NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OCHRANA PRED POŽIARMI
GDPR
ŠKOLENIE ŠTUDENTOV V RÁMCI PRAKTICKEJ VÝUČBY

ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ ŠTUDENTA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
PRI PRÁCI A OCHRANY PRED POŽIARMI A GDPR
Zamestnávateľ:

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava

Školenie vykonali:

Boris Ledecký, autorizovaný bezpečnostný technik, technik PO,
Vedúci pracovník kliniky/oddelenia:

Časový rozsah oboznámenia BOZP:

30 minút

1. BOZP
a) Obsah poskytnutých informácii a pokynov na zaistenie BOZP platných pre pracoviská a priestory
•
•
•
•
•
•
•

právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
zásady bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci, bezpečného správania na pracovisku a s bezpečné pracovné
postupy
existujúce a predvídateľné nebezpečenstvá a ohrozenia, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou
pred nimi,
zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť
život alebo zdravie zamestnanca.
pracoviská zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
pracoviská spojené so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre
dojčiace ženy,
pracoviská zakázané mladistvým zamestnancom.

b) Študent je povinný:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti pri práci, povinnosti, predchádzať rizikám a ohrozeniam
na pracoviskách a pri pracovnej činnosti s ktorými ste boli oboznámení.
Dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracoviskách a stanovených pracovných postupov.
Nastupovať do práce vždy duševne a telesne pripravený a podrobiť sa prípadnej vstupnej kontrole preukazujúcej
prípadne použitie alkoholických nápojov alebo omamných látok.
Konať tak, aby ste neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie svojich spolupracovníkov pri dodržiavaní predpisov
a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a ustanovené pracovné podmienky.
Ihneď ohlásiť vedúcemu pracoviska nevoľnosť spolupracovníka, privolať zdravotnícku pomoc a tomuto
pracovníkovi poskytnúť prvú pomoc.
Pri vykonávaní zverenej práce vždy myslieť na bezpečnosť svojho konania, neohrozovať svojich
spolupracovníkov a nepreceňovať svoje schopnosti.
Neuviesť do chodu zariadenia alebo stroj pokiaľ nie ste presvedčený, že týmto neohrozíte na zdraví alebo živote
svojich spolupracovníkov.
Nevykonávať práce, na ktoré nie ste vyškolený a ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť.
Bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému (vedúcemu oddelenia v NÚDCH, na ktorom sa práce alebo činnosť
vykonáva) a bezpečnostnému technikov NÚDCH každý pracovný úraz.
Dať si ošetriť každý pracovný úraz a ihneď požiadať vedúceho pracoviska o vyhotovení “Záznamu o úraze“ ak sa
jedná o pracovný úraz, ktorý podlieha registrácii. Každé drobné poranenie, ktoré nevyžaduje práceneschopnosť
zapísať do KNIHY DROBNÝCH ÚRAZOV.
Rešpektovať bezpečnostné značenie v priestoroch nemocnice, na jej pracoviskách a nevstupovať do nich bez
povolenia príslušného pracovníka nemocnice.
Používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky pri práci (ochranná obuv, odev, rukavice, okuliare
a pod.).
Bude dodržovať zásady hygienicko-epidemiologického režimu danej kliniky.

c) Študent smie vykonávať na elektrickom zariadení činnosti:
•
•

•

Vypínať a zapínať jednoduché elektrické zariadenia do 300 V, predlžovať ich elektrické prívody po odpojení zo
siete, prenášať ich odpojené.
Zapínať vypínače v rozvodných skriniach , ale iba ak sú živé časti zakryté.
Čistiť prístroje, vymieňať náplne, ale iba po predchádzajúcom odpojení z elektrickej siete a bez použitia nástrojov
a náradia (skrutkovač, maticový kľúč a pod.).

d) Študent nesmie vykonávať činnosti:
•

•

Rozoberať a opravovať elektrické zariadenia a približovať sa k nechráneným častiam zariadenia pod napätím ak
to nie je súčasťou činnosti.
Vykonávať akékoľvek zásahy do elektrických zariadení a elektrickej siete ak to nie je súčasťou činnosti na
zariadení.
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2. Obsah školenia o ochrane pred požiarmi:
Oboznámenie sa so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných
právnych predpisov a oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi (OPP) v objekte a v
priestoroch právnickej osoby.
b) Oboznámenie sa s požiarnym štatútom právnickej osoby a s kompletnou dokumentáciou OPP.
c) Rozbor požiarovosti u právnickej osoby za uplynulé obdobie.
d) Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko a protipožiarne opatrenia na
pracovisku, o používaní a skladovaní horľavých látok a pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi,
možné zdroje vzniku požiaru.
e) Zvláštnosti a špecifiká pracovných činností – pracoviská z hľadiska ochrany pred požiarmi.
f) Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, hadicových zariadení (hydrantov),
spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov OPP na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj
s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie, uzáverov vody a plynu.
g) Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu u právnickej osoby a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri
vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a požiarneho evakuačného plánu.
Oboznámenie sa so zakázanými činnosťami v oblasti OPP u právnickej osoby, ako napr.: zatarasovanie únikových
východov a únikových ciest, zatarasovanie požiarnotechnických zariadení, hadicových zariadení (hydrantov), používanie
požiarnotechnických zariadení na iné účely ako na ktoré sú určené.
a)

Časový rozsah OPP:

30 minút

3. Zachovávanie mlčanlivosti
Študent sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, údajoch a skutočnostiach týkajúcich sa
zdravotného stavu pacientov, akýchkoľvek iných skutočností o pacientovi a jeho zákonnom zástupcovi alebo
sprievodcovi, informáciách, ktoré by mohli mať charakter obchodného tajomstva ako aj o iných skutočnostiach a
informáciách dôverného charakteru, o ktorých sa pri výkone praktickej výučby alebo v súvislosti s praktickou výučbou
dozvie a s ktorými príde do styku v zdravotníckom zariadení. Študent si je vedomý skutočnosti, že porušením povinnosti
mlčanlivosti môžu byť porušené nielen pravidlá profesnej etiky, ale aj všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej
republiky a EÚ.

4. Poučenie o spracovaní osobných údajov:
Študent bol oboznámený že za účelom evidencie o vykonaní školení podľa tohto dokumentu eviduje NÚDCH osobné
údaje študenta v rozsahu meno a priezvisko, podpis študenta a dátum poučenia. NÚDCH spracúva tieto osobné údaje na
základe ustanovenia článku 6 ods. 1 písmeno c) nariadenia EP a Rady EU č. 679/2016 (GDPR).
•
•
•
•
•

Prevádzkovateľ: Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava, IČO: 00 607 321
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@dfnsp.sk
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Oprávnenými osobami sú vybraní zamestnanci prevádzkovateľa.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.
Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov, a to 5 rokov.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných
údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany
osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo
získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
• účele spracúvania osobných údajov,
• kategórii spracúvaných osobných údajov,
• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o
príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
• dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
• práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
• existencii prípadného automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Použité skratky:
ABT
BOZP
GDPR
NÚDCH
OPP
TPO

autorizovaný bezpečnostný technik
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
General Data Protection Regulation
Národný ústav detských chorôb
Ochrana pred požiarmi
technik požiarnej ochrany
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5. Zoznam študentov, ktorí sa zúčastnili školenia:
Študent, ktorý vykonáva činnosti na pracoviskách a v priestoroch NÚDCH bol pred začiatkom praxe/práce poučený o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a hlavných zásadách pri ochrane pred požiarmi na pracovisku ako aj o povinnosti
zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach a svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámenia v oblasti BOZP
a OPP a zachovávania mlčanlivosti zúčastnil a v plnej miere mu porozumel.

Dátum poučenia
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