
 1 

 
Strojnícka fakulta STU V Bratislave 

Námestie slobody 17, Bratislava 
 

OBOZNÁMENIE 

ŠTUDENTA O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 

 

     

      Vážený študent, naša starostlivosť o Vašu bezpečnosť, ochranu Vášho zdravia pri práci a zabezpečenie Vašich 

primeraných znalostí pri poskytovaní prvej pomoci patrí medzi naše prvoradé povinnosti. Žiadame Vás preto 

o dôkladné oboznámenie sa s Vašimi povinnosťami a právami, ako aj znalosťami uvedenými v tomto dokumente, čo 

potvrdíte svojím podpisom. 

 

OBSAH ŠKOLENIA 

 

 
 

1. Oboznámenie  so základnými zákonnými opatreniami na úseku bezpečnosti práce.  

2. Vymedzenie priestorov: Pre študentov sú priestory v  pôsobnosti školy a ďalšie priestory,  v ktorých vykonávajú  

činnosť súvisiacu s plnením  študijných povinností.  

3. Vnútorné predpisy, politika BOZP,  informácie o výsledkoch posúdenia rizík, pravidlá o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

4. Oboznámenie so zoznamom prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca  deviateho mesiaca 

po pôrode a dojčiacim ženám, spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho 

mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, zakázaných mladistvým zamestnancom. Kategórie prác v pôsobnosti  školy. 

V pôsobnosti školy nie sú rizikové práce. 

5. Povinnosti študenta v zmysle Zákonníka práce a zákona  NR SR č. 124/206 Z. z. o BOZP v znení  neskorších 

predpisov: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnej práce, zásady bezpečného správania sa 

v pôsobnosti školy a určené pracovné postupy na pracovisku, 

b) nepoužívať alkoholické nápoje ani iné omamné prostriedky v priestoroch školy a v  čase štúdia  nenastupovať pod 

ich vplyvom do priestorov školy a  

      dodržiavať zákaz fajčenia na určených pracoviskách - priestoroch,   

 
c) v prípade potreby používať pri práci ochranné  

pracovné prostriedky, starať sa o ne a riadne s nimi 

hospodáriť napr. ochranný odev, obuv, okuliare, 

rukavice, chrániče sluchu a pod., 

 

                           

d) zúčastňovať sa oboznamovania a informovania o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygiene práce a podrobiť 

sa stanoveným skúškam a lekárskym prehliadkam, 

e) oznamovať svojmu pedagógovi nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie študentov 

a ďalších osôb nachádzajúcich sa v pôsobnosti školy. Podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní, 

f) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonávajú vedením školy poverení zamestnanci, aby zistili, či študent nie je pod 

vplyvom alkoholu alebo omamných prostriedkov,  

g) znalosť predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných 

predpokladov, pričom sa pri hodnotení pracovných výsledkov prizerá aj na ich plnenie, 

h) konať tak, aby ste neohrozili svoje zdravie, ani zdravie  študentov pri dodržaní predpisov o ochrane zdravia 

a bezpečnosti pri práci a ustanovené pracovné podmienky.  

i) Pri vykonávaní zverenej práce vždy myslieť na bezpečnosť svojho konania, neohrozovať  študentov a nepreceňovať 

svoje schopnosti. 

 

 

19. Povinnosti študenta pri vzniku školského úrazu: 
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a) zranený študent ak je toho schopný alebo svedok školského úrazu, je povinný ihneď úraz hlásiť najbližšiemu 

pedagogickému zamestnancovi postihnutého, 

b) miesto pracovného úrazu sa musí ponechať v nezmenenom stave, s predmetmi sa môže manipulovať len v 

najnutnejšom rozsahu potrebnom na vyprostenie zraneného a aj táto zmena musí byť zaznamenaná (fotografiou, 

nákresom atď..), 

20. V prípade praktických cvičení smiete uviesť stroj, zariadenie do chodu až po zaškolení pedagógom a oboznámením 

sa s návodom na použitie, nesmiete uviesť do chodu zariadenie alebo stroj pokiaľ nie ste presvedčený / á, že týmto 

neohrozíte na zdraví alebo živote ďalšie osoby. 

21. Nesmiete vykonávať práce, montáž, demontáž a opravy zariadení, na ktoré nie ste vyškolení, nemáte odbornú 

spôsobilosť a nie ste poverení a oprávnení tieto práce vykonávať. 

22. Nesmiete vykonávať obsluhu zariadení alebo strojov, na ktoré ste nebol zaučený/á a ktoré vyžadujú odbornú 

spôsobilosť. 

23. Pri poliati podlahy tekutinou alebo inak mokrú podlahu (vnútornú komunikáciu) je študent ihneď povinný 

zabezpečiť dôkladne vysušenie, z dôvodu, aby nedošlo k úrazu pošmyknutím. 

24. Pohyblivý prívod elektrických zariadení je nutné pri odchode z pracoviska vypnúť zo zásuvky. Pohyblivé externé 

prívody elektrickej energie (predlžovacie šnúry) je dovolené používať len tie, ktoré sú vyhotovené podľa platnej 

normy a nie sú poškodené. 

25. Dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pridelenom pracovisku a pri práci, 

ktorú študent (osoba) vykonáva. 

26. Plne sa venovať povereným úlohám, nekonať ľahkomyseľne a nepozorne. Nerozptyľovať svojich spolužiakov. 

27. Rešpektovať a dodržiavať príkazy, zákazy a iné pokyny na zaistenie BOZP pri práci ustanovené v organizačných 

smerniciach, pokynoch a pravidlách. 

28. Vykonávať svoju pracovnú činnosť v zmysle predpisov, ktoré sa na ňu vzťahujú tak, aby ste neboli ohrozený Vy 

sám a aby nebolo ohrozené okolie a najmä študenti. 

29. Pri práci vždy dodržiavať bezpečné pracovné postupy, ktoré stanovuje organizačný predpis a s ktorými ste boli 

riadne a preukázateľne oboznámený. 

30. Pri práci zásadne používať ochranné zariadenia a predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky. 

31. Nepracovať so zariadením, ktoré je pokazené alebo vykazuje znaky poruchovosti. 

32. Pri práci používať iba správne a schválené pracovné prostriedky a pomôcky. 

33. Študenti ani zamestnanci nesmú používať chybné náradie. Vždy dodržiavať určené odkladacie miesta a spôsob 

odkladania náradia. 

34. Nedotýkať sa elektrického vedenia. Nevykonávať opravy na elektrickom zariadení. Každú poruchu ihneď ohlásiť 

svojmu nadriadenému pedagógovi. 

35. Pre pohyb na pracovisku používať iba vyhradené cesty a priechody, zdržiavať sa na určených miestach pre výkon 

Vašej práce. 

36. Nezdržiavať sa bezdôvodne na rizikových miestach (napr. v labotarórium, dielňa  a pod.) 

37. Dbať, aby únikové cesty a prístupy k  hasiacim  prístrojom ostali nezaložené, voľné a čisté. 

38. Udržiavať poriadok na svojom pracovisku. Je nutné mať vždy na pamäti, že poriadok je základom bezpečnej práce,  

dobrých medziľudských vzťahov, vizitkou pracoviska a dobrého mena školy. 

39. Všímať si, rešpektovať a dodržiavať všetky bezpečnostné symboly a zvukové signály, ktoré sú na zariadení, na 

stenách alebo inak zverejnené. Pri práci buďte obozretný!  

 

40. Bezpečnostné značenie 

 

Bezpečnostné 

farby 

Význam značenia Príklad použitia Vzhľad značky 

 

zelená 

 

 

 

 

únikové cesty, únikový 

východ, lekárnička – na 

vrátnici 

 

lekárnička           

                 

 

 

41. Pred opustením pracoviska, dajte ho do poriadku a zabezpečte zariadenie, na ktorom ste pracovali proti zneužitiu 

neoprávnenými osobami. Presvedčte  sa, či elektrické zariadenia sú vypnuté. 

 

42. JE ZAKÁZANÉ : 

 

Vstupovať a zdržiavať sa  v priestoroch školy pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.  

Fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v priestoroch vyznačených zákazom týchto činností. 

Vykonávať činností, na ktoré nemáte odbornú a zdravotnú spôsobilosť a nie ste školou poverení. 

Bezdôvodne vstupovať na pracoviská, na ktorých nepracujete a neštudujete.  

Zneužívať prostriedky prvej pomoci umiestnené na pracovisku k inému než predpísanému účelu.  
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Pri používaní elektrických zariadení ako poučený pracovník v súlade s § 20 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 

Z.z. 

 

Ako študentovi sa Vám zakazuje:     

1. Dotýkať sa priamo alebo akýmkoľvek predmetom nekrytých živých častí elektrického zariadenia. 

2. Používať poškodené elektrické zariadenia. 

 

Ako poučení študenti môžete: 

1. Zapínať a vypínať jednoduché elektrické zariadenia podľa návodu na obsluhu. 

2. Za vypnutého stavu premiestňovať a predlžovať pohyblivé prívody spojovacími šnúrami (len odsúhlasenými 

školou), nahodiť istič, vymieňať pretavené vložky závitových poistiek a to len za nové vložky rovnakej hodnoty. 

3. Vykonávať udržiavacie práce na elektrickom zariadení podľa návodu výrobcu zariadenia, vždy pri vypnutom stave. 

 

Ako oboznámený študent  ste povinný: 

1. Pred premiestnením alebo presunutím pracovného zariadenia, prístroja, spotrebiča, pokiaľ sú tieto pripojené na 

elektrickú sieť pohyblivým prívodom s vidlicou, tieto zariadenia bezpečne odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím 

vidlice zo zásuvky, aby nemohlo dôjsť k prerušeniu alebo vytiahnutiu pripojených vodičov. 

2. Dbať, aby na elektrické zariadenie nebolo poškodené. 

3. Pri výskyte statickej elektriny pri elektrických alebo neelektrických zariadeniach ihneď upozorniť na tento jav 

svojho nadriadeného pedagóga (údržbára elektrického zariadenia pracoviska). 

4. Akýkoľvek mimoriadny úkaz a závady na obsluhovanom elektrickom zariadení ako napr. brnenie pri dotyku, 

nadmerný ohrev niektorej časti, trhavý rozbeh, zápach po spálenine, dym a pod. ihneď hlásiť vedúcemu 

pedagógovi a zariadenie okamžite vypnúť. 

5. Poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom pri dodržiavaní týchto zásad: 

 u postihnutého, ktorý nedýcha zahájiť umelé dýchanie, ktoré sa smie ukončiť len na príkaz lekára, niektorým 

z týchto spôsobov: 

 z úst do úst, z úst do nosa, 

 vykonávať masáž srdca. 

 ihneď ohlásiť na určenom ohlasovacom mieste úraz elektrickým prúdom, privolať lekára a profesionálnych 

záchrancov. 

 

 

 


