie elektrické spotrebiče, ktoré sú povolené slovenskými technickými normami, 

 budem sa riadiť Internátnym poriadkom ŠDaJ M. Uhra, 

 zoznámim sa s dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorá je na výveskách a budem sa riadiť ich 

pokynmi, 

 nebudem poškodzovať prostriedky hasenia /ručné hasiace prístroje, požiarne vodovody a pod./ 

 ak spozorujem požiar, budem sa snažiť ho uhasiť, ak je to možné, alebo včas urobím poplach volaním 

„HORÍ“ a privolám pomoc podľa požiarnych smerníc a evakuačných plánov, 

 budem rešpektovať všetky opatrenia, resp. pokyny, ktoré súvisia so zabezpečením bezpečnosti a ochrany 

zdravia a ochrany pred požiarmi 

 v prípade vzniku úrazu, jeho vznik bezodkladne ohlásim riaditeľovi ŠDaJ. Ak som sa stal svedkom úrazu, 

mojou povinnosťou je bezodkladne poskytnúť prvú pomoc.  

 budem dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. 

 

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

Priezvisko a meno študenta(ky) (vyplňte paličkovým písmom) 

 

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

Rodné číslo študenta(ky) 
 

Trnava, dňa: ........................         ....................................................... 

           Vlastnoručný podpis študenta(ky) 


