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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava 

____________________________________________________________________ 

            

 

Bratislava 02.03.2015 

          Číslo: 02/2015 

 

 

 

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave v nadväznosti na projekt „Revitalizácia objektov FEI STU“ 

 

vydáva 

 

nasledovný príkaz dekana, ktorým sa upravuje postup pri oboznamovaní a informovaní 

zamestnancov FEI STU, študentov FEI STU a ostatných osôb, ktoré sa v priebehu stavebných  

prác zdržujú v priestoroch FEI STU z dôvodu zaistenia požiadaviek BOZ a PO. 

 

Oboznámenie bolo vypracované v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v nadväznosti na vyhlášku č. 147/2013 Z.z. za účelom 

informovanosti predmetných osôb o:  

 

- vyskytujúcich sa predvídateľných nebezpečenstvách, ich účinkoch na zdravie a 

o ochrane proti nim,  

- zásadách bezpečného správania sa na danom pracovisku (škole) a o možných 

miestach a zdrojoch ohrozenia, nebezpečenstvách a rizikách počas realizovaných 

stavebných prác na škole. 

 

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave  

 

ukladá vedúcim pracovníkom fakulty 

 

oboznámiť a informovať na svojom pracovisku všetkých zamestnancov,  doktorandov  a 

ostatné osoby, ktoré sa v priebehu stavebných  prác zdržujú v priestoroch FEI STU s materiálom 

„Oboznámenie a informovanie zamestnancov FEI STU, študentov FEI STU a ostatných osôb, 

ktoré sa v priebehu prác zdržujú v priestoroch FEI STU z dôvodu zaistenia požiadaviek BOZ 

a PO počas prác na stavenisku: „Revitalizácia objektov FEI STU", miesto výkonu práce: 

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.  

 

Pracovníci, doktorandi a ostatné osoby, ktoré sa v priebehu stavebných  prác 

zdržujú v priestoroch FEI STU svojim podpisom na priloženej prezenčnej listine potvrdia, 

že boli oboznámení a poučení so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o 

zistených nebezpečenstvách, ohrozeniach a rizikách na danom  pracovisku. Podpísané 

prezenčné listiny je potrebné odovzdať dekanovi fakulty. 

 



 

 3 

 

 

Zodpovední:  vedúci pracovníci fakulty 

Termín:  10.03.2015 

 

 

Študenti FEI STU budú oboznámení a informovaní prostredníctvom 

Pedagogického oddelenia FEI STU. Podpísané prezenčné listiny je potrebné odovzdať 

dekanovi fakulty. 

Zodpovední:  prodekani pre pedagogiku 

Termín:  10.03.2015 

 

 

Príležitostné návštevy zdržujúce sa v priestoroch FEI STU sú povinné oboznámiť 

sa s príkazom dekana č.02/2015  a potvrdiť to svojim podpisom do prezenčnej listiny na 

vrátnici bloku A. 

Zodpovedný:  Ing. Miroslav Pánik  

Termín:  trvale do skončenia revitalizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 

                    dekan FEI STU 


