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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 

 

                                                                                                                  

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. 

 

Pracovníci sú v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia povinní : 

a) dodržiavať právne predpisy a s tým súvisiace pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku (v škole a v jej 

bezprostrednom okolí), 

b)  prispievať svojím konaním k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

c) oznamovať bez zbytočného odkladu svojmu nadriadenému a zodpovednej osobe  

(stavbyvedúcemu)  nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo 

zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia.  

 

Ďalej sú pracovníci povinní: 

1. Dodržiavať miestne prevádzkové predpisy platné pre pracoviská FEI STU. 

2. V prípade potreby používať len predpísané pracovné prostriedky a pomôcky.  

3. Rešpektovať aj dočasné vyznačenie priestorov patriacich ku stavenisku – napr. v prípade 

prebiehajúcej výmeny okien. 

4. Vykonávať prácu spojenú s vypratávaním pracoviska tak, aby neohrozovali bezpečnosť 

ostatných osôb na pracovisku.  

5. Na pracovisku sa pohybovať len v priestoroch nepatriacich v tom čase ku stavenisku. 

6. Nezdržiavať sa v blízkosti prevádzkových, dopravných a iných strojov a mechanizmov 

patriacich ku stavbe.      

7. Pri pohybe v okolí budovy dodržiavať prísny zákaz vstupu pod zavesené bremená napr. pri 

prebiehajúcej vykládke materiálu. 

 

Hlavné riziká v okolí stavebných prác na škole: 

- pád do výkopov – nepohybovať sa v ich tesnej blízkosti, 

- pád predmetov z výšky – venovať zvýšenú pozornosť pracoviskám vo výškach 

a činnosti prebiehajúcej na lešeniach, 

- pád z voľného okraja a konštrukcie vo výške – nepribližovať sa k otvorom po 

vybraných oknách, 

- kontakt osoby s vozidlami, mechanizmami a stavebnými strojmi – nepohybovať sa po 

staveniskových komunikáciách a sledovať prevádzku najmä cúvajúcich vozidiel, 

nezdržovať sa v ich blízkosti, 
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- komunikácie, cesty – používať len vyhradené cesty a priechody, ktoré nie sú súčasťou 

staveniska, 

- zdvíhacie zariadenia – nezdržovať sa pod nimi a v blízkosti prepravovaných bremien a 

materiálov. 

 

Oboznámenie s miestnymi podmienkami na stavenisku: 

1. Vymedzenie priestoru pracoviska v rámci celého staveniska na škole, v ktorom je možné 

vykonávať príslušné pracovné a súvisiace činnosti (zabezpečí dodávateľ prác v súčinnosti 

s poverenými osobami zadávateľa). 

2. Spôsob poskytovania prvej pomoci pri vzniku úrazu (každý pracovník bol pri nástupe do 

zamestnania preškolený pracovníkom BoZ a PO).  Miesto uloženia lekárničky, nosidiel – 

vrátnica A, E.  

3. Vymedzenie ochranných pásiem, bezpečných vzdialeností a pod. (zabezpečí dodávateľ do 

začatia prác v danom priestore). 

4. Určenie bezpečných prístupových komunikácií k jednotlivým pracoviskám a miestam práce 

(vyznačí dodávateľ podľa svojich potrieb). 

5. Všetky dotknuté osoby z FEI STU ako aj pracovníci dodávateľa stavebných prác, budú 

dodržiavať voľnosť únikových ciest (chodby, haly a schodiská, loggie), z dôvodu prevencie 

a požiadaviek požiarnej ochrany. Je zakázané do týchto priestorov odkladať nábytok, 

materiál, prístrojové vybavenie, a tým znemožňovať ich priechodnosť.    

6. Dôležité tel. čísla:  

Telefónna centrála FEI STU (spojovateľka):   kl. 111 

Vrátnica A            kl.100, kl. 400 

Vrátnica E      kl. 110, kl.120 

Integrovaný záchranný systém    112 

Záchranná zdravotnícka služba   155 

Hasičská a záchranná služba    150 

Polícia       158 

Ostatné významné tel. čísla: 

prof. František Janíček, zástupca FEI STU  0918 646 521 

Ing. Jozef Havrila, zástupca zhotoviteľa Strabag 0902 245 254 

 

Súčasťou dokladov o tomto oboznámení a školení je priložená prezenčná listina. 

 

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 

          dekan FEI STU 

 

Zástupca zamestnancov: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. 

 

Technik BOZP a PO: Ing. Michal Kukučka  
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Príloha 

 

Pokyny pre zmluvných pracovníkov, najmä z radov študentov FEI STU, vykonávajúcich 

pomocné práce na stavenisku: „Revitalizácia objektov FEI STU", miesto výkonu práce 

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 

 

1. Všetci takto zamestnaní pracovníci musia dodržiavať pokyny uvedené v hlavom  

dokumente „Revitalizácia objektov STU FEI.“ 

 

2. Budú sa riadiť pri svojej činnosti  (sťahovanie a príprava priestorov na realizáciu 

revitalizačných prác)  pokynmi poverených pracovníkov na ústavoch a pracoviskách 

FEI STU v súčinnosti s pracovníkmi dodávateľa týchto prác. 

 

3. Podľa pokynov  poverených  pracovníkov  TPO budú vykonávať práce na zaistení 

bezproblémovej realizácie prác  súvisiacich s revitalizáciou objektov FEI STU. 

 

4. Pre vystrojenie pracovníkov a uloženie pracovných odevov a individuálnych 

ochranných prostriedkov (prilby, rukavice, pracovná obuv) sú určené priestory na 

bloku D, číslo miestnosti D-204. Kľúče od tohto priestoru budú k dispozícii na 

vrátnici bloku A, kde ich poverený pracovník proti podpisu  vyzdvihne pred 

začiatkom prác a odovzdá proti podpisu vždy po skončení prác. 

 

 

 

Súčasťou dokladov o tomto oboznámení a školení je priložená prezenčná listina. 

 

 

 

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 

         dekan FEI STU 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupca zamestnancov: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. 

 

 

 

Technik BOZP a PO: Ing. Michal Kukučka  


