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S cieľom zvýšiť bezpečnosť pri vyučovaní a mimoškolskej činnosti, chrániť zdravie a predchádzať
úrazom a iným udalostiam poškodzujúcim osobné zdravie, alebo zdravie iných, školský a osobný
majetok, vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity vydáva v zmysle § 6 písm. l/ zákona
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nasledujúce pokyny:
1. Všeobecné zásady
V zmysle § 6 ods. 7 a 8 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov a § 82 písm. b/ Zákonníka práce je vedúci zamestnanec povinný utvárať
priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
2. Povinnosti z hľadiska BOZP
Pre študentov vo vyučovacích priestoroch, praktických cvičeniach, učebno-manuálnej a odbornej
praxi, na exkurziách, terénnych cvičeniach, lyžiarskych výcvikových kurzoch a pod. platí vnútorný
poriadok univerzity, ktorý predpokladá disciplinovanosť študentov a skutočnosť:
dodržiavať pokyny v zmysle BOZP platných pre dané prostredie (pri exkurziách,
v priemyselných závodoch, poľnohospodárskych podnikoch vrátane VPP SPU, s.r.o., v prírode a
pod.) a pokyny pracovníkov tých zariadení, s ktorými budú študenti zoznámení vedúcim exkurzie
(zodpovedným pedagogickým zamestnancom), pred každou konkrétnou činnosťou,
zúčastňovať sa školení, poučení a výcvikov uskutočňovaných univerzitou, pedagogickým
zamestnancom alebo iným zamestnancom univerzity v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci,
potvrdiť podpisom na priloženom mennom zozname svoju účasť na osvojení základných
povinností v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne
oboznámení,
zodpovedný pedagogický zamestnanec univerzity (vyučujúci), pri každom praktickom terénnom
cvičení v rámci VPP SPU, s.r.o. hlási svoju prítomnosť a prítomnosť študentov SPU
zodpovednému vedúcemu závodu, strediska, farmy s predloženým zoznamom študentov o poučení
z BOZP,
postupovať podľa pokynov vyučujúcich pri práci v laboratóriách, kde je možnosť vzniku úrazu,
najmä pri práci so sklom, plynom, ortuťou, kyselinami, horľavými látkami, elektrickým prúdom.
Dodržiavať bezpečnostné pravidlá, STN 0180003 bezpečnostné predpisy pre chemické
laboratória, STN 018012 a 018010 výstražné tabuľky. Pre prácu s tlakovými nádobami platí STN
690012, dopravu, manipuláciu, zaobchádzanie a skladovanie oceľových fliaš so stlačenými plynmi
platia ustanovenia STN 078305 požiarne predpisy a laboratórny poriadok. Používať OOPP. Ihneď
nahlásiť vyučujúcemu každú poruchu na používanom prístroji,
bezodkladne upozorniť vyučujúceho alebo zodpovedného zamestnanca univerzity na nedostatky,
poruchy, ktoré by mohli ohroziť zdravie človeka, spôsobiť požiar a pod.,
dôsledne dodržiavať osobitné vnútorné predpisy, ktoré sú súčasťou vnútorného poriadku
univerzity, vo všetkých priestoroch univerzity, v ktorých sa vyučovací i mimo vyučovací proces
riadi (laboratória Ch, Bi, fyzikálne, telocvičňa, knižnica),
v prípade, že študent utrpí úraz pri cvičeniach, exkurziách, zájazdoch, praktických cvičeniach,
učebno-manuálnej a odbornej praxi, kurzoch, vyučovaní, ako aj pri iných akciách v rámci svojho
študijného programu s vedomím vyučujúcich, má povinnosť ohlásiť svoj úraz (ak je zdravotne
spôsobilý) nadriadenému /pedagogický zamestnanec/. Túto povinnosť nahlási v prípade, aj keď je
svedkom úrazu. Študent je povinný poskytnúť prvú pomoc a byť prítomný pri spísaní záznamu
úrazu, ak je absencia študenta väčšia ako tri dni, mimo dňa, kedy sa úraz stal.
Každá exkurzia, výcvikový zájazd, praktické cvičenia, učebno-manuálna a odborná prax, terénne
cvičenie, pracovná brigáda /ďalej len "exkurzia"/ musí byť organizačne dôsledne zabezpečená. Plán

organizačných opatrení vopred pripraví pedagogický zamestnanec poverený vedením akcie a predloží
ho so zdôvodnením vedúcemu katedry /pracoviska/ na schválenie. Plán musí obsahovať:
- názov a cieľ exkurzie,
- termín, trasu a miesto pobytu,
- počet účastníkov, z toho
a/ počet študentov,
b/ počet sprievodcov (pedagógov),
- miesto a hodinu odchodu, miesto a približnú hodinu príchodu z exkurzie,
- spôsob dopravy,
- podrobný program,
- podmienky stravovania a ubytovania, osobitné bezpečnostné opatrenia, rozpočet
a spôsob úhrady.
3. Upozornenia z hľadiska OPP
V zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa
zakazuje najmä:
fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom vo všetkých priestoroch univerzity,
nechať bez dozoru zapnuté vykurovacie telesá, elektrické, plynové a tepelné spotrebiče,
pohybovať v priestoroch, ktoré sú označené zákazom vstupu nepovolaným osobám,
manipulovať bezdôvodne s prenosnými hasiacimi prístrojmi, nástennými hydrantmi a bez
povolenia vyučujúcich s náradím a ostatnými zariadeniami školy,
poškodzovať tabuľky, vývesky s informáciami o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci,
poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym
vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných
zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť
linku tiesňového volania.

Schválené v Kolégiu rektora SPU v Nitre dňa 25. 2. 2013.
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