
VSTUPNÉ INFORMOVANIE UBYTOVANÝCH O OCHRANE PRED 
POŽIARMI A BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 

1. Ubytovaný je pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle zákona NR  
     SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný najmä: 

 

a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na  
       zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, 
 

b) dbať podľa svojich možností a schopností o svoju bezpečnosť a o svoje  
        zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa bezprostredne dotýka jeho  
       činnosť, 
 

c) pohybovať sa po vnútorných komunikáciách (chodby a schodištia)  
       bezpečným spôsobom (bežnou chôdzou, nie spúšťaním sa po zábradlí), 
 

d) konať tak, aby umožnil iným plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a  
        ochrany zdravia, 
 

e) v prípade, ak je to potrebné, náležite používať bezpečnostné a ochranné  
       zariadenia, nepoškodzovať ich a nevyraďovať z prevádzky, 
 

f) v priestoroch VIaJ rešpektovať bezpečnostné značenie, najmä zákazové a  
      príkazové značky, nepoškodzovať ich , nevstupovať do priestorov, kde je  
      nepovolaným vstup zakázaný, 
 

g) oznamovať bez zbytočného odkladu nedostatky zistené v priestoroch VIaJ,  
        ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť alebo zdravie, 
 

h) dodržiavať v priestoroch VIaJ čistotu a poriadok, 
 

i) dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a  
      psychotropných látok v objektoch VIaJ, 
 

j) dodržiavať zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch VIaJ, fajčiť len na  
      vyhradených miestach pre fajčiarov (vonku pred vstupom do VIaJ), 
 

k) oboznámiť sa s traumatologickým plánom (tento je umiestnený na vrátnici a 
        na každom podlaží). 
 

2. Ak dôjde k úrazu ubytovaný  je povinný: 
 

a) ihneď nahlásiť úraz, ktorý sa stal jemu, alebo ktorého bol svedkom, vedeniu  
        VIaJ alebo na vrátnicu. 

 



 

3. V súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení  
     neskorších predpisov a s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej   
     prevencii v znení neskorších predpisov je ubytovaný povinný najmä: 
 

a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi a  
     vydané príkazy, zákazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi, 
 

b) počínať si tak, aby nespôsobil vznik požiaru, 
 

c) zoznámiť sa s požiarnymi poplachovými smernicami, najmä so spôsobom  
    ohlásenia požiaru (Požiarne poplachové smernice sú viditeľne umiestnené na 
    vrátnici a na každom podlaží), 
 

d) oboznámiť sa s požiarnym evakuačným plánom, spôsobmi evakuácie a  
     únikovými cestami /grafický nákres evakuačných ciest je viditeľne umiestnený  
     na každom podlaží a na každom východe z ubytovacej bunky/, 
 

e) oboznámiť sa s rozmiestnením hasiacich prostriedkov a vedieť ich používať, 
 

f) nepoškodzovať a nezneužívať hasiace prístroje a ďalšie požiarnotechnické  
    zariadenia, 
 

g) nefajčiť a nemanipulovať s otvoreným ohňom na zakázaných miestach a na  
     miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 

h) používať elektrické a plynové tepelné zariadenia výlučne v súlade s návodom na 
     obsluhu, zistené nedostatky alebo poruchové stavy oznamovať bez zbytočného  
     odkladu vedeniu VIaJ, do odstránenia nedostatkov zariadenia nepoužívať, 
 

i) nepoužívať súkromné elektrické a plynové tepelné spotrebiče na prípravu 
   pokrmov alebo vykurovanie miestnosti, s výnimkou spotrebičov uvedených v  
   Internátnom poriadku VIaJ, 
 

j) neskladovať v priestoroch na ubytovanie horľavé kvapaliny, nebezpečné  
    chemikálie a horľavé plyny, 
 

k) nepoužívať otvorený plameň v ubytovacích priestoroch (ani sviečky, aromatické 
     olejové lampy, grily na balkónoch a pod.), nepoužívať zábavnú pyrotechniku na  
     balkónoch ani vo vonkajších priestoroch, 
 
l) nezakladať otvorené ohniská v areáli VIaJ bez povolenia a konzultácie s    
    vedením VIaJ a technikom PO, na podpálenie ohňa v žiadnom prípade  
    nepoužívať tekuté podpaľače a iné horľavé kvapaliny, venovať pozornosť   
dôslednému uhaseniu zvyškov ohniska, 



 

m) oznámiť bez zbytočného odkladu požiar, ktorý vznikol v priestoroch VIaJ 
       alebo zabezpečiť jeho ohlásenie na určenom mieste (OHLASOVŇA  
       POŽIAROV – VRÁTNICA), 
 

n) v prípade vzniku požiaru sa riadiť pokynmi informátora a poverených  
     zamestnancov VIaJ, pri evakuácii zachovať pokoj a objekt opustiť najbližším 
     únikovým východom, 
 

o) nepoužívať na evakuáciu v žiadnom prípade výťahy (nie sú vyhotovené ako 
     evakuačné), 
 

p) pri vzniku požiaru vykonať najnutnejšie opatrenia na záchranu ohrozených  
     osôb, 
 

q) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nutné opatrenia na zamedzenie  
     jeho šírenia, 
 

r) poskytnúť osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke na výzvu veliteľa 
    zásahu, 
 

s) zaistiť miesto požiaru do príchodu vyšetrujúcich orgánov a spolupracovať pri  
     vyšetrení príčin vzniku požiaru. 
 
Vypracovala: Jaroslava Stoláriková, ABT, TPO 

 
Schválila:      PhDr. Jana Seryjová, riaditeľka VI a J  


