
PREHLÁSENIE 

 

 

o uskutočnení inštruktáže študentov TU a UCM v Trnave, ubytovaných v školskom internáte 

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 v znení neskorších predpisov 

2. Pokyny MŠ SR č 5475/1977 – XI. zaistenie BOZP a pri výchove a vyučovaní 

3. Vyhláška č. 500/2006 MPSVaR o registrovanom pracovnom úraze 

4. Metodické usmernenie MŠ SR č. 4/2009-R, registrovaný školský úraz. 

5. Ubytovací poriadok  

 

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 SOŠPaSV (Pož. štatút, pož. poplach. smernice, evakuačný plán a pod.) 

3. Vyhláška č. 121/2002 Z.z. 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: 

  

  

  

  

    a bol som poučený v oblasti BOZ 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 školského internátu, 

 nebudem fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v školskom internáte, 

 neponechám v kuchynkách bez dozoru zapnuté elektrické spotrebiče a budem dodržiavať 

zákaz používania nepovolených spotrebičov v školskom internáte, 

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

normami, 

 budem sa riadiť „internátnym poriadkom“,  

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

riadiť pokynmi na nich uvedenými, 

 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, 

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

a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi. 

 

 
Rozsah školenia BOZP:  30 min.  Školiteľ:   Ing. Bugár Ján  ............................................... 

 

 

Rozsah školenia PO 30 min.  Školiteľ:  Bc. Zomborský Richard ............................................... 

 

 

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

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

 

 

 

 
Trnava, dňa: 15.08.2018                  ....................................................... 

Vlastnoručný podpis študenta(ky) 


