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Garant: Úsek BOZP, PO a CO     Košice, 20.10.2015 
        Č.j.: 4051/2015 
            

                                                                                                                   

 

ROZHODNUTIE Č. 14  
na realizáciu úloh  a povinností cudzích  a hosťujúcich osôb, dodržanie zásad bezpečnej 

práce, ochrany zdravia a  protipožiarnej ochrany, predchádzanie úrazom a škodám  

pri výkone pracovných činností na UPJŠ 
 
 

časť A 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI   
 

1. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP, zákon č. 124/2006 Z.z.)  

1.1 Vymedzenie niektorých pojmov: 

a) bezpečnosť práce je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo 
minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a 
pracovného prostredia na zdravie osôb na pracovisku; základom je súbor 
preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku pracovných a školských úrazov, 

b) prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach 
činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika 
a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných 
poškodení zdravia z práce, 

c) nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného 
prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca, 

d) ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude 
poškodené, 

e) riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a 
stupeň možných následkov na zdraví. 

1.2 Povinnosti osoby/zamestnanca: 

a) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, pokyny na 
zaistenie BOZP, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci 
a zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určené pracovné postupy, 
s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený priamo na pracovisku, 

b) vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, 

nebezpečné látky v súlade s návodom na používanie, s ktorými bol riadne 
a preukázateľne oboznámený priamo na pracovisku, 

c) pri práci na rizikových pracoviskách používať osobné ochranné pracovné 

prostriedky určené na bezpečnosť a ochranu a zdravia osoby/zamestnanca 
určeným spôsobom po celý čas trvania nebezpečenstva, 

d) dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať 
činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie, 

e) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na 
pracoviskách a v priestoroch UJPJŠ, nenastupovať pod ich vplyvom do priestorov 
UPJŠ, 
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f) dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách a v priestoroch UJPJŠ (zákon č. 
406/2009 Z.z.). 

Porušenie zákazov predstavuje porušenie pracovnej disciplíny. 
1.3 Pracovný úraz, iný úraz, nebezpečná udalosť 

a) Pracovný úraz: je poškodenie zdravia osoby/zamestnanca, ktoré bolo spôsobené 
pri plnení pracovných úloh  alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho 
vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. 

b) Iný úraz: je poškodenie zdravia, ku ktorému nedošlo následkom pracovného úrazu, 
ale vzniklo na pracovisku alebo v priestoroch UPJŚ.  

c) Nebezpečná udalosť – je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo 
zdravie osoby/zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia. 

1.4 Oznamovanie: Osoba/zamestnanec je povinná bezodkladne oznámiť vedúcemu 
zamestnancovi pracoviska vznik pracovného alebo služobného úrazu, iného úrazu ako 
pracovného úrazu, smrti, nebezpečnej udalosti. 

1.5 Postup hlásenia a spracovania informácií: 
a) pri úraze je potrebné  zabezpečiť prvú predlekársku pomoc a podľa závažnosti 

úrazu aj lekárske ošetrenie v zdravotníckom zariadení, 
b) vedúci zamestnanec zistí príčinu a všetky okolnosti vzniku úrazu za účasti 

osoby/zamestnanca, ktorý utrpel úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho 
zdravotný stav a za účasti zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a 
bezpečnostného technika, 

c) spíše záznam o úraze najneskôr do štyroch dní po jeho oznámení, 
d) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného úrazu, 
e) pri vzniku závažného pracovného úrazu (smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví) nie je 

možné meniť stav pracoviska  do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov. Ak sa 
stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení pri záchrane postihnutých 
osôb, vedúci zamestnanec zabezpečí vyhotovenie dokumentácie vhodnej pre 
vyšetrenie danej udalosti (náčrt, fotodokumentáciu a pod.). 

 
1.6 Predchádzanie  škodám (v zmysle Zákonníka práce) 

a) Osoba/zamestnanec  je povinná vykonávať pracovné činnosti tak, aby nedošlo 
k ohrozeniu života, zdravia  a poškodeniu  majetku, alebo k jeho zničeniu ani 
k bezdôvodnému obohateniu. 

b) Ak hrozí škoda, osoba/zamestnanec je povinná na ňu upozorniť vedúceho 
zamestnanca pracoviska. 

 

2. Zakázané práce ženám, tehotným a dojčiacim ženám (NV č. 272/2004 Z.z.) 
a) Ženy nesmú byt zamestnávane prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo 

škodia ich organizmu, najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie. 
b) Tehotná žena nesmie byt zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho 

posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. 
To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene. 

c) Ak tehotná žena vykonáva prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná, alebo ktorá 
podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, je zamestnávateľ povinný 
vykonať dočasnú úpravu pracovných podmienok. 

d) Tehotným ženám, dojčiacim ženám a matkám do konca 9. mesiaca po pôrode sú 
zakázané práce s biologickými faktormi, chemickými faktormi (olovo, ortuť, 
zlúčeniny),  karcinogénymi faktormi, so zdrojmi ionizujúceho a neionizujúceho 
žiarenia, horľavými kvapalinami I. triedy, vo výškach nad 1,5 m a nad voľnými 
hĺbkami, pri manipulácii s nákladmi (zdvíhanie, prenášanie, ukladanie bremien), 
zdrojom elektromagnetického žiarenia, fyzicky náročné práce (hlboký predklon, 
podrep, kľak, ležmo, stoj na špičkách nôh).  

 

3. Bezpečnosť pri  práci s technickými zariadeniami (vyhl.č. 508/2009 Z.Z.) 
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Poučená osoba/zamestnanec bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej 
práce prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, na ktorom pracuje alebo 
ho obsluhuje:  

3.1 má zakázané: 
a) zasahovať do vnútorných častí zariadenia,  
b) pracovať na nekrytých  častiach zariadenia a dotýkať sa týchto častí priamo alebo 

akýmkoľvek predmetom,  
c) používať chybné a poškodené zariadenia, alebo ich opravovať. 

3.2 má povolené: 
a) samostatne obsluhovať podľa návodu na obsluhu, zapínať a vypínať, 
c) za vypnutého stavu premiestňovať.  

3.3 je  povinný: 
a) pri obsluhe elektrických zariadení postupovať podľa návodu a inštrukcií vydaných 

výrobcom  a podľa pokynov vedúceho zamestnanca, 
b) starať sa o to, aby elektrické zariadenia neboli preťažené alebo poškodzované, 
c) ihneď odpojiť chybné elektrické zariadenia a závadu hlásiť na pracoviásku; za 

chybné sa považuje zariadenie napr. s poškodenou izoláciou, páchnuce po spálení, 
dymiace, neobvykle hlučné, s nárazovým chodom, silným hučaním, trhavým 
rozbehom, nadmerným oteplením niektorých častí, iskriace, brniace, trasúce a pod., 

d) starať sa o to, aby elektrické zariadenie a rozvody boli vždy voľne prístupné 
a nezaložené (priestory pred a pod  rozvodom musia byť voľné do hĺbky 1 m), aby 
z ich blízkosti boli odstránené ľahko aj ťažko zápalné horľavé látky a predmety 
ohrozujúce elektrické zariadenia a rozvody mechanickým, tepelným, chemickým 
a iným poškodením, 

e) po skončení práce elektrické zariadenie spoľahlivo vypnúť resp. odpojiť od siete 
vypínačom, vytiahnutím vidlice pohyblivého prívodu zo zásuvky a v zvláštnych 
prevádzkach vybavených samostatným rozvádzačom alebo rozvodom (laboratória, 
dielne, sklady, kotolne) odpojiť elektrické zariadenie aj hlavným vypínačom 
v prívode elektrickej energie, 

f) hlásiť vedúcemu zamestnancovi výskyt statickej elektriny v prostredí 
s nebezpečenstvom vzniku požiaru ľahko zápalných látok, 

g) presvedčiť sa, aby elektrické náradie, stroje, prístroje neboli pripojené do 
znečistenej, mokrej alebo poškodenej zásuvky alebo zásuvky bez ochranného 
kontaktu (kolíka), 

h) pred začatím práce s prístrojom presvedčiť sa, či tieto vrátane prívodov 
a predĺžovacích šnúr nie sú mokré, postriekané vodou alebo inou kvapalinou, alebo 
či neboli predtým ponorené do vody alebo inej kvapaliny. Takéto náradie, prístroj, 
stroj vrátane pohyblivého prívodu a predĺžovacieho vedenia sa nesmie použiť ale 
musí sa odovzdať  na preskúšanie poverenému zamestnancovi s odbornou 
spôsobilosťou, 

i) ak elektrické náradie, prístroj, stroj vykazujú pri práci mechanické závady 
(zahrievanie, nadmerný hluk, drnčanie a pod.) alebo závady elektrické (vadný 
vypínač, poškodený prívod, kryt, vidlicu, trasenie pri dotyku, miestne prehrievanie, 
neobvyklý pach, dym, nerovnomerný beh, silné iskrenie a pod.) musia sa ihneď 
odovzdať poverenému zamestnancovi s odbornou spôsobilosťou na dôkladné 
preskúšanie. 

 

4. Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práci a na pracovisku (NV  č.  387/2006 Z.z.)    
je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje 
pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie BOZP podľa potreby prostredníctvom 
značky, farby, svetelného označenia, prípadne aj akustického signálu. Značka je 
označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby 
a symbolu alebo piktogramu. 
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Každá osoba/zamestnanec je povinná označenie rešpektovať, dodržiavať a nesmie 
akokoľvek poškodzovať. 

 
 

Farba Význam alebo účel Pokyny a informácie Symbol - piktogram 

 
červená 

zákazová značka nebezpečné správanie 

 
signalizácia 
nebezpečenstva 

stáť, zastaviť, zariadenie na 
núdzové vypnutie, evakuácia 

 
zariadenie na 
ochranu pred 
požiarmi 

označenie a umiestnenie 

 

žltá alebo  
žlto-
oranžová 

výstražná značka upozornenie, výstraha, kontrola 

 
modrá príkazová značka osobitné správanie alebo 

činnosť, 
povinnosť nosiť osobné 
ochranné pracovné prostriedky 

  

zelená značky pre núdzový 
východ, 
únikové cesty, prvú 
pomoc  

dvere, východy, komunikácie, 
zariadenie, vybavenie 

 
bez nebezpečenstva návrat do normálneho stavu 

 
 

 

 
časť B 

OCHRANA PRED POŽIARMI   
 

1. Všeobecné požiadavky ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch UPJŠ 
(zákon č. 314/2001 Z.z.) 

 

1.1 Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom 
prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo 
uhynuté zviera.  

1.2 Ohlasovňa požiarov je pracovisko - vrátnica, označená bezpečnostným 

označením s nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV. Na ohlasovni sa nahlási 
vzniknutý požiar telefonicky alebo osobne. Kontakt je uvedený aj v požiarne 
poplachových smerniciach. 

1.3 Povinnosti  osôb a zamestnancov, ktorí sa s vedomím UPJŠ zdržujú v jej objekte: 
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní elektrotepelných 

spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri 
manipulácii s otvoreným ohňom, 

b) dodržiavať zákazy,  plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi, 
c) oznámiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov. 

1.4 Zakázané činnosti: 
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a) fajčiť alebo používať otvorený plameň vo všetkých vnútorných a vonkajších 
priestoroch UPJŠ, 

b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho 
rozšíreniu, 

c) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, 
požiarnym vodovodom, 

d) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, alebo privolať bezdôvodne hasičskú 
jednotku, alebo zneužiť linku tiesňového volania, 

e) používať poškodené alebo neodborne opravené spotrebiče a ich príslušenstvo, 
f) zakrývať elektrické spotrebiče alebo na ne ukladať rôzne horľavé predmety 

a materiály, 
g) nechávať zapnuté elektrické spotrebiče trvalo bez dohľadu, 
h) používať spotrebiče pre iné účely, než pre ktoré sú určené, 
i) používať okrasné a náladové sviečky a iné svietidlá s otvoreným plameňom 

(aromatické olejové sviečky, voskové a pod.). 
 

2. Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru, hasiace zariadenia, označovanie hlavných 

vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plyn 
2.1 Pojem h o r e n i e možno definovať ako chemickú, oxidačno-redukčnú reakciu, pri ktorej 

horľavá látka reaguje s oxidovadlom, a ktorá je sprevádzaná uvoľnením tepla 
a vyžarovaním svetla. K tomu, aby horenie začalo a pokračovalo je nevyhnutná 
prítomnosť horľavej látky, oxidačného prostriedku (vzdušný kyslík) a dostatočného zdroja 
tepla (iskra, plameň, rozžeravené teleso, teplota okolitého prostredia, trenie, stláčanie). 
Odstránením aspoň jednej z týchto podmienok horenia dosiahne sa uhasenie požiaru. 
Čím skôr sa dosiahne, tým sú spôsobené škody menšie ako aj riziko vzniku veľkého 
požiaru.  

2.2 K rýchlej likvidácii vznikajúceho požiaru slúžia požiarnotechnické zariadenia: 
a) požiarne vodovody – hydranty (zariadenie a piktogram),   
b) prenosné hasiace prístroje (zariadenie a piktogram).   

 
 
 
 
 

a)                                                 b)              
  
Hlavné vypínače elektrických zariadení a uzávery vody a plynu sú označené tabuľami: 

 

HLAVNÝ  
UZÁVER  

VODY 
   
           

 
 

3. Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách UPJŠ 
3.1 Osoba/zamestnanec, alebo študent, ktorý spozoruje požiar je povinný: 

a) vyhlásiť požiarny poplach hlasným volaním HORÍ a ohlásiť vznik požiaru telefonicky 
alebo osobne na „Ohlasovňu požiarov“ v objekte, 

b) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,  
c) odstrániť do bezpečnej vzdialenosti horľavé materiály, 
d) zabezpečiť vypnutie ističov elektrickej siete a prívod horľavých látok, 
e) pristúpiť k likvidácii požiaru všetkými dostupnými prostriedkami (prenosné hasiace 

prístroje, požiarne vodovody), elektrické zariadenia pod napätím nehasiť vodou, 
vodným alebo penovým hasiacim prístrojom (len snehovým), 

HLAVNÝ  
UZÁVER   
PLYNU 
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a) urýchlene opustiť pracovisko, ak sa na ňom nachádzajú materiály, od ktorých môže 
dôjsť k výbuchu a nedajú sa odstrániť, 

b) v prípade väčšieho ohrozenia zabezpečiť privolanie jednotky hasičského 
a záchranného zboru a podľa potreby aj záchrannú zdravotnú službu. 

 

 
3.2 V prípade vzniku požiaru alebo inej nebezpečnej udalosti a vyhlásenia požiarneho 

poplachu prítomné osoby sa musia riadiť pokynmi protipožiarnej hliadky prípadne 
príslušného veliteľa Hasičského a záchranného zboru. 

3.3 Po vyhlásení poplachu evakuujú sa osoby najviac ohrozené požiarom po vyznačených 
únikových cestách smerujúcich na voľné priestranstvo. Smer únikových ciest je 
zakreslený v grafickej časti požiarneho evakuačného plánu umiestneného viditeľne 
a dostupne na chodbách budov UPJŠ. 

 
 
 

Prílohy: 
 
Príloha č. 1 Záznam zo školenia a oboznamovania 
Príloha č. 2 Prezenčná listina zo školenia a oboznamovania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. v.r 
                                                                                                      rektor UPJŠ 
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Z Á Z N A M 
z oboznamovania cudzích a hosťujúcich osôb na UPJŠ  z predpisov BOZP 

 

Pracovisko: …………………………………..........……………………………………………………. 
(fakulta, názov ústavu a APU) 

Dátum vykonania: ……………………………… 

Obsah oboznámenia: 
1. Všeobecné informácie o zásadách bezpečnej práce, zásadách ochrany zdravia pri práci, zásadách bezpečného správania sa 

na pracovisku, bezpečných pracovných postupoch. 
2. Zoznam pracovísk, zoznam pracovísk vyhlásených za rizikové, oboznámenie s existujúcim a predvídateľným 

nebezpečenstvom a ohrozením a ochrana pred nimi.  
3. Zákazy vstupovať do priestorov, zdržiavať sa a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie 

zamestnanca. 
4. Informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch 

posúdenia rizika.  
5. Preventívne opatrenia a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, opatrenia a postup v prípade 

poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, opatrenia a postup v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác 
a evakuácie na pracovisku. 

Použité predpisy: 
a) Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  
b) Pracovný úraz, iný úraz, nebezpečná udalosť (zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, príkaz rektora č. 4/2008, 

príkaz rektora č. 5/2007). 
c) Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, zodpovednosť za 

škodu pri pracovných úrazoch). 
d) Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji a  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
e) Metodické usmernenie MŠ č. 4/2009-R, rozhodnutie rektora č. 5/2007 o podmienkach oznamovania a ďalšom  postupe pri 

vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, choroby z povolania a nebezpečnej udalosti na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach. 
f) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov. 
g) Zákon NR SR č. 406/2009 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
h) Nariadenie vlády č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, 

matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým 
rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré 
povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien (príkaz rektora č. 2/2009). 

i) Vyhláška MPSVR 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.  

j) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 
k) Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov. 
l) Nariadenie  vlády  č.  387/2006 Z.z.  o  požiadavkách  na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.    
m) Základná zdravotná pomoc –  Smernica č. 2/2010 o postupe zamestnancov UPJŠ a jej súčastí pre prípad záchranných prác, 

evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, príkaz rektora č. 3/2010. 
n) Informácie o príkazoch a rozhodnutiach rektora UPJŠ. 

 
Oboznamovania sa zúčastnili osoby podpísané v prezenčnej listine, ktorá je prílohou tohto 
záznamu.  
 
Oboznamovanie vykonal/a:  
.................................................                                 .........................................                                     
(meno a priezvisko zamestnanca)                                                                                                       podpis 

  
 
 
                                                                          ........................................................................... 
                                                                                Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca 
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Z Á Z N A M 
zo školenia cudzích a hosťujúcich osôb na UPJŠ  z predpisov ochrana pred požiarmi 

 

Pracovisko: …………………………………..........……………………………………………………. 
(fakulta názov ústavu a APU) 

Dátum vykonania: ……………………………… 

Rozsah školenia: 20 minút 

 

Obsah školenia: 
1. Všeobecné požiadavky ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby - UPJŠ 

v Košiciach. 

2. Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, protipožiarne 
opatrenia na pracovisku. pri, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane 
pred požiarmi. 

3. Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov 
a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku s so spôsobom ich použitia, ako 
aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu. 

4. Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe a na pracoviskách, povinnosti 
zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z  požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho 
evakuačného plánu. 

 

 
Školenia sa zúčastnili osoby podpísané v prezenčnej listine, ktorá je prílohou tohto záznamu.  
 
 
Školenie vykonal/a:  
.................................................                                 .........................................                                     
(meno a priezvisko zamestnanca)                                                                                                       podpis 

  
 
 
 
 
                                                                          ........................................................................... 
                                                                                Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca 
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PREZENČNÁ LISTINA 
z oboznamovania,  školenia a poučenia cudzích a hosťujúcich osôb na UPJŠ  z predpisov 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi  
zo dňa ............................................. 

 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a riadne a zreteľne oboznámený/á, školený/á a  
poučený/á s pokynmi a zásadami na zaistenie BOZP a OPP v zmysle Pokynu na realizáciu úloh 
a povinností cudzích a hosťujúcich osôb na UPJŠ, dodržiavanie zásad bezpečnej práce, 
ochrany zdravia a  protipožiarnej ochrany, predchádzanie úrazom a škodám pri výkone 
pracovných činností.  
Beriem na vedomie, že porušenie zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia a  protipožiarnej 
ochrany, ako aj predmetného pokynu bude UPJŠ klasifikovať ako porušenie pracovnej 
disciplíny a v prípade vzniku škody mnou spôsobenej budem znášať dôsledky.  

 

 
 
P.č.      Meno, priezvisko, titul osoby/zamestnanca                                     Podpis 


