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1 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia (ďalej „BOZP“) pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

(124/2006 z 2. februára 2006) 
 

Poznámka: červeným je text potrebný pre študentov 
 
1.1 Predmet zákona (§ 1) 
Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik 
pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. 

1.2 Pôsobnosť zákona (§ 2) 
Tento zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach 
výrobnej sféry a nevýrobnej sféry. Tento zákon sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické 
osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby v pracovnoprávnych vzťahoch, v obdobných 
pracovných vzťahoch a na právnické osoby a fyzické osoby, u ktorých sa uskutočňuje 
praktické vyučovanie žiakov učilišťa a žiakov odborného učilišťa, žiakov strednej školy a 
študentov vysokej školy (ďalej len „zamestnávateľ“). 

 

2 Metodické usmernenie MŠ SR č. 24/2006-R 
z 28. novembra 2006 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých 
škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 17 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, za účelom 
zavedenia jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku 
registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí vydalo metodické 
usmernenie. 

2.1 Školsky úraz 
1. Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia (ďalej len úraz) dieťaťa, žiaka alebo 
študenta (ďalej len žiak) ak sa stal: 
(a) pri výchovno-vzdelávacej činnosti na základných školách, základných umeleckých školách, 
stredných školách, špeciálnych školách, školských zariadeniach a vysokých školách (ďalej len 
škola) alebo nepovinnej činnosti organizovaných školou alebo v priamej súvislosti s ňou, 
(b) pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a) ak ich žiak vykonal na príkaz alebo so 
súhlasom učiteľa alebo povereného zamestnanca školy; 
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2. Registrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe 
stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka; 
3. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dni po 
oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Ak sa jedna o neplnoletého žiaka, k jeho 
spísaniu sa prizve zákonný zástupca žiaka. 
4. Registrovaným školským úrazom nie je úraz žiaka, ktorý sa stal pri praktickom vyučovaní, 
odbornej praxi vykonávanej u fyzickej alebo právnickej osoby na základe dohody, brigády 
alebo inej činnosti. Takýto úraz sa považuje za registrovaný pracovný úraz. 
5. Neregistrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na 
základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej menej ako štyri dni, poprípade ak aj 
nedôjde k neprítomnosti žiaka v škole, ale dôjde k poškodeniu jeho zdravia úrazom. 
6. Vyšetrením úrazu sa rozumie zistenie všetkých okolností a príčin vzniku úrazu, miesta 
úrazu, svedkov úrazu, zadokumentovania miesta úrazu ak ide o závažný úraz, uvedenia mena 
a priezviska pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, 
poprípade mena a priezviska zamestnanca, ktorý dal žiakovi pokyn na činnosť, ktorá viedla k 
vzniku úrazu. 
7. Škola je povinná vnútorným predpisom určiť, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik 
úrazu a nebezpečnej udalosti. 

2.2 Evidencia neregistrovaných školských úrazov 
1. Školy vedú evidenciu neregistrovaných školských úrazov. 
2. Evidencia obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia žiaka, ktorý utrpel úraz, deň, 
hodinu, mesiac a rok vzniku úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, spôsob ako k úrazu došlo, 
charakter úrazu, svedkov úrazu a meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý 
vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie neregistrovaných 
úrazov. 
3. Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v 
prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

2.3 Spisovanie záznamu o registrovanom školskom úraze 
1. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje pedagogicky zamestnanec, ktorý 
vykonával dozor v čase vzniku úrazu, ak to nie je možne, potom triedny učiteľ žiaka, 
poprípade iný zamestnanec poverený riaditeľom školy a dekanom vysokej školy. 
2. Škola vyšetrí každý úraz, ktorý sa stane žiakovi pri činnostiach uvedených v článku 2.1, 
zistí, či spĺňa charakter a požiadavky registrovaného školského úrazu a postupuje podľa 
článku 2.1 tohto metodického usmernenia. Zároveň zistí príčinu úrazu, kto úraz zavinil, 
okolnosti jeho vzniku, prijme a vykoná potrebne opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu 
podobného úrazu. 

2.4 Predkladanie výkazu o úrazovosti žiakov a študentov za školsky rok 
1. Školy vypracovávajú prehľady o registrovaných školských úrazoch za uplynulý školský rok a 
zasielajú ich do konca júna nasledujúceho roku organom územnej samosprávy. Orgány 
územnej samosprávy ich zasielajú sumárnym výkazom príslušnému krajskému školskému 
úradu najneskôr do piateho júla nasledujúceho roku. Krajsky školský úrad zasiela 
vypracovaný sumárny výkaz o registrovaných školských úrazoch Ústavu informácii a prognóz 
školstva do konca júla nasledujúceho roku. 
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2. Vysoké školy vypracovávajú prehľady o registrovaných školských úrazoch za uplynulý 
školsky rok a zasielajú ich sumárnym výkazom Ústavu informácii a prognóz školstva 
najneskôr do konca júla nasledujúceho roku. 
3. Školy zasielajú oznam o registrovanom školskom úraze a podklady z jeho vyšetrovania 
Ministerstvu školstva SR len vtedy, ak u žiaka došlo k ťažkej ujme na zdraví alebo ak nastala 
smrť žiaka. Oznam o registrovanom školskom úraze a podklady z jeho vyšetrovania zasielajú 
školy Ministerstvu školstva SR do jedného mesiaca od spísania tohto úrazu. 

2.5 Nebezpečná udalosť 
1. Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie žiaka, 
ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia. 
2.  Škola je povinná viesť evidenciu nebezpečných udalostí. 
3. Škola je povinná po oznámení nebezpečnej udalosti bezodkladne vykonať potrebné 
opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia žiaka. 

2.6 Úschova dokladov 
1. Školy sú povinne uchovávať záznam o registrovanom školskom úraze päť rokov od vzniku 
tohto úrazu, rovnaká lehota platí aj pre evidenciu podľa článku 2.2. 

 
3 Odškodňovanie školských úrazov 
V zmysle ustanovení § 214 Zákonníka práce ods. 4) za škodu, ktorá vznikla študentovi vysokej 
školy pri teoretickom vyučovaní, pri praktickom vyučovaní v škole a pri výchove mimo 
vyučovania alebo v priamej súvislosti s nimi, zodpovedá vysoká škola. Ak škoda vznikla pri 
odbornej praxi u zamestnávateľa alebo v priamej súvislosti s ním, zodpovedá za ňu 
zamestnávateľ, u ktorého sa tato prax uskutočňovala. 

 
4 Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení 

elektrickom podľa § 19 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. 
Poučený pracovník (§ 20) je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej 
činnosti prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje, a ktorá 
bola preukázateľne poučená v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického 
zariadenia a vycvičená v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Poučenie a 
vycvičenie môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 až 24. V prípade 
obsluhy technického zariadenia elektrického nízkeho napätia môže poučenie vykonať aj 
poučený pracovník, ktorý bol poverený touto činnosťou. Elektrotechnik (§ 21) je osoba, ktorá 
má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného alebo študijného odboru (stredné, 
úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 
25. Elektrotechnik môže vykonávať činnosť na vyhradenom elektrickom zariadení v rozsahu 
osvedčenia. 

4.1 Definície 
Elektrické zariadenie, akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, premenu, prenos, 
distribúciu alebo využitie elektrickej energie, ako sú stroje, transformátory, prístroje, 
meracie prístroje, ochranné prístroje, zariadenia pre elektrické rozvody, spotrebiče (826-07-
01). 
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Práca na elektrickej inštalácii montáž, revízia a údržba elektrických zariadení a elektrickej 
inštalácie; patria sem aj všetky úkony na zaistenie pracoviska a na meranie prenosnými 
prístrojmi. Zaistenie pracoviska na prácu, súbor opatrení na zaistenie bezpečnosti 
pracujúcich. Ochranné pomôcky predmety, ktoré chránia pracovníka pred nebezpečnými 
účinkami elektriny, pred škodlivosťou pracovného prostredia alebo pred iným ohrozením. 
Práca s dohľadom, práca, ktorá sa vykonáva podľa podrobnejších pokynov; pred začiatkom 
prace sa osoba vykonávajúca dohľad presvedčí, či sú vykonané nevyhnutné bezpečnostné 
opatrenia; v priebehu práce podľa potreby občas kontroluje dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov; pri tejto práci zodpovedajú za dodržiavanie bezpečnostných ustanovení 
pracovníci vykonávajúci prácu. Práca pod dozorom práca, ktorá sa vykonáva za trvalej 
prítomnosti osoby, ktorá je poverená dozorom a ktorá je zodpovedná za dodržiavanie 
bezpečnostných ustanovení. 
Pri výučbe v školských laboratóriách musí byť z dôvodu zaistenia bezpečnosti študentov 
zaistený odborný dozor tak, aby na jedného učiteľa (asistenta) pripadalo najviac 10 
študentov. Učiteľ (asistent) musí mať najmenej kvalifikáciu znalej osoby s vyššou 
kvalifikáciou. 
 

5 Bezpečnosť elektrických zariadení – výber predpisov rady 
STN 33 2000 

Neživá časť vodivá časť zariadenia, ktorej sa možno dotýkať a ktorá nie je zvyčajne živa, ale 
sa môže stať živou pri zlyhaní základnej izolácie. Neutrálny vodič (N) vodič elektrický spojený 
s neutrálnym bodom schopný prispieť k distribúcii elektrickej energie. Krajný vodič (v 
striedavej trojfázovej sieti L1, L2, L3) vodič v normálnej prevádzke pod napätím, ktorý je 
schopný prispieť k prenosu alebo distribúcii elektrickej energie a nie je to neutrálny alebo 
stredný vodič. Ochranný vodič (PE) vodič slúžiaci na zaistenie bezpečnosti, napr. na ochranu 
pred úrazom elektrickým prúdom. Vodič PEN uzemnený vodič, ktorý plní súčasne funkcie 
ochranného a neutrálneho vodiča. 

5.1 Označovanie sieti 
TN-C, TN-C-S, TN-S, IT, TT. 

 
6 Dotykové a krokové napätie pri poruche 
 
7 Účinky elektrického prúdu pretekajúceho telom 
Elektrický prúd pri prechode ľudským organizmom vyvoláva v ňom účinky: 
1. Tepelné – vyskytujú sa pri úrazoch jednosmerným prúdom a vysokým napätím. Sú to 
popáleniny od elektrického oblúka, ktoré sa veľmi ťažko hoja. 
2. Fyziologické – sú typické pre striedavý prúd nízkeho kmitočtu. Charakteristický je svalový 
kŕč (spazma), ktorý je obzvlášť výrazný pri kmitočte 50Hz. V jeho dôsledku sa postihnutý sám 
nemôže vyprostiť z elektrického obvodu. Zvlášť nebezpečne pôsobí na srdce, ktoré nepracuje 
normálnym kmitočtom (cca. 70 tepov/min.), ale nastane chvenie s vyšším kmitočtom. Tým sa 
poruší krvný obeh a nastane bezvedomie. 
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3. Elektrochemické – vznikajú pri úrazoch vysokofrekvenčným prúdom. Pôsobením 
vysokofrekvenčného prúdu dochádza k rozkladu kožného tkaniva. Účinky elektrického prúdu 
na organizmus závisia: 
1. Od veľkosti elektrického prúdu. Za nebezpečnú hodnotu prúdu pokladá sa hodnota väčšia 
ako 10mA pri striedavom prúde, a hodnota väčšia ako 25mA pri jednosmernom prúde. 
Smrteľná hodnota prúdu je nad 100mA pre striedavý aj jednosmerný prúd pri trvaní t>1 s. 
2. Od trvania pretekania elektrického prúdu. Skracovaním času pôsobenia znižuje sa efekt 
účinkov prúdu. S časom odpor ľudského tela klesá, čím prúd narastá. 
3. Od odporu ľudského tela. Odpor ľudského tela (radové 10 k) pozostáva z odporu kože a 
vnútorného odporu organizmu. Odpor kože závisí od jedinca. Suchá pokožka má väčší odpor 
ako pokožka mastná a vlhká. Nižší odpor má pokožka na chrbte ruky ako zrohovatela koža na 
dlani manuálne pracujúceho človeka. Vnútorný odpor organizmu závisí od telesného a 
duševného stavu. Psychicky stresovaný človek má nižší odpor. 
4. Od smeru prechodu elektrického prúdu. Najnebezpečnejším prípadom je, keď elektrický 
prúd prechádza oblasťou srdca, t. j. medzi rukami, alebo ľavá – ruka – ľavá noha. 

 
8 Postup pri záchrane človeka, ktorý utrpel úraz elektrinou 
Pri poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrinou treba konať rýchle, rozvážne a 
neunáhlene. Pri záchrane človeka treba dodržať takýto postup: 
1. postihnutého hneď vyslobodiť z dosahu prúdu vypnutím alebo spoľahlivým prerušením 
obvodu, v ktorom sa nachádza; 
(a) vypnutím prúdu hlavným vypínačom v podružnom rozvádzači, rozvodni alebo vypnutím 
hlavného vypínača v hlavnom rozvádzači v transformátorovej stanici; vyskrutkovať alebo 
vytiahnuť hlavné poistky; ak je úraz spôsobený prenosným ručným náradím alebo 
pohyblivým elektrickým zariadením, prúd sa preruší vytiahnutím vydlice zo zásuvky; 
(b) ak prúd nemožno rýchle vypnúť, potom pri zásahu prúdom nízkeho napätia treba 
vyslobodiť postihnutého z obvodu odsunutím vodiča alebo odtiahnutím postihnutého z 
dosahu živej časti zariadenia; záchranca musí dávať pozor, aby sa sám nedostal do 
prúdového obvodu stykom so živou časťou elektrického zariadenia alebo s telom 
postihnutého; musí sa postaviť na izolačnú (aspoň drevenú) podložku alebo musí použiť 
osobné ochranné prostriedky; 
(c) ak postihnutého nemožno vyslobodiť z obvodu ani odsunutím vodiča, ani odtiahnutím, 
treba prerušiť prúd – preseknutím vodiča alebo vyvolaním umelého skratu; pri vn alebo vvn 
je nebezpečné približovať sa k postihnutému, kým sa elektrické zariadenie neodpojilo od 
napätia, a teda nemožno odtiahnuť postihnutého, ani vodič – najdôležitejšie je rýchle 
vypnutie prívodu vn alebo vvn; 
2. ak postihnutý nedýcha, treba zaviesť ihneď umelé dýchanie; 
(a) metóda „z pľúc do pľúc; 
i. položiť postihnutého na chrbát, 
ii. uvoľnenie dýchacích ciest, 
iii. podloženie lopatiek prikrývkou, zloženým kabátom alebo pod., 
iv. zaklonenie hlavy, 
v. vdychovanie: 10-krat rýchlo za sebou (asi v sekundových intervaloch) potom 12- až 16-krat 
za minútu, 
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(b) umelé dýchanie možno skončiť až vtedy, keď postihnutý začne opäť dýchať, alebo na 
príkaz lekára; 
3. ak je srdcový pulz nehmatateľný, treba umelé dýchanie ihneď doplniť nepriamou masážou 
srdca; 
(a) odborne vyškolený záchranca, 
(b) začína sa umelým dýchaním, ktoré sa nesmie prerušiť ani počas masáže srdca, 
i. položiť postihnutého na chrbát na tvrdú podložku, postaviť sa po ľavej strane 
postihnutého, 
ii. zápästie pravej ruky položiť dlaňou na dolnú časť hrudnej kosti; prsty smerujú k pravému 
lakťu postihnutého, ale nedotýkajú sa hrudníka, 
iii. ľavú ruku položiť naprieč cez pravú a hmotnosťou tela stláčať rytmicky hrudnú kosť 
smerom k chrbtici do hĺbky 4 až 5 cm v sekundových intervaloch, 
iv. na päť stlačení hrudnej kosti postihnutého nasleduje jeden vdych metódou „z pľúc do 
pľúc“, 
4. treba zavolať alebo poslať po lekára; 
5. o úraze treba čo najrýchlejšie upovedomiť príslušného vedúceho pracoviska. 

 
9 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
1. Ochrana pred dotykom živých a neživých častí 
(a) Ochrana malým napätím SELV a PELV 
i. bezpečnostný oddeľovací transformátor podľa STN EN 60 742:1999 
ii. prúdový zdroj zaisťujúci rovnaký stupeň bezpečnosti ako bezpečnostný oddeľovací 
transformátor (napr. motorgenerátor s vinutiami, ktoré zaisťujú rovnocenné oddelenie); 
iii. elektrochemický zdroj (napr. batéria), ktorý je nezávislý alebo oddelený ochranným 
oddelením od obvodov FELV alebo obvodu s vyšším napätím; 
iv. elektronické prístroje zodpovedajúce príslušným normám, ak sa vykonali opatrenia 
zaisťujúce, že napätie na výstupných svorkách ani v prípade vnútornej poruchy nemôže 
presiahnuť stanovené hodnoty; 
(b) Ochrana obmedzením ustáleného dotykového náboja a prúdu 
2. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(a) Ochrana izolovaním živých častí 
(b) Ochrana zábranami alebo krytmi 
(c) Ochrana prekážkami 
(d) Ochrana umiestnením mimo dosahu 
(e) Doplnková ochrana prúdovými chráničmi 
3. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(a) Ochrana samočinným odpojením napájania 
(b) Pospájanie 
i. Hlavne 
ii. Doplnkové 
(c) Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou 
(d) Ochrana nevodivým okolím 
(e) Ochrana neuzemneným miestnym pospájaním 
(f) Ochrana elektrickým oddelením 
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10 Požiadavky požiarnej bezpečnosti 
V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi je zakázané: 
a) fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru, 
b) vypaľovať porasty bylín, krikov a stromov, 
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 
d) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k prenosným hasiacim prístrojom, 
požiarnym vodovodom, 
e) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, alebo 
zneužiť linku tiesňového volania. 

10.1 Druhy požiarov 
A – požiare pevných horľavých látok horiacich plameňom alebo tlením, (napr. drevo, papier, 
slama, uhlie, textil), 
B – požiare kvapalných horľavých látok horiacich plameňom (napr. benzíny, oleje, laky, lieh), 
C – požiare plynných horľavých látok horiacich plameňom (napr. metán, propán, svietiplyn, 
vodík), 
D – požiare ľahkých horľavých kovov (najmä hliník a horčík). 
K rýchlej likvidácii vznikajúceho požiaru slúžia požiarno-technické zariadenia – požiarne 
vodovody (hydranty) a prenosné hasiace prístroje. Hasiaci pristroj je zariadenie obsahujúce 
hasiacu latku, 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. 

10.2 Použitie hasiacich prístrojov 
V súčasnosti sa najviac využívajú tieto druhy hasiacich prístrojov: 
Práškový sa používa na hasenie požiarov triedy A, B, C. Nepoužívať na hasenie požiaru triedy 
D a nedoporučuje sa hasiť stroje a prístroje citlivé na prach. Prístroj pri hasení neotáčať hore 
dnom, došlo by k úniku výtlačného plynu. Snehový je vhodný na hasenie požiarov triedy B a 
C a elektrických zariadení všetkých druhov pod napätím. Do činnosti sa uvádza pomocou 
pištoľovej spúšte alebo rýchlym otvorením uzatváracieho ventilu pomocou kolieska. Pozor 
pri pomalom otváraní ventilu, mohlo by dôjsť k zamrznutiu ventilu a ku zlyhaniu pristroja. 
POZOR! Nepoužívať na hasenie tuhých horiacich látok a na požiare triedy D pre nebezpečie 
vzniku oxidu uhoľnatého a nebezpečia explózie. POZOR na možnosť vzniku omrzlín, prístroj 
sa nesmie držať za hadicu alebo prúdnicu. Pozor na vysokú koncentráciu CO2 v uzavretých 
miestnostiach. Elektrické zariadenia pod napätím nehasiť vodou. Hasiaci pristroj je 
umiestnený na stanovišti a označený bezpečnostným označením červenej farby s bielym 
piktogramom hasiaceho pristroja. 
 

11 Dôležité telefónne čísla 
Integrovaný záchranný systém 112 
Hasičská a záchranná služba 150 
Záchranná zdravotná služba 155 
Polícia 158 
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12 Bezpečnosť práce v laboratóriu 
1. Každý pracovník je povinný vykonať prácu podľa zadania cvičiaceho ako aj podľa pokynov  
a smernice vydanej TU; v prípade, že si nie je istý svojimi schopnosťami, musí to včas ohlásiť 
cvičiacemu; 
2. Nedotýkať sa holými rukami žiadnych živých vodičov po zapnutí meracej aparatúry; 
3. Po každej zmene zapojenia počkať na cvičiaceho kým skontroluje merací obvod a 
až po jeho súhlase je možné pokračovať v meraní; 
4. V čase merania nesmie byť pracovník rušený akýmikoľvek vonkajšími faktormi, ak je to 
nevyhnutné, musí byť meranie na túto dobu okamžite prerušené; 
5. Je prísne zakázané zúčastniť sa cvičení pod vplyvom alkoholu, omamných, alebo 
psychotropných látok; 
6. Počínať si tak, aby som neohrozoval svoje zdravie ani zdravie svojich spolužiakov; 
7. Zúčastňovať sa na školeniach, inštruktážach o BOZP; 
8. Pri práci v laboratóriách, dielňach a pod. používať predpísané osobné ochranné pracovné 
prostriedky podľa „Smernice pre poskytovanie OOPP vydanej TU; 
9. Všetky závady a nedostatky na úseku BOZP hlásiť svojmu vyučujúcemu; 
10. Dodržiavať zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch TU v zmysle Zákona NR SR č. 377/2004 
Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení zmien a doplnení; 
11. Pracovať len s pracovnými nástrojmi, strojmi a prístrojmi, ktoré sú v bezchybnom 
technickom stave; 
12. Nedotýkať sa elektrického vedenia, nemanipulovať s elektrickými zariadeniami, na ktoré 
nemám oprávnenie, alebo nie som o nich poučený(á) podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z.; 
13. Neopravovať elektrické poistky (STN 43 3108, 35 3500); 
14. Nezakladať predmetmi bezpečnostné prechody, chodby, dvere, rozvádzače; 
15. Prípadný vznik školského úrazu ihneď hlásiť svojmu vyučujúcemu a vedúcemu katedry 
(pripadne školskému oddeleniu), záznam o ŠU sa spisuje do 4 dni od vzniku úrazu; 
16. Po ukončení výuky skontrolovať, či sú vypnute elektrické spotrebiče a pod.; 
17. Dodržiavať všeobecne zásady bezpečnosti pri práci v zmysle zák. NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
18. Dodržiavať predpisy týkajúce sa zakázaných prác žien, tehotných žien a mladistvých     
(NV SR č. 272/2004 Z. z.); 
19. Dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti práce pre dané pracovisko; 
20. V prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


