Záznam z preškolenia o uskutočnení vstupnej inštruktáže pre študentov
ubytovaných v študentských domovoch (ŠD) STU o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP).
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP):
1. Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
2. Ubytovací poriadok študentských domovov a súvisiace interné pokyny
3. Prevádzkový poriadok ŠD STU
Ochrana pred požiarmi (OPP):
1. Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, najmä § 14
2. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
3. Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, najmä § 7
4. Požiarny štatút STU
5. Interná smernica riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU na kontrolu a používanie prenosných elektrických
spotrebičov pre ŠDaJ STU
Prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s hore uvedenými zákonmi a predpismi a bol/a som
upozornený/á na:
1. zdroje a možné príčiny úrazov, možné príčiny vzniku požiarov,
2. zákaz fajčenia v celom objekte ŠD,
3. zákaz používania súkromných elektrických spotrebičov (priamo výhrevné elektrické spotrebiče,
variče, žiariče, teplovzdušné ohrievače, elektrické konvektory, remosky, elektrické radiátory,
infralampy, varné kanvice a pod.).
Zaväzujem sa:
1. riadiť ubytovacím poriadkom ŠD STU,
2. dodržiavať predpisy a opatrenia BOZP a OPP, a riadiť sa základnými pravidlami bezpečnej práce
a bezpečného správania sa a tak predchádzať úrazom,
3. vykonávať činnosti a počínať tak, aby som svojím konaním neohrozil/a život a zdravie sebe ani
iným,
4. používať len povolené a bezchybné elektrické spotrebiče podľa návodu na obsluhu od výrobcu,
5. nepoužívať súkromné elektrické spotrebiče na vykurovanie izieb a na prípravu jedla na izbe,
6. nefajčiť a nemanipulovať s otvoreným ohňom v priestoroch ŠD,
7. dohliadať na zapnuté elektrické a plynové spotrebiče v kuchynke a neponechať ich bez dozoru,
8. udržiavať čistotu a poriadok na svojej izbe, v kuchynke a spoločných priestoroch ŠD,
9. oznamovať všetky nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, riaditeľovi ŠD,
alebo technikovi ŠD,
10. oboznámiť sa s požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom pri
vstupe do ŠD a v prípade vzniku požiaru riadiť sa ich pokynmi.
Zaväzujem sa, že nebudem poškodzovať dokumentáciu OPP a vecné prostriedky OPP
(prenosné hasiace prístroje, požiarne vodovody hydranty, núdzové osvetlenie, domáci rozhlas)
V prípade spozorovania vzniku požiaru v priestoroch ŠD - vypnem prívod elektriny a pokúsim sa
požiar uhasiť. Ak uhasenie požiaru nie v mojich silách bezodkladne ohlásim požiar na ohlasovňu
požiarov (vrátnica ŠD) prostredníctvom tlačidlového hlásiča a volaním „HORÍ“ oboznámim študentov
v susedných izbách.
Dátum oboznámenia:
V Bratislave

Číslo izby:

Meno a priezvisko:

Podpis študenta:

