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Povinnosti študenta TF KU

vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 o bezpeč. a ochr. zdravia

vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane č. 314/2001
a zákonníka práce č. 311/2001

Študent je povinný dbať o svoju bezpečnosť, o svoje zdravie a o zdravie osôb, s ktorými prichádza do
kontaktu. Je nutné, aby sa vyvaroval konania, činnosti, nevhodných žartov, ktoré by mohli viesť k úrazu.
Študent nesmie byť počas vyučovania pod vplyvom alkoholu a návykových látok, a to aj mimo priestorov
fakulty. Vo všetkých priestoroch fakulty a všetkých školských zariadeniach je zakázané fajčiť.
Povinnosti študenta v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia:
venovať zvýšenú opatrnosť pri otváraní dverí, okien, pri chôdzi po budove, najmä však po
schodoch;
dodržiavať zásady bezpečného správania sa v spoločných priestoroch fakulty, učebniach,
laboratóriách, dielňach, na chodbách a schodoch, v telocvičniach a iných športoviskách;
dodržiavať bezpečnostné predpisy, s ktorými ich oboznámi vyučujúci, dodržiavať informácie
bezpečnostných značiek; pokiaľ to určia predpisy, alebo to vyplýva zo situácie, podrobí sa
školeniu a preskúšaniu vedomostí v oblasti BOZP;
oznámiť vyučujúcemu, študijnému oddeleniu alebo na vrátnici, poruchy a nedostatky, ktoré by
mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie študentov, zamestnancov alebo hostí fakulty a podľa
svojich možností sa zúčastniť na odstraňovaní týchto porúch;
okamžite oznámiť pedagogickému dozoru akékoľvek poranenie – úraz, ku ktorému došlo v
súvislosti s plnením školských povinností, alebo v priamej súvislosti s nimi; úraz je treba zapísať
do knihy úrazov, spísať záznam o úraze;
ovládať zásady poskytnutia prvej pomoci.
Študent nesmie manipulovať, zapínať a vypínať, prípadne obsluhovať žiadne zariadenie, stroje a prístroje,
pokiaľ mu to nebolo v rámci vyučovania prikázané a s ich obsluhou nebol oboznámený.
V prípade akýchkoľvek nejasností a pochybností je študent povinný informovať sa u vyučujúceho !

Študent je povinný správať sa v priestoroch fakulty tak, aby nespôsobil vznik požiaru, a to hlavne pri
používaní tepelných a elektrických spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých a nebezpečných látok
a materiálov. Zvlášť dodržiavať príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na miestach, ktoré sú
označené príkazovými a výstražnými tabuľkami. Pred odchodom z pracoviska, je povinný uviesť
pracovisko do pôvodného stavu, z hľadiska zásad požiarnej ochrany.
Študent je povinný oboznámiť sa s ustanoveniami na chodbách, vyvesených požiarnych poplachových
smerníc, a požiarnych evakuačných plánov.
V priestoroch objektu KU TF platí absolútny zákaz fajčenia a akejkoľvek manipulácie s otvoreným ohňom.
Študent nesmie prevádzať akékoľvek činnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku požiaru, nesmie používať
súkromné elektrické a plynové spotrebiče (mimo notebookov), nesmie poškodzovať, alebo zneužívať
prenosné hasiace prístroje a iné prostriedky požiarnej ochrany, nie je oprávnený zasahovať do elektrickej
inštalácie objektu.
Každý je povinný v súvislosti so vznikom a odstraňovaním požiaru:

1.

Pokúsiť sa uhasiť vzniknutý požiar hasiacimi prostriedkami (prenosné hasiace prístroje), po
vypnutí elektrického prúdu je možné použiť hydranty.

2.

Ohlásiť vzniknutý požiar na vrátnici objektov fakulty (osobne, telefonicky, tlačidlom EPS),
alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.
Vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb.

3.
4.

Poskytnúť akékoľvek informácie o požiari veliteľovi zásahu, prípadne poskytnúť osobnú
pomoc.

Pri evakuácií z ohrozených priestorov použiť najkratšiu únikovú cestu.
Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany pri práci. Týmto zásadám
rozumiem a budem sa podľa nich riadiť a dôsledne ich dodržiavať.

V Košiciach dňa ....................................

Podpis študenta ....................................................................

Zákaz používať výťah v prípade požiaru!

Prehlasujem, že som sa s uvedenými pokynmi zoznámil/a a budem ich dôsledne dodržiavať.
V Košiciach

dňa ..................................

Podpis študenta .................................................................

