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BOZP
Dodržiavať rezortné predpisy a predpisy 

na zaistenie BOZP

Nahlasovať všetky školské úrazy

Nosiť a používať predpísané OOPP

Dodržiavať pokyny pedagógov a 

odborných asistentov

Zákaz požívania alkoholických nápojov a 

omamných látok



Postup pri vzniku školského úrazu
 Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia 

študenta

 Nutnosť ohlásiť vedúcemu výučby - evidencia 

školského úrazu – nahlásenie technikovi BOZP

 RŠÚ je úraz, pri ktorom absencia študenta trvá viac 

ako 3 dni, nutné registrovať na stránke Ministerstva 

školstva

 Použitie lekárničky treba nahlásiť vedúcemu výučby



Poskytovanie a používanie OOPP
OOPP slúžia na ochranu života a zdravia

Pred použitím skontrolovať, či OOPP je 

funkčné

V prípade pridelenia OOPP nutné nosiť a 

používať pri práci v laboratóriách, dielňach 

a učebniach

V prípade nepoužitia OOPP – nemožno 

absolvovať výučbu



Vyhradené technické zariadenia
 Poučený pracovník §20 – pracovník bez elektrotechnického 

vzdelania, ktorého organizácia oboznámila s predpismi

 Pred použitím nutné skontrolovať, či VTZ nie je poškodené

 Možnosť používania len v rozsahu pokynov vedúceho 

výučby

 V prípade akéhokoľvek poškodenia nutné nahlásiť 

vedúcemu výučby

 Prísny zákaz opráv a iných zásahov do VTZ

 Po skončení činnosti VTZ odpojiť od prívodu nebezpečných 

látok (elektrika, plyn, chemické látky)



Prvá pomoc pri úraze elektrickým 
prúdom
 Privolať rýchlu zdravotnú pomoc – sanitku – 112

 Vyslobodiť poškodeného od zdroja elektrického 

napätia

 V prípade bezvedomia – resuscitácia (umelé 

dýchanie a masáž srdca)

 Miesta dotyku = vznik popálenín, nutnosť chladiť 

pod tečúcou studenou vodou

 Zotrvať do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci



Ochrana pred požiarmi
 Smernica dekana – ZÁKAZ FAJČENIA, zákaz manipulovania 

s otvoreným ohňom v budovách a v areáli MTF STU

 Oboznámiť sa s umiestnením požiarno-technického vybavenia 
(hasiacich prístrojov a hydrantov)

 V prípade spozorovania požiaru nutné vyhlásiť kričaním 
„HORÍ“ a následne nahlásiť na príslušnú ohlasovňu požiarov, 
alebo použitím tlačidlového hlásiča (materiálový výskum, 002, 
ŤL, ŠD NI)

 Pokúsiť sa zlikvidovať požiar použitím PHP alebo hydrantov

 V prípade mimoriadnej udalosti riadiť sa podľa pokynov 
vedúceho výučby, evakuovať sa do areálu campus Bottova



Práškový CO2













Požiarny vodovod - hydrant

Použiť len vtedy,

ak je vypnutý zdroj

elektrickej energie!!!



Požiarna dokumentácia:
Požiarne poplachové smernice

Požiarne evakuačné plány

Grafické požiarne evakuačné plány





Ďakujeme za pozornosť,

prajeme pekný zvyšok 

dňa


