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Garant: Úsek BOZP, PO a CO UPJŠ 
                                                                                               Košice, 11.07.2017 
                                                                                               Č. j. REK001554/2017-UPA/8813 

 
 

Rozhodnutie rektora č. 11/2017 
na realizáciu vstupného školenia a oboznamovania študentov  

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
s predpismi  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane 

pred požiarmi a civilnej ochrane 

 
 

Čl. I 
ÚVOD 

 
1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je taký stav pracovných podmienok, ktorý vylučuje 

alebo minimalizuje pôsobenie škodlivých a nebezpečných faktorov pracovného procesu 
alebo pracovného prostredia na zdravie človeka.  
 

2. Súbor opatrení z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) podľa osobitného 
predpisu1, ochrany pred požiarmi (ďalej „PO“) podľa osobitného predpisu2 a civilnej 
ochrany obyvateľstva (ďalej „CO“) podľa osobitného predpisu3, súčasťou ktorých je 
prevencia, je cielene zameraný na vytváranie takých pracovných podmienok, ktoré 
vylučujú alebo obmedzujú možné riziká spôsobujúce vznik pracovných úrazov, školských 
úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, zaisťujú BOZP a PO na 
pracovisku. 

 

3. Každý študent je povinný dodržiavať základné zásady bezpečnej práce, zásady ochrany 
zdravia pri práci, zásady bezpečného správania sa na pracoviskách a vo všetkých 
priestoroch UPJŠ a jej súčastiach, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený. 
Základné zásady bezpečnosti práce sú stanovené najmä právnymi predpismi a ostatnými 
predpismi, bližšie uvedené v tomto rozhodnutí rektora.  

 
Čl. II 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
1.   Školský úraz, hlásenie o jeho vzniku, vyšetrovanie 
 
1.1 Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia  študenta, ktorý sa stal: 

a) pri výchovno-vzdelávacej činnosti na UPJŠ, alebo nepovinnej činnosti organizovanej 
UPJŠ alebo v priamej súvislosti s ňou, 

                                                        
1 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení v niektorých zákonov 

znení neskorších predpisov  
2 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
3 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
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b) pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ak ich študent vykonal na príkaz 
alebo so súhlasom pedagogického zamestnanca - učiteľa alebo povereného 
zamestnanca UPJŠ. 

Registrovaný školský úraz  je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti študenta na výučbe 
na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť študenta.4  

 
1.2 Registrovaným školským úrazom nie je úraz študenta, ktorý sa stal pri praktickom 

vyučovaní, odbornej praxi vykonávanej u fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej 
osoby na základe dohody, brigády alebo inej činnosti. Takýto úraz sa považuje za 
registrovaný pracovný úraz. Vyšetruje a záznam spíše tá fyzická osoba – podnikateľ 
alebo právnická osoba, u ktorej došlo k pracovnému úrazu študenta UPJŠ.  

 
1.3 Neregistrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti študenta na 

výučbe na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej menej ako štyri dni, prípadne 
ak aj nedôjde k neprítomnosti študenta na výučbe, ale dôjde k poškodeniu jeho zdravia 
úrazom.  

 
1.4 Závažný pracovný úraz znamená veľmi vážne poškodenie zdravia, ide o: 

a) smrť, ktorá nastala následkom úrazu, alebo 
b) ťažká ujma na zdraví, ktorou je vážna porucha zdravia, alebo vážne ochorenie.5 

 
1.5 Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie 

zamestnanca alebo študenta, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia. 
 

1.6 Vyšetrovaním úrazu sa rozumie zistenie všetkých okolností a príčin vzniku úrazu, miesta 
úrazu, svedkov úrazu, zdokumentovania miesta úrazu ak ide o závažný úraz, uvedenia 
mena a priezviska učiteľa prítomného v čase vzniku úrazu, prípadne mena a priezviska 
zamestnanca, ktorý dal študentovi pokyn na činnosť, ktorá viedla k vzniku úrazu. 
Súčasťou vyšetrovania je prijatie a vykonanie potrebných opatrení, aby sa zabránilo 
opakovaniu podobného úrazu. 

 
1.7 Každý študent je povinný bezodkladne oznámiť vznik školského úrazu a vznik 

nebezpečnej udalosti príslušnému učiteľovi prítomnému v čase vzniku tejto udalosti, 
alebo vedúcemu pracoviska. V prípade neprítomnosti týchto zamestnancov udalosť 
nahlasuje na vrátnicu – Ohlasovňu požiarov. 

 
1.8 Povinnosť oznámiť vznik školského úrazu a nebezpečnej udalosti má aj osoba, ktorá bola 

svedkom vzniku uvedenej udalosti. 
 
1.9 Záznam o registrovanom školskom úraze a neregistrovanom školskom úraze sa spisuje 

bezodkladne po prijatí oznámenia o jeho vzniku, najneskôr však do štyroch dní odo dňa 
prijatia oznámenia o jeho vzniku. Záznam spíše príslušný učiteľ, ktorý v súčinnosti                            
s vedúcim zamestnancom  zistí príčinu a ďalšie okolnosti na určenie potrebných opatrení, 
aby sa zabránilo opakovaniu úrazu.6 

 
1.10 Študenti, ktorí sa zúčastňujú exkurzií, musia byť učiteľmi  vopred  preukázateľne poučení 

a oboznámení s celým programom, bezpečnostnými a organizačnými  opatreniami 
exkurzie a o tom, ako sa majú správať v mieste exkurzie. Študenti sú povinní na exkurzii 

                                                        
4 Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR 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 
5 § 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.  
6 Smernica č. 12/2015 o podmienkach oznamovania a ďalšom postupe pri vzniku úrazu, choroby z povolania, 

nebezpečnej udalosti na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 4093/2015 zo dňa 22. 10. 2015 
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bezpodmienečne rešpektovať príkazy vedúceho exkurzie. Bez dovolenia sa nesmú 
vzdialiť, rozchádzať sa a porušovať program. Na exkurziách je prísne zakázané  požívať 
alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky. 

 
 
2. Základné zásady na úseku bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

2.1 Dodržiavať pokyny, usmernenia a príkazy učiteľa prípadne iného zamestnanca na 
zaistenie BOZP a PO, určené pracovné postupy, zásady bezpečného správania sa na 
pracoviskách; pohybovať sa v priestoroch pracoviska bezpečne, správne našľapovať na 
schody, v prípade potreby držať sa držadla/zábradlia, bezpečne používať výťah  a pod. 
 

2.2 Dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok                                            
a psychotropných látok  na pracoviskách a v priestoroch UPJŠ a jej súčastiach podľa 
osobitného predpisu7. Požitie týchto látok  počas výučby, alebo nastúpenie na výučbu 
pod vplyvom týchto látok, ako aj odmietnutie podrobiť sa kontrole požitia týchto látok, 
ktorú  vykonáva alebo zabezpečuje UPJŠ  alebo štátny kontrolný orgán,  považuje sa za 
disciplinárny priestupok. Každé pozitívne zistenie požitia týchto látok bude riešené 
v zmysle Disciplinárneho poriadku UPJŠ.  

 
2.3 Dodržiavať zákaz fajčenia podľa osobitného predpisu8 vo všetkých vnútorných 

a vonkajších priestoroch objektov UPJŠ a jej súčastiach, na vonkajšej komunikácii, aj pri 
vstupe do areálu alebo objektu. Porušenie tohto zákazu sa považuje za disciplinárny 
priestupok. Zákaz fajčenia je vyznačený bezpečnostným označením, ktorého obrázok je 
uvedený v Prílohe 1. 

 
2.4 Rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné a zdravotné označenia, ktoré sa vzťahujú 

na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytujú pokyny alebo informácie 
potrebné na zaistenie BOZP alebo PO podľa potreby prostredníctvom značky, 
piktogramu, symbolu a farby. Značky sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, 
príkazu, na označenie núdzových východov a únikových ciest a na umiestnenie 
a označenie prostriedkov prvej pomoci, ako aj na umiestnenie prostriedkov na hasenie 
požiarov.9 Je zakázané tieto označenia akýmkoľvek spôsobom poškodzovať alebo 
zneužívať. Vzor označení je v Prílohe č. 1. 

 
2.5 Dodržiavať zásady bezpečnej práce na pracovných prostriedkoch (napr. elektrických  

strojoch a zariadeniach, nástrojoch, spotrebičoch a pod.), ktoré sú stanovené v súlade 
s osobitným predpisom10:   
A. Povinnosti, najmä: 

a) pri obsluhe pracovných prostriedkov postupovať podľa návodu a inštrukcií 
vydaných   výrobcom a podľa pokynov učiteľa, 

b) starať sa o to, aby pracovné prostriedky neboli preťažované alebo poškodzované, 
aby elektrické zariadenia a rozvody boli vždy voľne prístupné a nezaložené, aby  
z ich blízkosti boli odstránené ľahko aj ťažko zápalné horľavé látky a predmety 

                                                        
7 § 12 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.  
8 Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.  
9 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 

práci 
10 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 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 v znení neskorších predpisov; Príkaz rektora č. 3/2014, ktorým sa vydáva  prevádzkový  predpis na 

bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia platný pre Univerzitu 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti, č. j. 1789/2014 zo dňa 30. 04. 2014 
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ohrozujúce pracovný prostriedok a elektrické rozvody mechanickým, tepelným, 
chemickým a iným poškodením,  

c) náležite používať bezpečnostné a ochranné súčasti pracovného prostriedku, 
nevyraďovať ich z  prevádzky a svojvoľne ich nemeniť, 

d) ihneď odpojiť chybný pracovný prostriedok  a závadu hlásiť učiteľovi (za chybné 
sa považuje zariadenie napr. s poškodenou izoláciou, páchnuce po spálení, 
dymiace, neobvykle hlučné, s nárazovým chodom, silným hučaním, trhavým 
rozbehom, iskriace, brniace, trasúce a pod.), 

e) po skončení práce pracovným prostriedok spoľahlivo odpojiť od siete vypínačom, 
a na základe pokynu učiteľa aj vytiahnutím vidlice pohyblivého prívodu z elektrickej  
zásuvky, 

f) presvedčiť sa, aby pracovný prostriedok nebol pripojený do elektrickej zásuvky, 
ktorá je znečistená, mokrá, poškodená alebo bez ochranného kontaktu (kolíka), 

g) pred začatím práce s pracovným prostriedkom sa vopred presvedčiť, či prostriedok 
vrátane prívodov a predlžovacích šnúr a káblov nie sú mokré, postriekané vodou 
alebo inou kvapalinou.   

 
B. Zakázané činnosti, najmä: 

a) zasahovať do vnútorných častí akéhokoľvek pracovného prostriedku v zapnutom 
aj vo vypnutom stave, 

b) pracovať na nekrytých živých častiach pracovného prostriedku a dotýkať sa týchto 
častí priamo alebo akýmkoľvek predmetom, 

c) používať a opravovať  chybný a poškodený pracovný prostriedok, 
d) zakrývať pracovný prostriedok horľavým predmetom alebo materiálom,  
e) ukladať na pracovný prostriedok, alebo do jeho blízkosti, horľavé, ľahko zápalné 

alebo ináč nebezpečné látky alebo predmety,  
f) nechávať zapnutý pracovný prostriedok trvalo bez dohľadu, 
g) používať pracovný prostriedok pre iné účely, než pre ktoré je určený. 

 
 

2.6 Oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému učiteľovi alebo vedúcemu 
zamestnancovi pracoviska nedostatky a najmä tie, ktoré by pri výkone pracovných 

alebo školských činností mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné 
a vážne ohrozenie života a zdravia a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich 
odstraňovaní. 

 

Čl. III 
 OCHRANA PRED POŽIARMI 

 
1. Oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch 

a priestoroch UPJŠ                     
 
1.1 Požiar je  každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom 

prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba. 11 
 

1.2 Vzniknutý požiar alebo zadymenie sa nahlási telefonicky alebo osobne na ohlasovňu 
požiarov – vrátnicu označenú nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV12 a bezpečnostným 

označením, ktorého obrázok je uvedený v Prílohe č. 1.  
 
1.3 Povinnosti študentov v prípade vzniku požiaru sú vymedzené v Požiarne poplachových 

smerniciach. Organizáciu evakuácie osôb z objektov zasiahnutých alebo ohrozených 

                                                        
11 Zákon č. 314/2001 Z. z. 
12 Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
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požiarom  upravuje Požiarny evakuačný plán. Tieto dokumenty, ako aj aktuálny zoznam 

členov protipožiarnej hliadky, sú umiestnené na vhodných miestach objektov tak, aby boli 
viditeľné a trvalo prístupné všetkým osobám. 

 
1.4 Povinnosti, najmä:  

a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru, 
b) dodržiavať vyznačené zákazy,  plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred 

požiarmi, 
c) oznámiť bez zbytočného odkladu vznik zadymenia priestoru alebo požiaru na 

vrátnicu – Ohlasovňu požiarov, v prípade vzniku požiaru počas výučby hlásiť nehodu 
príslušnému učiteľovi, 

d) zúčastniť sa evakuácie a podľa možnosti a schopnosti pomáhať pri hasení požiaru. 
 

1.5 Je zakázané, najmä: 

a) fajčiť a používať otvorený plameň vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch 
UPJŠ, 

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov v priestoroch UPJŠ, 
c) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k hasiacim prístrojom,  požiarnym 

hydrantom, ďalším požiarnym zariadeniam, 
d) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, 

alebo zneužiť linku tiesňového volania. 
 
 
2. Nebezpečenstvo vzniku požiaru, protipožiarne opatrenia 
 

2.1 Pojem horenie je chemická, oxidačno-redukčná reakcia, pri ktorej horľavá látka reaguje 
s oxidovadlom, je sprevádzaná uvoľnením tepla a vyžarovaním svetla.  
 

2.2 K tomu, aby horenie začalo a pokračovalo, je nevyhnutná prítomnosť horľavej látky, 
oxidačného prostriedku (napr. vzdušný kyslík) a dostatočného zdroja tepla (napr. iskra, 
plameň, rozžeravené teleso a pod.). Odstránením aspoň jednej z týchto podmienok 
horenia sa dosiahne uhasenie požiaru. Čím skôr sa dosiahne, tým sú spôsobené škody 
menšie a riziko vzniku veľkého požiaru podstatne klesá. 

 
2.3 Druhy požiarov sú uvedené v Prílohe č. 1. Označenie triedy požiaru ako aj piktogram 

požiaru je uvedené na hasiacom prístroji. 
 

2.4 K rýchlej likvidácii vznikajúceho požiaru slúžia požiarne zariadenia, najmä prenosné 
hasiace prístroje, požiarne hydranty. 

 
 
3. Oboznámenie sa s umiestnením hasiacich prístrojov a so spôsobom ich použitia 

ako aj s umiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie, uzáverov vody, 
prípadne plynu 

 
3.1 Hasiaci prístroj je tlaková nádoba obsahujúca hasiacu látku, ktorá pri uvedení do činnosti 

je vytláčaná pôsobením vnútorného pretlaku. Na hasiacom prístroji je uvedený návod na 
použitie a pre ktorú triedu požiaru sa používa (trieda A, B, C), obrázok je uvedený 
v Prílohe č. 1.  

 
3.2 Hasiaci prístroj je umiestnený na stanovišti a označený bezpečnostným červeným 

označením  s bielym piktogramom hasiaceho prístroja, ktorého obrázok je uvedený 
v Prílohe č. 1.  Stanovište je viditeľné a trvalo prístupné, nesmie byť zatarasené. 
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3.3 Vodou z hydrantu sa nesmú hasiť elektrické zariadenia pod napätím elektrického prúdu, 
ani horľavé kvapaliny a plyny. 
 

3.4 Hlavné vypínače elektrických zariadení a uzávery vody a plynu sú označené 
bezpečnostným označením so zeleným pozadím a nápisom: HLAVNÝ VYPÍNAČ, 
HLAVNÝ UZÁVER VODY,  HLAVNÝ UZÁVER  PLYNU.  Umiestnenie uzáverov je  
vyznačené aj v grafickej časti Evakuačného plánu (viď na chodbe budovy). 
 

4. Vyhlásenie požiarneho poplachu a evakuácia v prípade nebezpečnej udalosti  
 
4.1 Študent, ktorý spozoruje požiar je povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu 

osôb: 
a) ohlásiť vznik požiaru príslušnému učiteľovi, alebo na Ohlasovňu požiarov, za účelom 

privolania pomoci protipožiarnej hliadky, 
b) pomáhať pri odsúvaní horľavých materiálov do bezpečnej vzdialenosti, 
c) po príchode  privolanej pomoci a podľa pokynov zamestnancov pristúpiť k  likvidácii 

požiaru prenosnými hasiacimi prístrojmi alebo požiarnymi hydrantmi,  
d) urýchlene opustiť priestor, ak sa na ňom nachádzajú materiály, od ktorých môže 

dôjsť k výbuchu a nedajú sa odstrániť, 
e) v prípade, ak je študent vyzvaný zamestnancom na privolanie hasičskej pomoci, tak 

na tiesňové číslo 150 alebo 112 ohlasuje: číslo telefónu, z ktorého požiar ohlasuje, 
svoje meno a priezvisko, názov a adresu objektu, v ktorom vznikol požiar, o aký 
druh požiaru sa jedná. 

 
4.2 Požiarny poplach sa vyhlasuje hlasným volaním H O R Í, vyhlasuje ho protipožiarna 

hliadka. 
 

4.3 Evakuácia osôb je riadená vedúcim protipožiarnej hliadky z najbližšieho bezpečného 
miesta. Evakuáciu študentov zabezpečujú príslušní učitelia po vyznačených únikových 
cestách smerujúcich na voľné priestranstvo pred budovu. Smer únikových ciest je 
zakreslený v grafickej časti Požiarneho evakuačného plánu (viď na chodbe budovy).  
 

4.4 Po opustení objektu všetky osoby sa zhromaždia tak, aby neboli ohrozené požiarom 
a neprekážali pri zásahu hasičov. Kontrolu počtu evakuovaných osôb vykonajú pre 
študentov príslušní učitelia. 

 
4.5 Spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám: 

Ošetrenie ranených zabezpečí vždy službukonajúci vrátnik privolaním lekárskej 
záchrannej služby. Do príchodu lekára prvú pomoc poskytne osoba prítomná na mieste, 
kde sa prvá pomoc vyžaduje pomocou lekárničky umiestnenej na OHLASOVNI 
POŽIAROV.  
 

4.6 Dôležité telefónne čísla na Integrovaný záchranný systém (112), hasičský a záchranný 
zbor (150), políciu (158), záchrannú zdravotnú službu (155) a vedúcich zamestnancov sú 
uvedené na OHLASOVNI POŽIAROV a v Požiarne poplachových smerniciach na chodbe 
budovy. 
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Čl. IV 

CIVILNÁ OCHRANA, VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE    
 
1. Vymedzenie niektorých pojmov z oblasti CO13 

 

a) Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo 
rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. 

b) Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, teroristický 
útok, alebo ohrozenie verejného zdravia II. stupňa. 

c) Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami 
mimoriadnych udalostí. 

d) Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého 
priestoru. 
 

2. Ochrana pri úniku nebezpečných látok 
 

2.1 Nebezpečné látky (chemické, biologické, rádioaktívne) uniknuté do okolia spôsobujú 
závažné poškodenie zdravia osôb ako centrálneho nervového systému, dýchacích 
orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušenie metabolizmu. V prípade 
nehody spojenej s únikom nebezpečných látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo 
výparov, v prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu. 
Po vzniku mimoriadnej udalosti je vyhlásená mimoriadna situácia odborom krízového 
riadenia mesta. 

 
2.2 Všeobecné pokyny: 

a) čo najrýchlejšie sa ukryť do budovy, 
b) improvizovane si chrániť dýchacie cesty, oči a odkryté časti tela; k tomu použiť 

vo vode namočenú nasiaknutú tkaninu a priložiť si ju k ústam, nosu, zakryť si oči 
a dýchať cez ňu; na nezakryté časti tela použiť odev, 

c) sledovať informácie z oficiálnych zdrojov (napr. RTVS, obecný rozhlas), 
d) riadiť sa pokynmi zamestnancov UPJŠ, ktorí zabezpečia nevyhnutné opatrenia ako 

uzavretie okien, dverí, vetrákov, klimatizácie v budove,  
e) zbytočne nezaťažovať telefónne linky svojim telefonovaním, 
f) poskytnúť pomoc chorým, starším, bezvládnym osobám v okolí,  
g) dodržiavať zákaz fajčenia. 

 
3. Ochrana pri teroristickom útoku 
 

3.1 V prípade teroristických útokov a použitia strelných zbraní odporúča sa: 
a) pokiaľ sa udalosť udeje mimo budovu je nevyhnutné okamžite opustiť ohrozené 

miesto, vzdialiť sa do bezpečia, 
b) ak dôjde k udalosti v budove, nezdržiavať sa v blízkosti okien,  
c) neupútavať na seba pozornosť útočníka, 
d) pokiaľ je to možné čo najskôr s rozvahou opustiť budovu, alebo sa vhodne ukryť 

v miestnosti za vhodný kus nábytku, vyčkať pokiaľ príde záchrana, 
e) v čase ukrytia nepoužívať pevné telefónne linky, vypnúť zvonenie na mobile, 
f) snažiť sa zachovať pokoj a rozvahu. 

 
4. Ochrana života a zdravia ukrytím, evakuácia 
 
4.1 Pri vyhlásení mimoriadnej situácie je potrebné: 

a) pokiaľ je to možné, tak sa ukryť v budove,  
b) čo najskôr zabezpečiť si pitnú vodu cez centrálny vodovod v budove,  
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c) uzatvoriť všetky okná, dvere, klimatizáciu, 
d) správať sa zodpovedne, vzájomne si pomáhať, 
e) nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň a elektrické spotrebiče. 

 
4.2 Pokiaľ v budove nie sú vhodné priestory na ukrytie, je nevyhnuté budovu čo najskôr 

opustiť a to organizovanou evakuáciu, vzdialiť sa do bezpečia svojho domova a konať ako 
je to uvedené v ods. 4.1. 

 
4.3 V každom prípade je nevyhnutné rešpektovať a dodržiavať pokyny vydávané 

zamestnancami UPJŠ alebo bezpečnostnými zložkami, podľa toho, kde sa vykonáva 
ukrytie alebo evakuácia. 

 
 

5. Varovanie, varovné signály 

 
5.1 Varovanie je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany, vykonávané varovnými 

signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Keď zaznie siréna: 
a) hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť, 
b) podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania je zrejmé, pred čím varuje, 
c) sledovať následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo 

hlásením obecného (mestského) rozhlasu. 
 
5.2 Varovné signály: 

a) VŠEOBECNÉ OHROZENIE: 2–minútový k o l í s a v ý tón sirén, 

je varovný signál pre varovanie obyvateľstva pri ohrození, alebo vzniku mimoriadnej 
udalosti, ako aj pri hroziacej možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. 
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny 
vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. 
Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je 
ohrozenie vyhlásené a výraz „VZDUŠNÝ POPLACH“. 

b) OHROZENIE VODOU: 6-minútový s t á l y tón sirén, 

zabezpečuje varovanie obyvateľstva pred ohrozením ničivými účinkami vody. 
c) KONIEC OHROZENIA: 2-minútový s t á l y tón bez opakovania, 

oznamuje koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. 
 
5.3 Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania sa vykonáva 2-minútovým 

stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky 
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 

 
 

Čl. V 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Toto rozhodnutie rektora je záväzné pre všetkých študentov Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika  v Košiciach. 
 

2. Nedeliteľnou súčasťou rozhodnutia je Príloha č. 1. 
 
 Prílohy: 

Príloha č. 1 Obrázková časť  
  

 
           
                                                                            prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
                                                                                        rektor UPJŠ 



 

 

9 

 

Príloha č. 1 
OBRÁZKOVÁ ČASŤ 

 
1. Označenie „ZÁKAZ FAJČENIA“ a „OHLASOVŇA POŽIAROV“: 
 
 
 
 
 
 
2. Vzor bezpečnostných a zdravotných označení: 
 

 
 
3. Druhy požiarov: 

 
 
4. Hasiaci prístroj a jeho označenie na stanovišti: 
 
 
 
 
 

 


