PREHLÁSENIE
o uskutočnení vstupnej inštruktáže študentov MTF STU v Trnave
z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyučovaní
a ochrany pred požiarmi
I.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri vyučovaní
1. Prehlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) odborným zamestnancom fakulty so
zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyučovaní. Bol(a)
som
upozornený(á) na zdroje a príčiny, ktoré spôsobujú najčastejšie úrazy na vysokých
školách a na základné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a to najmä:
2. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
4. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
6. Poučenie študenta 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 a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia
7. Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu
škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri
evidencii nebezpečných udalostí.
8. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného
označenia pri práci
10. NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko
11. Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane – analýza nebezpečenstiev, signály,
evakuácia
II.
Ochrana pred požiarmi
Prehlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) z oblasti ochrany pred požiarmi o dodržiavaní
predpisov na zaistenie ochrany pred požiarmi, najmä:
1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
2. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
3. Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky
prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a
pojazdných hasiacich prístrojov.
4. O požiarnej dokumentácii MTF STU Trnava (Požiarne poplachové smernice, Požiarny
evakuačný plán a pod.)
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ZAVÄZUJEM SA, ŽE
1. V priestoroch fakulty a na vyučovaní si budem počínať vždy tak, aby som neohrozoval
život a zdravie svoje, alebo iných študentov.
2. Počas vyučovania sa budem správať podľa pokynov príslušného pedagóga alebo
pracovníka.
3. Osobné ochranné prostriedky budem počas vyučovacieho procesu používať podľa
pokynov príslušného pedagóga alebo pracovníka, aby bola zaistená moja bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci. Zároveň prehlasujem, že som porozumel(a) správnej obsluhe
a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.
4. Pri práci a pri vyučovaní v laboratóriách budem dodržiavať všetky prevádzkové predpisy
a pokyny pedagóga, alebo pracovníka, ktoré platia v daných laboratóriách.
5. Budem sa vždy riadiť základnými predpismi a pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a takto predchádzať úrazom.
6. Keď zistím vo svojom okolí nedostatky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť pri práci alebo
zdravie, oznámim to ihneď príslušnému pedagógovi alebo pracovníkovi, príp.
bezpečnostnému technikovi.
7. Nebudem fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom na požiarne nebezpečných miestach,
a to: v skladoch, učebniach, laboratóriách a na miestach, kde je zakázané fajčiť v zmysle §
7 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle smernice dekana o zákaze fajčenia.
8. Budem dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok.
9. V prípade ubytovaných študentov na Študentskom domove budem dodržiavať Internátny
poriadok a Prevádzkový poriadok ŠDaJ M. Uhra.
10. Nenechám bez priameho dozoru zapnuté vykurovacie telesá, elektrické a plynové variče
alebo iné podobné spotrebiče.
11. Budem dodržiavať poriadok a čistotu v priestoroch fakulty.
12. Som povinný(á) absolvovať poučenie o bezpečnosti pri práci a ochrane pred požiarmi na
začiatku alebo v priebehu semestra v prípade predmetov, kde takéto riziko môže za
určitých podmienok hroziť.
13. Ak spozorujem na pracovisku požiar, ktorý môžem sám uhasiť, tak ho bez meškania
uhasím. Ak to nie je možne, tak včas vyhlásim poplach pokrikom “Horí!“
14. Každý úraz budem ihneď hlásiť príslušnému pedagógovi alebo pracovníkovi, príp.
bezpečnostnému technikovi, za účelom riadneho vyšetrenia okolností vzniku úrazu a
spísania záznamu o úraze.
15. Po celú dobu štúdia na MTF STU so sídlom v Trnave budem dodržiavať zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyučovaní, s ktorými som bol oboznámený pri
zápise do I. roku štúdia.
...................................................................................................
Priezvisko, meno, titl. - vyplní študent(ka) paličkovým písmom
Forma štúdia

□ denná □ externá

Metóda štúdia

................................................
Rodné číslo študenta(tky)

□ prezenčná □ kombinovaná

Názov študijného programu (skratka) ......................................................................................................
Akademický rok ..............................
Trnava, dňa .....................................

..................................................
vlastnoručný podpis študenta (tky)
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