
Slovensky
Skupina Tematické skupiny                                                       

100 Na bráne závodu Bitte beachten Sie
200 V areáli závodu
300 V prevádzke
400 Na pracovisku
500 Pri vykonávaní prác
600 Po vykonanej práci
700 Ak by sa niečo stalo
800 Na dobrú spoluprácu

101
Čo je potrebné na vstup do areálu 
závodu?

Na vstup do areálu závodu 
potrebujem závodný preukaz.

Nič, každý môže vstúpiť do areálu 
závodu.

Na vstup do areálu závodu 
potrebujem kľúč. x x x

102
Ako sa má nosiť závodný preukaz? Závodný preukaz môže byť vo 

vrecku nohavíc.
Závodný preukaz musí byť 
umiestnený tak, aby bol vždy dobre 
viditeľný.

Závodný preukaz musím nosiť len 
vtedy, keď chcem. x x x

103 Kde musí byť umiestnené povolenie 
na vjazd?

Povolenie na vjazd položím na 
sedadlo spolujazdca.

Povolenie na vjazd sa musí držať 
vždy v ruke.

Povolenie na vjazd musí byť 
uložené viditeľne vo vozidle. x x x

201 Čo je základom pre bezpečnú prácu 
na prevádzke?

Životu dôležité pravidla spoločnosti 
BASF.

Nosenie preukazu. Zavesenie pekných fotografií v 
areáli závodu. x x x

202

Aké následky má nedodržanie 
predpisov spoločnosti BASF na 
záchranu života?

Každý pracovník je sám 
zodpovedný za vlastnú bezpečnosť. 
Preto neexistujú žiadne životu 
dôležité pravidla.

Nedodržanie životu dôležitých 
pravidiel spoločnosti BASF zo 
strany kontraktorov bude mať za 
následok zákaz vstupu pre 
zamestnanca na jeden rok.

Pri nedodržaní životu dôležitých 
pravidiel spoločnosti BASF môžem 
pokračovať v práci a tváriť sa, 
akoby sa nič nestalo.

x x x

203
Čo platí pre fajčenie a otvorené 
plamene v areáli závodu?

Fajčenie a otvorené plamene sú 
povolené len vonku.

V motorových vozidlách sa fajčiť 
smie, keď sú zatvorené okná a 
dvere.

Fajčenie a otvorené plamene sú 
prísne zakázané. x x x

204 Kde v areáli závodu smiete fajčiť 
cigaretu/E-cigaretu?

Fajčenie je povolené všade okrem 
porád a rokovaní.

Fajčenie je povolené len vo 
vyznačených priestoroch. 

Vo vozidlách sa môže fajčiť pri 
zatvorených oknách a dverách. x x x

205
Ktorý výrok o nápojoch obsahujúcich 
alkohol je správny?

Alkohol je v celom závode prísne 
zakázaný.

Pokiaľ nie je moja schopnosť 
vnímania obmedzená, môžem 
konzumovať alkohol.

Nápoje s obsahom alkoholu nižším 
ako 2 % sú povolené. x x x

206

Ktoré výroky o užívaní drog vo firme 
BASF sú výstižné?

Prinášanie a užívanie drog, ako aj 
práca pod vplyvom drog sú prísne 
zakázané.

Drogy sa smú prinášať, ale nesmú 
sa užívať ani brať.

Záleží na práci: v kanceláriách, 
laboratóriách a dielňach platia iné 
pravidlá ako vo výrobných 
prevádzkach.

x x x

207

Čo znamená táto tabuľka? Stop! Tu sa musia používať 
rukavice. Spravidla dostane človek 
na vstupe do budovy pár rukavíc. 
Rukavice sa nesmú pred 
opustením budovy v žiadnom 
prípade dať dolu z rúk.

Do tohto priestoru nesmú vstúpiť 
nepovolané osoby, pretože sa tu 
nachádzajú nebezpečné látky alebo 
zariadenia. Na vstup potrebujete 
výslovné povolenie zodpovedného 
pracovníka danej prevádzky.

Táto tabuľka je určená len pre 
návštevníkov, nie pre osoby, ktoré 
majú vykonávať práce. Pretože ako 
kontraktor máte odborné znalosti 
potrebné na manipuláciu so 
zariadeniami a nebezpečnými 
látkami, môžete vstúpiť do budovy.

x x x

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder 
HW oder AF)

OtázkaOtázka č. A B C BT AFHW

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/10/2019



208

Ktorý výrok o fotografovaní a filmovaní 
(aj mobilnými telefónmi) vo firme 
BASF je správny?

Fotografovanie a filmovanie je 
dovolené iba vtedy, ak súhlasia 
kolegovia, ktorých je na 
fotografiách vidno.

Fotografovanie a filmovanie je v 
areáli podniku zásadne zakázané.

Fotografie sú dovolené iba na 
vlastnom pracovisku, pokiaľ na 
snímkach nie je vidno žiadne 
výrobné tajomstvá.

x x x

209

Ako je potrebné postupovať, keď sa v 
areáli závodu stretnete so závodnou 
ochranou alebo hasičmi v nasadení?

Musím bezpodmienečne dodržať 
inštrukcie závodnej ochrany a 
hasičov.

Môžem sa slobodne rozhodnúť, či 
budem rešpektovať inštrukcie 
závodnej ochrany a hasičov.

Musím bezpodmienečne dodržať 
inštrukcie hasičov. Závodná 
ochrana môže dávať príkazy len 
zamestnancom spoločnosti BASF. 

x x x

210

Na čo slúžia tieto vodiace tabule a čo 
musím urobiť? 

Vodiace tabule slúžia na cielenú 
reguláciu dopravy v mimoriadnych 
situáciách. Inštrukcie musia 
dodržiavať len zamestnanci 
spoločnosti BASF.

Na vodiacich tabuliach sú pri 
zvláštnych príležitostiach 
vyobrazené rôzne obrázky závodu 
Ludwigshafen.

Vodiace tabule slúžia na cielenú 
reguláciu dopravy v mimoriadnych 
situáciách, inštrukcie musí 
bezpodmienečne dodržať každý. x x x

211

Ak ste vodič osobného alebo 
nákladného automobilu, na ktorých 
účastníkov premávky musíte dávať 
osobitne pozor?

Na žiadnych účastníkov premávky 
sa nemusí brať mimoriadny ohľad.

Musím dávať pozor osobitne na 
slabších účastníkov premávky, ako 
napr. na cyklistov alebo chodcov.

Musím dávať pozor osobitne na 
vodičov nákladných automobilov, 
pretože tí sa často v areáli závodu 
nevyznajú.

x x x

212

Jazdíte na bicykli v areáli závodu. 
Ktorý výrok o cyklistickej prilbe je 
správny?

Pri jazde na bicykli sa musí vždy 
nosiť cyklistická prilba, pretože v 
areáli závodu platí povinné nosenie 
prilby.

Na zabránenie vzniku zranení sa od 
teploty 25 °C nemusí nosiť žiadna 
cyklistická prilba.

Cyklistická prilba by mohla zničiť 
účes. Používať sa musí iba mimo 
závodu. x x x

213

Jazdíte na bicykli v areáli závodu. Ako 
máte prechádzať cez koľajnice 
závodnej železničnej trate?

Zostúpim z bicykla, bicykel 
prevediem cez koľajnice, opäť 
nastúpim a potom pokračujem v 
jazde.

Dbám na to, aby som cez koľajnice 
prešiel v bezpečnom uhle.

V areáli závodu BASF nesmiem 
prechádzať cez žiadne koľajnice, 
preto jazdím vždy medzi 
koľajnicami.

x x x

214 Na čo musím dbať pri prechádzaní cez 
koľajnice za mokra?

Za mokra sú koľajnice obzvlášť 
klzké.

Za mokra nie sú koľajnice vôbec 
klzké.

Nie je nič, na čo by som musel 
osobitne dbať. x x x

215
Ak v areáli podniku používate bicykel: 
Ktoré z nasledujúcich pravidiel musíte 
dodržať?

Jazda za sebou je nebezpečná: 
Vždy jazdite vedľa seba.

Jazda vedľa seba je nebezpečná: 
Vždy jazdite za sebou.

Vedľa seba smú ísť maximálne 3 
cyklisti. x x x

216
Akú úlohu hrajú pravidlá cestnej 
premávky pre cestnú premávku v 
závode?

Predpisy pravidiel cestnej premávky 
platia aj pre areál závodu.

Pravidlá cestnej premávky nemajú 
v areáli závodu žiadnu platnosť.

Pravidlá cestnej premávky platia 
len pokiaľ ide o obmedzenie 
rýchlosti.

x x x

217
Aká najvyššia rýchlosť platí pre vozidlá 
akéhokoľvek typu v areáli závodu?

Maximálna povolená rýchlosť je 50 
km/h (ako v obciach).

Maximálna povolená rýchlosť je 30 
km/h pre nákladné automobily a 50 
km/h pre osobné automobily.

Maximálna povolená rýchlosť je 30 
km/h. x x x

218

Aké pravidlá prednosti v jazde platia v 
areáli závodu?

Neexistujú žiadne pravidlá o 
prednosti v jazde, preto je potrebné 
dorozumievať sa znameniami 
rukami.

Prvý na križovatke má vždy 
prednosť.

Základné pravidlo znie: prednosť 
vozidiel prichádzajúcich sprava.

x x x



219
Ako musím postupovať, keď prídem k 
označeniu formou širokých čiar?

Dať prednosť v jazde, ja sám 
musím čakať.

Ja mám prednosť v jazde a môžem 
pokračovať v jazde.

Označenie so širokými čiarami je 
prechod pre chodcov (zebra) pre 
malé skupiny.

x x x

220

Vaše vozidlo chcete odstaviť pod 
potrubným mostom, pretože tam sú 
väčšinou voľné plochy. Ktorý výrok je 
správny?

Plocha pod potrubným mostami je 
určená ako parkovisko. Odstavenie 
je v poriadku.

Odstavené vozidlo tam neprekáža, 
pretože na potrubný most je možné 
vystúpiť po existujúcich rebríkoch.

Vozidlá sa tam nesmú odstavovať, 
pretože môžu prekážať pri 
odstraňovaní porúch alebo 
údržbových prácach.

x x x

221
Na čo musím dbať pri parkovaní? Parkovanie nad podzemnými 

hydrantami a vpustami nie je 
povolené.

Parkovanie pod stromami nie je 
povolené.

Neexistujú žiadne osobitné predpisy 
pre parkovanie. x x x

222
Aký význam majú červené značenia 
na okraji vozovky?

Jedná sa o červenú autobusovú 
linku.

Tu platí absolútny zákaz 
zastavenia, státie a parkovanie je 
zakázané.

Ide o obzvlášť peknú oblasť závodu 
so zaujímavými zariadeniami. x x x

223
Aký význam majú farebné stredové 
čiary?

Farebné stredové čiary nemajú 
žiadny osobitný význam.

Ide o obzvlášť peknú oblasť závodu 
so zaujímavými zariadeniami.

Tu platí obmedzené zastavenie, 
parkovanie je tu zakázané. x x x

224
Aký minimálny odstup musí byť 
dodržaný pri parkovaní v blízkosti 
koľajníc závodnej železničnej trate?

0,5 m 1,5 m 2,5 m
x x x

225

Aké pravidlá o prednosti v jazde platia 
vo vzťahu ku koľajovej doprave v 
areáli závodu?

Koľajové vozidlá majú vždy 
prednosť v jazde. Pokyny 
posunovačov musia byť 
rešpektované.

Koľajové vozidlá a motorové 
vozidlá (nákladné vozidlá, osobné 
vozidlá) sú rovnoprávne. Platí 
„Prednosť vozidiel prichádzajúcich 
sprava“.

Prednosť v jazde medzi koľajovými 
a motorovými vozidlami je v 
každom prípade upravovaná 
značkami, závorami a semaformi.

x x x

226
Ako vodič motorového vozidla 
nemôžete pri cúvaní vidieť na smer 
jazdy. Čo urobíte?

Zatrúbim a pôjdem pomaly dozadu. Potrebujem navigátora. Postavím na vozovku svoj 
výstražný trojuholník a budem 
cúvať.

x x x

227

Na čo musíte ako cyklista v areáli 
závodu osobitne dbať?

Pozor, nebezpečenstvo pádu! 
Cesty bez cyklistických chodníkov, 
nerovný terén, koľajnice alebo klzké 
povrchy, ako napr rošty kladú 
vysoké nároky na vašu pozornosť.

Nič mimoriadne – dopravná situácia 
je rovnaká ako mimo areálu 
závodu.

Musím dávať pozor, aby som 
nezablúdil. Na efektívne využitie 
pracovnej doby je dôležité dostať 
sa do cieľa vždy najkratšou a 
najrýchlejšou cestou.

x x x

228

Šoférujete auto v areáli závodu. Váš 
mobilný telefón zazvoní. Ako sa 
zachováte?

Mobilný telefón si pevne pridržím 
pri uchu, aby som mohol rozumieť 
volajúcemu.

Použijem zariadenie na hlasitý 
odposluch svojho vozidla alebo 
zastavím a vypnem motor, aby som 
mohol telefonovať.

Mobilný telefón si nenápadne 
pridržím pri uchu, aby ma nevidela 
závodná ochrana. x x x

229

Aké správanie tu je potrebné? Osobné a nákladné automobily 
musia použiť obchádzku. Cyklisti 
môžu prejsť cez zábranu.

Vozidlá nepatriace k závodu musia 
použiť obchádzku. vozidlá 
spoločnosti BASF môžu prejsť cez 
zábranu.

Pre všetky vozidlá uzatvorené, 
nutné použiť obchádzku.

x x x

230

Ako sa zachovám ako cyklista pri 
zákaze riadiť dvojkolesové vozidlá v 
spoločnosti BASF v prípade klzkej 
vozovky?

Budem svoj bicykel tlačiť alebo ho 
odstavím a použijem verejné 
dopravné prostriedky v areáli 
závodu.

Budem jazdiť na svojom bicykli 
veľmi pomaly.

Zákaz riadiť dvojkolesové vozidlá 
platí len pre mopedy, preto môžem 
ako cyklista pokračovať v jazde. x x x

301

Musíte vykonať prácu v prevádzke 
spoločnosti BASF. Čo urobíte pred 
začiatkom vašej práce?

Najskôr pozdravím kompetentného 
majstra alebo nadriadeného, potom 
môžem ihneď začať s prácou.

Ak mi je pracovisko známe, ihneď 
môžem začať s prácou.

Ohlásim sa na príslušnom 
ohlasovacom pracovisku 
prevádzky. x x



302

Vstupujete do prevádzky firmy BASF, 
aby ste tam vykonali prácu. Prečo 
musíte ísť najskôr na ohlasovacie 
miesto?

Aby som spoznal kolegov z firmy 
BASF, s ktorými musím 
spolupracovať. Okrem toho získam 
zaujímavé informácie o 
všeobecnom priebehu pracovného 
dňa v prevádzke.

Aby som sa opýtal na časy 
prestávok v prevádzke. Tu sa 
môžem potom zoznámiť s 
niektorými kolegami zo spoločnosti 
BASF a mám hneď niekoho, s kým 
môžem tráviť prestávky.

Aby som získal informácie o 
správaní sa v prevádzke a v 
prípade poplachu. Okrem toho tam 
musím zavesiť svoju registračnú 
kartu alebo sa nechať zaregistrovať 
v elektronickom registračnom 
systémom.

x x

303

Čo je potrebné dodržať pri tejto 
tabuľke?

Symbol označuje oblasť ohrozenú 
výbuchom. Do takýchto oblastí 
vstupujte len po dohode s 
prevádzkou.

Pri prácach v takto označených 
oblastiach je potrebné povolenie 
pre extrémne práce s 
nebezpečenstvom výbuchu. Tu 
môžu pracovať len zamestnanci 
mladší ako 30 rokov.

Symbol označuje najrýchlejšiu 
cestu von zo zariadenia (EXit). V 
prípade poplachu je potrebné 
okamžite ísť týmto smerom. x x

304

Chcete telefonovať s vašim mobilným 
telefónom v zóne ohrozenej 
výbuchom. Čo je potrebné dodržať?

Neexistuje žiadne obmedzenie: 
Mobilné telefóny je možné nosiť a 
používať všade.

Toto je oblasť ohrozená výbuchom. 
Priniesť a používať mobilné 
telefóny je zakázané. Výnimka: 
Špeciálne schválené a označené 
prístroje chránené proti výbuchu.

Mobilné telefóny sa smú používať 
iba v prítomnosti zamestnanca 
spoločnosti BASF.

x x

305

Nachádzate sa v zóne ohrozenej 
výbuchom, ktoré technické pomôcky 
môžete mať pri sebe?

Všetky pracovné a osobné mobilné 
zariadenia (napr. smartfón, smart 
hodinky, fitness tracker, tablety) sa 
môžu priniesť do tejto zóny.  
Prístroje musia byť vypnuté.

Všetky pracovné a osobné mobilné 
zariadenia (napr. smartfón, smart 
hodinky, fitness tracker, tablety) sa 
môžu priniesť do tejto zóny. Na 
podporu práce môžu byť tieto 
prístroje použité.

Do oblastí ohrozených výbuchom 
môžu byť prinesené výlučne 
špeciálne schválené a označené 
prístroje s ochranou proti výbuchu a 
tiež ručičkové hodinky a kľúče od 
auta, napr. vo vrecku nohavíc. 
Všetky ostatné prístroje, ktoré nie 
sú určené do oblastí ohrozených 
výbuchom, vyžadujú špeciálne 
požiarne povolenie.

x x

306
Čo patrí k môjmu základnému 
osobnému ochrannému vybaveniu 
(PSA)?

Každý zamestnanec môže sám 
určiť, čo chce mať oblečené pri 
práci.

Bezpečnostná obuv, pracovný 
odev, ochranné okuliare, prilba.

Bezpečnostná obuv, pracovný 
odev, ochranné okuliare, cyklistická 
prilba.

x x

307

Čo znamená táto tabuľka? Sterilná oblasť firmy BASF: Tmavú 
obuv D vymeňte za bielu obuv W 
podľa prevádzkového nariadenia.

Tu sa musí nosiť vhodná pracovná 
obuv S2 resp. S3 podľa 
prevádzkového nariadenia.

Tu je odporúčaná bezpečnostná 
obuv.

x x

308
Čo znamená táto tabuľka? Tu sa musí nosiť uzatvorený 

(zapnutý) pracovný odev.
V tejto oblasti sa môže nosiť 
rozopnutý kabátik pracovného 
odevu.

Odporúča sa nosenie pracovného 
odevu. x x

309

Čo musíte urobiť v oblastiach, ktoré sú 
označené touto tabuľkou?

Nasadiť si slnečné okuliare. V tejto zóne musíte pracovať 
opatrne, pretože sú tu zamestnaní 
aj slepí zamestnanci.

V tejto zóne platí povinnosť nosenia 
ochranných okuliarov.

x x

310
Čo znamená táto tabuľka? Zložiť pokrývku hlavy. V tejto zóne platí povinnosť nosenia 

ochrannej prilby.
Tu je výdajňa prilieb.

x x



311

Vidíte niektorý z uvedených 
výstražných piktogramov a neviete, čo 
znamená. Čo urobíte?

V spoločnosti BASF nie sú žiadne 
ohrozenia. Preto sa nemusím 
informovať o tom, čo daný 
výstražný piktogram znamená. Do 
označených oblastí môžem vstúpiť 
bez ďalších opatrení.

Nevstúpim do oblasti a najskôr sa 
spýtam zamestnanca spoločnosti 
BASF alebo kolegu na význam 
výstražného piktogramu. Z toho 
vyplývajú ochranné opatrenia, ktoré 
sú potrebné.

Bez zaváhania vstúpim do 
príslušnej zóny, nič sa nestane.

x x x

312

Kedy a kde sa dozviem, aké osobné 
ochranné vybavenie je v prevádzke 
potrebné?

Pri vstupe do areálu závodu mi 
závodná ochrana dá informácie o 
osobnom ochrannom vybavení 
potrebnom v prevádzke.

Ako kontraktor môžem hovoriť vždy 
len s mojím nadriadeným. 
Zamestnanci spoločnosti BASF mi 
nesmú poskytovať žiadne 
informácie.

Pri prevádzkovej inštruktáži na 
mieste ohlásenia budem 
informovaný o tom, aké osobné 
ochranné vybavenie je potrebné v 
prevádzke.

x x

313

Musíte sa pri vstupe do prevádzky 
spoločnosti BASF prihlásiť na 
ohlasovacom pracovisku?

Áno, aby som sa osobne predstavil 
a predložil moje osvedčenia.

Áno, buď zavesením mojej 
registračnej karty alebo 
zaevidovaním v elektronickom 
registračnom systéme.

Nie, keď som už niekedy predtým 
bol v tejto prevádzke spoločnosti 
BASF, nemusím sa znovu 
prihlasovať.

x x x

314

Aký postup je potrebné dodržať pri 
opustení prevádzky pokiaľ ide o 
registračnú kartu?

Pri prebiehajúcich prácach postačí 
rozlúčiť sa s kolegami.

Zobrať registračnú kartu z 
registračného panelu resp. odhlásiť 
sa v elektronickom registračnom 
systéme.

Registračnú kartu nechať visieť, ak 
ešte nie je dokončená práca.

x x x

315

Ktorý výrok o prihlásení/odhlásení v 
prevádzke je správny? (registračná 
karta/elektronický registračný systém)

Hasiči ma budú v prípade požiaru 
hľadať tam, kde som prihlásený. Ak 
nie som správne prihlásený, stratí 
sa drahocenný čas.

Registračný systém je v prípade 
poplachu nápomocný, nepoužíva 
sa však prioritne na záchranu osôb. 
Existujú dôležitejšie veci ako 
dodržiavanie registračného 
systému.

Registračný systém je dôležitý, aby 
som mohol správne vyúčtovať svoj 
pracovný čas. Keď sa zabudnem 
prihlásiť, môže to môj nadriadený 
dodatočne opraviť.

x x x

316

Na čo musím dbať, keď vstupujem do 
prevádzky spoločnosti BASF?

Neexistuje nič, na čo musím 
osobitne dbať, keď chcem vstúpiť 
do niektorej prevádzky spoločnosti 
BASF.

Musím dodržiavať označenia v 
prevádzkovej oblasti, na nich je 
uvedené, aké osobné ochranné 
vybavenie sa musí používať v 
prevádzke.

Musím dbať na to, aby som mal 
vždy pri sebe príslušné kľúče, inak 
nemôžem pri zatvorených dverách 
vstúpiť do prevádzky.

x x

317
Kedy sa musí kontrolovať osobné 
ochranné vybavenie (PSA)?

Len na príkaz nadriadeného. Keď som PSA požičal kolegovi a 
ten mi ho nevrátil v ten istý deň.

Pred nasadením je potrebné PSA 
podrobiť vizuálnej a funkčnej 
kontrole.

x x

318

Ako často musia zamestnanci 
absolvovať školenie týkajúce sa 
správneho používania PSA?

Pred prvým použitím PSA a potom 
pravidelne, minimálne raz ročne.

Stačí, ak sa pre zamestnancov 
vyvesí návod na obsluhu výrobcu 
na prečítanie.

Len vtedy, ak bude PSA používané 
viacerými zamestnancami, inak nie 
je potrebné žiadne zaškolenie. x

319

Aké predpoklady musí osobné 
ochranné vybavenie (PSA) vo 
všeobecnosti spĺňať?

PSA musí mať zásadne tú istú 
farbu ako zvyšný pracovný odev.

PSA musí byť zvolené tak, aby 
mohlo byť vždy používané všetkými 
kolegami príslušného tímu.

Musí byť vhodné pre nasadenie za 
daných podmienok.

x x

320

Čo urobíte, keď uvidíte na nádobe 
piktogram v tvare červeného 
kosoštvorca s bielym pozadím a 
čiernymi symbolmi?

Zachovám odstup a nebudem sa 
nádoby dotýkať, ak nedostanem 
príslušný príkaz.

Tieto piktogramy platia iba pre 
zamestnancov spoločnosti BASF. 
Nemusím zachovať žiadny odstup, 
pretože nádobu neotvorím.

Len ak vidím súčasne všetkých 9 
rôznych piktogramov, musím 
zachovať odstup. x x x



401

Kto so mnou vykoná posúdenie 
ohrozenia?

Posúdenie ohrozenia bude 
vykonané oprávneným zástupcom 
kontraktora spolu so spoločnosťou 
BASF na mieste.

Posúdenie ohrozenia môže vykonať 
kontraktor sám, pretože je 
odborník.

Posúdenie ohrozenia musí byť 
vykonané len pre nové zariadenia.

x x

402
Kde bude odovzdané pracovné 
povolenie?

Pracovné povolenie získam na 
mieste na danom pracovisku.

Pracovné povolenie dostanem na 
bráne závodu.

Pracovné povolenie získam na 
pracovisku môjho zamestnávateľa. x x

403

Od koho dostanem pracovné 
povolenie v prevádzke spoločnosti 
BASF?

Od závodnej ochrany. Od mojej kontaktnej osoby v 
prevádzke BASF alebo od 
pracovníka povereného dohľadom.

Nepotrebujem žiadne pracovné 
povolenie.

x x

404

Vo výrobnej prevádzke spoločnosti 
BASF musíte vymeniť čerpadlo. Čo 
musíte dodržať pred začiatkom práce?

Nič, pretože firma BASF predtým 
vyčistila všetky vedenia a časti 
zariadenia.

Bez pracovného povolenia 
spoločnosti BASF a bez 
bezpečnostnej konzultácie na 
mieste nemôžem začať s prácou.

Po ústnej konzultácii týkajúcej sa 
prác, ktoré majú byť vykonané, 
môžem hneď začať. x x

405

Po bezpečnostnej konzultácii na 
mieste ste nedostali pracovné 
povolenie. Ako sa zachováte?

Po ukončení mojej činnosti 
oznámim mojej kontaktnej osobe v 
prevádzke, že som nedostal 
pracovné povolenie.

Začnem s prácou, moja kontaktná 
osoba mi pracovné povolenie 
prinesie neskôr.

Aktívne sa informujem u mojej 
kontaktnej osoby v prevádzke na 
pracovné povolenie a začnem s 
prácou až vtedy, keď ho budem 
mať.

x x

406

Pred začiatkom práce vám napriek 
povoleniu na prácu a bezpečnostným 
konzultáciám ešte stále nie je všetko 
jasné. Čo urobíte?

S prácou nezačnem a opýtam sa 
na všetky nejasnosti.

Prenechám vykonanie práce bez 
ďalšieho vysvetlenia môjmu 
kolegovi.

Nejasnosti poznačím do 
pracovného povolenia a začnem s 
prácou. x x

407

Ktoré otázky by ste mali 
bezpodmienečne pred začatím práce 
vyjasniť, aby ste mohli prácu bezpečne 
vykonať?

Kde nájdem hasiaci prístroj?
Kedy mám prestávku?
Kde môžem fajčiť?
Kde je najbližšia núdzová sprcha?

Kde je sprcha na oči?
Kde nájdem hasiaci prístroj?
Aká dlhá je moja prestávka?
Kde je najbližšia núdzová sprcha?

Kde je úniková cesta?
Kde je najbližšia núdzová sprcha?
Kde je najbližšia sprcha na oči?
Kde nájdem hasiaci prístroj?

x x x

408

Kedy potrebujete povolenie na vjazd? Pri prácach, ktoré si vyžadujú 
prejazd po areáli závodu s 
vozidlami.

Pri prácach, ktoré si vyžadujú 
vstúpenie alebo naklonenie sa do 
nádrží, rúr, žúmp, šácht alebo 
podobných úzkych priestorov.

Bezpečnosť má v spoločnosti BASF 
najvyššiu prioritu. Preto takýto 
doklad v spoločnosti BASF 
neexistuje.

x x

409

Kedy potrebujete požiarne povolenie? Požiarne povolenie je potrebné len 
vtedy, keď majú byť vykonávané 
práce v oblasti ohrozenej 
výbuchom.

V prevádzkach spoločnosti BASF je 
potrebné požiarne povolenie len pri 
prácach s otvoreným plameňom v 
oblastiach ohrozených výbuchom.

Pri nebezpečenstve vzniku požiaru 
pri prácach s otvoreným plameňom 
a pri nebezpečenstve vzniku 
výbuchu v oblastiach ohrozených 
výbuchom v dôsledku používania 
zápalných zdrojov je potrebné 
požiarne povolenie.

x x

410
Aké predpoklady musia byť dané, aby 
sa mohlo začať s prácou s osobitnými 
nebezpečenstvami?

Stačí existencia riadne vyplneného 
povolenia na výkon prác.

Spravidla stačia bezpečnostné 
konzultácie na pracovisku.

Riadne vyplnené povolenie na 
výkon prác a bezpečnostné 
konzultácie na pracovisku.

x x

411
Kedy sa musí vykonať posúdenie 
ohrozenia?

Minimálne raz za mesiac. Pred začatím činnosti a potom v 
pravidelných intervaloch.

Len ak sa stane pracovný úraz.
x



412

Ktorý výrok týkajúci sa hierarchie 
opatrení pri posudzovaní ohrozenia je 
správny?

Odstránenie zdroja 
nebezpečenstva by malo mať 
prednosť, pretože sa v hierarchii 
opatrení nachádza na najvyššom 
mieste a pretože má najväčší 
dosah.

Vždy majú byť odvodené technické 
opatrenia, pretože majú najväčší 
dosah.

Pri každom posudzovaní ohrozenia 
musia byť vždy odvodené 
technické, organizačné a 
personálne opatrenia. x

413

Vaši zamestnanci majú vykonávať v 
spoločnosti BASF činnosti, pre ktoré 
musia prevziať potvrdenia o povolení. 
Čo musíte urobiť?

Nič, pre prevzatie potvrdení o 
povolení nie sú potrebné žiadne 
osobitné kvalifikácie.

Krátko zamestnancovi vysvetlíte, o 
čo ide, potom si už ľahko poradí 
sám.

Pravidelne školíte vašich 
zamestnancov pokiaľ ide o systém 
povolení spoločnosti BASF a 
dokumentujete kvalifikáciu v 
bezpečnostnom preukaze 
zamestnancov.

x

414
Aké základné predpisy platia pre 
spoluprácu spoločnosti BASF a 
kontraktorov?

Len prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok a LU-R-OSA 
002 'Bezpečnosť pri nasadení 
kontraktorov'.

Len smernice a predpisy 
zamestnaneckého združenia. x

415
Kto musí mať pri sebe bezpečnostný 
preukaz?

Každý zamestnanec kontraktora. Zamestnanci kontraktorov s 
osobitným splnomocnením a 
kvalifikáciami.

Len zamestnanci kontraktorov 
vykonávajúci dozor. x x

501

Prečo je pri prácach v spoločnosti 
BASF potrebné dbať na čistotu a 
poriadok na pracovisku?

Čistota a poriadok sú základom 
bezpečnej práce. O to sa v 
spoločnosti BASF starajú vyškolení 
upratovači.

Čistota a poriadok sú základom 
bezpečnej práce. Preto musí pri 
každej príprave prác, počas 
vykonávania prác a po vykonaní 
prác vždy každý sám dbať na 
poriadok a čistotu.

Čistota a poriadok sú základom 
bezpečnej práce. Len po dokončení 
práce je však potrebné dôkladne 
upratať a vyčistiť pracovisko. 
Následne bude pracovisko prevzaté 
povereným pracovníkom 
spoločnosti BASF.

x x

502
Môžem počas práce jesť a piť? Nie, jesť a piť je možné len v 

určených priestoroch.
Áno, keď som veľmi hladný, 
môžem jesť na pracovisku.

Pokiaľ ide o jedenie a pitie počas 
práce, neexistujú v spoločnosti 
BASF žiadne úpravy.

x x

503
Na čo musím dbať, keď vykonávam 
práce na plošinách s roštom alebo 
lešení?

Na nič, pretože v prevádzkach platí 
povinnosť nosenia prilby.

Na nič, pokiaľ sa po práci 
zozbierajú popadané drobné časti a 
utrú vytečené kvapaliny.

Spadnutiu drobných častí a 
vytečeniu kvapalín sa musí 
vhodnými opatreniami zabrániť.

x x

504

Ktorý výrok týkajúci sa 
nebezpečenstva potknutia je správny?

Aby som ušetril čas, nechám svoje 
náradie a materiál ležať tam, kde 
ich potrebujem. Nie je zlé, ak pritom 
vznikajú miesta s rizikom potknutia.

Môžem uložiť svoje náradie a 
materiál tak, ako chcem. Kolegovia 
musia dávať pozor na to, kade 
chodia.

Ukladám svoje náradie a materiál 
na bezpečné miesto, v žiadnom 
prípade nespôsobím vznik miest s 
rizikom potknutia. Ak je to potrebné, 
bude nebezpečná oblasť ohradená.

x x

505

Ktorý výrok týkajúci sa 
bezpečnostných zariadení a únikových 
ciest je správny?

Bezpečnostné zariadenia a únikové 
cesty nesmú byť v žiadnom prípade 
zastavané.

Bezpečnostné zariadenia a únikové 
cesty môžu byť na krátky čas 
zastavané, aby bolo možné 
efektívne vykonať prácu.

Ak je to potrebné, môžu byť 
bezpečnostné zariadenia a únikové 
cesty zastavané. x x x

506

Ktorý výrok týkajúci sa 
bezpečnostných zariadení je správny?

Pre zamestnancov a kontraktorov 
sú popisy na tabuľkách spoločnosti 
BASF len odporúčanie.

Odstránenie a obídenie 
bezpečnostných zariadení je 
zakázané.

Odstránenie a obídenie 
bezpečnostných zariadení je pri 
nedostatku miesta povolené. x x x



507

Na čo je potrebné dbať, keď je na 
výstupe na lešenie k dispozícii len 
prázdny ochranný kryt bez osvedčenia 
o uvoľnení?

Vstup na lešenie len na vlastné 
riziko.

Lešenie je potrebné skontrolovať. 
Ak je všetko v poriadku, je použitie 
povolené.

Lešenie je zablokované a nesmie 
sa použiť.

x x

508
Čo musím urobiť predtým, ako 
vystúpim na lešenie?

Musím skontrolovať lešenie na 
prípadné očividné nedostatky.

Nič, pretože lešenie bolo 
skonštruované špecializovanou 
firmou.

Musím zapísať svoje meno na 
osvedčenie o uvoľnení. x x

509

Čo musím urobiť, ak zistím nedostatky 
na lešení?

Nechám osvedčenie o uvoľnení 
zasunuté a informujem svojho 
nadriadeného, že nemôžem 
pracovať.

Zisťovanie nedostatkov nie je 
mojou úlohou, jednoducho ich 
ignorujem a dúfam, že sa nič 
nestane.

Musím osvedčenie o uvoľnení 
vytiahnuť a informovať svoju 
kontaktnú osobu v prevádzke. x x

510

Na čo musím dbať pri prácach vo 
výškach?

Pre bezpečnosť svojich kolegov 
pracovnú oblasť uzavriem. Pre 
moju vlastnú bezpečnosť sa zaistím 
proti pádu.

Zaistím sa proti pádu, moji 
kolegovia musia dávať pozor na to, 
aby im nič nepadlo na hlavu, keď 
pôjdu okolo.

Musím sa zaistiť tak, aby som sa 
cítil bezpečne. Presné predpisy 
neexistujú. x x

511

Ktorá z uvedených značiek 
(piktogramov) upozorňuje na 
používanie PSA proti pádu? x x

512

Aké pravidlá platia pre použitie 
zariadení a prístrojov firmy BASF 
(napr. nákladné výťahy, vysokozdvižné 
vozíky, žeriavy) prostredníctvom osôb 
nepatriacich k podniku?

Nákladné výťahy sa smú použiť, 
keď si to vyžaduje práca. Krátka 
konzultácia s mojím nadriadeným o 
priebehu prác je dostatočná.

Všetky zariadenia a prístroje firmy 
BASF smú použiť aj osoby 
nepatriace k podniku, pokiaľ to 
výslovne nezakazuje tabuľka so 
zákazom umiestnená na 
prístrojoch.

Nákladné výťahy, vysokozdvižné 
vozíky a žeriavy sa smú používať 
iba s výslovným povolením 
prevádzky BASF a s dokladom o 
spôsobilosti.

x x x

513
Čo musím urobiť, keď sa počas 
vykonávania mojej práce cítim neisto?

Pokračujem v práci podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia.

Preruším prácu a opýtam sa môjho 
kolegu alebo kontaktnej osoby 
spoločnosti BASF.

Bez ďalšieho vysvetlenia požiadam 
svojho kolegu, aby prácu za mňa 
dokončil.

x x

514 Kedy musí byť zamestnanec 
zaškolený?

Minimálne raz ročne. Pred začatím činnosti a potom v 
pravidelných intervaloch.

Len ak sa stane pracovný úraz. x

515

Ako musí prebiehať zaškolenie o 
nebezpečných látkach?

Zamestnanec si prečíta 
prevádzkovú inštrukciu týkajúcu sa 
nebezpečných látok.

Nadriadený dá kartu 
bezpečnostných údajov príslušnej 
nebezpečnej látky na prečítanie 
dotknutým zamestnancom.

Pri nebezpečných látkach musí byť 
zamestnanec ústne zaškolený na 
základe prevádzkovej inštrukcie pre 
dané nebezpečné látky.

x

516
Čo musím ako nadriadený urobiť 
predtým, ako poverím zamestnanca 
prácami na lešení.

Musím práce telefonicky ohlásiť u 
staviteľa lešenia.

Musím skontrolovať vhodnosť 
lešenia pre plánované práce a 
kontrolu zdokumentovať.

Nič, pretože moji zamestnanci sa 
vyznajú v prácach na lešení. x

601 Čo musím urobiť po vykonaní práce 
na mojom pracovisku?

Keď som hotový, upracem svoje 
pracovisko.

Všetko, čo už nebudem potrebovať, 
môžem nechať ležať.

Zabalím si svoje náradie a odídem. x x

602

Čo musíte urobiť, keď dokončíte 
prácu, pre ktorú bolo vystavené 
povoľovacie potvrdenie?

Povoľovacie potvrdenie je možné 
vhodne zlikvidovať (iba do koša na 
papier, nie hodením na zem).

Majstrovi musím ohlásiť, že som 
hotový; povoľovacie potvrdenie 
splnilo účel, keď som hotový.

Musím zabezpečiť, aby povoľovacie 
potvrdenie podpísala oprávnená 
osoba, a vrátiť ho vystavovateľovi. x x

603

Čo musím urobiť s povoľovacím 
potvrdením, keď musím svoju prácu 
prerušiť do nasledujúceho dňa?

To je ponechané na mojom 
rozhodnutí: ak mám strach, že 
povoľovacie potvrdenie stratím, 
odovzdám ho v prevádzke, inak si 
ho môžem vziať so sebou.

Povoľovacie potvrdenie si 
ponechám a vrátim ho až vtedy, 
keď je práca dokončená.

Originál povoľovacieho potvrdenia 
musí byť vždy po skončení 
pracovného dňa vrátený prevádzke, 
aj keď práca ešte nie je dokončená. 

x x



701

Čo znamená symbol nebezpečenstva 
„jódlujúci tón“? (rýchle striedanie 
vzostupných a zostupných tónov) 

Núdzový signál: Zastaviť práce a 
vyhľadať zhromaždisko. Pritom 
nepoužiť výťah; bežať krížom k 
smeru vetra.

Výstražný signál: Vykonať 
bezpečnostné opatrenia podľa 
pokynov prevádzky a čakať na 
ďalšie pokyny.

Hlásenie: Otvoriť okná a dvere, aby 
bolo dobre počuť všetky hlásenia.

x x x

702

Čo znamená symbol nebezpečenstva 
„tyfón“? (signalizačný tón s periodickou 
pauzou)

Výstražný signál: Vykonať 
bezpečnostné opatrenia podľa 
pokynov prevádzky a čakať na 
ďalšie pokyny.

Hlásenie: Otvoriť okná a dvere, aby 
bolo dobre počuť všetky hlásenia.

Núdzový signál: Zastaviť práce a 
vyhľadať zhromaždisko. Pritom 
nepoužiť výťah; bežať krížom k 
smeru vetra. x x x

703

Na čo musím dbať, keď v prípade 
poplachu hľadám miesto určené na 
zhromaždenie?

Musím sa plynule presunúť na 
miesto zhromaždenia, pričom je 
potrebné ísť priečne k smeru vetra.

Musím sa čo najrýchlejšie dostať na 
miesto zhromaždenia.

Musím sa plynule presunúť na 
miesto zhromaždenia, pričom 
nemusím dbať na žiadne osobitosti. x x x

704

Čo musím urobiť so svojou 
registračnou kartou v prípade 
poplachu?

Nechám svoju registračnú kartu na 
registračnom paneli, odhlásenie sa 
vykoná na mieste určenom na 
zhromaždenie.

Vyberiem svoju registračnú kartu z 
registračného panelu a na mieste 
zhromaždenia ju opäť zavesím.

Registračná karta ma v prípade 
poplachu vôbec nezaujíma.

x x x

705

Ako prvý vidíte ťažkú nehodu. Čo 
urobíte najskôr?

Zavolám zo závodného telefónu na 
tel. č. 112 alebo z mobilného 
telefónu 0621/60-112 a poskytnem 
prvú pomoc.

Porozprávam sa o tom s ostatnými 
osobami alebo kolegami. 
Rozprávanie prináša úľavu.

Ihneď vyplním hlásenie o nehode, 
aby nedošlo k žiadnym 
oneskoreniam pri lekárskom 
ošetrení.

x x x

706
Kde nájdem núdzové telefónne čísla? Na povoľovacom potvrdení. Remeselníci majú vždy kartičku s 

núdzovými číslami vo svojej skrinke 
s náradím.

Na poplachovom poriadku a na 
zadnej strane môjho preukazu 
BASF.

x x x

707
Váš kolega utrpel pri práci ľahké 
zranenie ruky. Čo urobíte?

Nalepím náplasť, potom môže 
kolega pokračovať v práci.

Pri zraneniach by sa mala nezávisle 
od závažnosti vždy zavolať 
ambulancia.

Nič, pretože kolega sa o to postará 
sám. x x x

708

Pri prácach na potrubí došlo k úniku 
neznámej kvapaliny. Na vašu kožu sa 
dostalo niekoľko striekancov. Čo 
urobíte?

To opäť vyschne, jednoducho 
pokračujete v práci.

Použijete PSA na utretie a v 
prípade potreby postihnuté miesto 
dôkladne umyjete. Potom môžete 
pokračovať v práci.

Postihnuté miesto dôkladne 
umyjete (napr. použijete núdzovú 
sprchu) a zavoláte na núdzovú 
linku. Informujete prevádzku a 
nadriadeného.

x x

709

Ako dlho musím zostať pri znečistení 
produktom pod núdzovou sprchou?

Zostanem pod núdzovou sprchou 
dovtedy, kým nepríde záchranná 
služba.

Keď mám pocit, že už je všetok 
produkt zmytý, môže sprchovanie 
ukončiť.

To je ponechané na moje 
rozhodnutie, pretože pre tento 
prípad neexistujú žiadne predpisy. x x x

710

Kolega mal nehodu. Čo musím urobiť 
okrem poskytnutia prvej pomoci?

Nič, keď je ambulancia 
informovaná, postará sa o všetko 
ostatné.

Každý kontraktor je sám 
zodpovedný za potrebné hlásenia 
na BG (zamestnanecké združenie) 
a/alebo úrady. Okrem toho je 
potrebné okamžite informovať 
povereného pracovníka spoločnosti 
BASF.

Ústne informovanie povereného 
pracovníka spoločnosti BASF je 
dostatočné, ďalšie hlásenia nie sú 
potrebné. x



711

Kolega bol znečistený produktom, 
bude prijatý do nemocnice na 
pozorovanie. Čo musíte urobiť?

Informujete rodinu a nasledujúci 
deň navštívite kolegu v nemocnici.

Nič, záchranná služba spoločnosti 
BASF sa o všetko ostatné 
postarala.

Každý kontraktor je sám 
zodpovedný za potrebné hlásenia 
na BG (zamestnanecké združenie) 
a/alebo úrady. Okrem toho je 
potrebné okamžite informovať 
povereného pracovníka spoločnosti 
BASF.

x

712

Pred niekoľkými dňami mal pracovník 
vašej pracovnej skupiny nehodu a bol 
vypísaný na PN. Dnes opäť prišiel do 
práce. Čo urobíte?

Naplánujete termín na vyšetrenie 
udalosti a prizvete naň okrem 
vášho nadriadeného aj povereného 
pracovníka spoločnosti BASF a 
zástupcu prevádzky, v ktorej sa 
nehoda stala.

Zamestnanec môže opäť 
vykonávať svoju zvyčajnú činnosť. 
Vyšetrenie udalosti bude 
zorganizované povereným 
pracovníkom spoločnosti BASF, 
musíte sa však na ňom spolu s 
dotknutým pracovníkom zúčastniť. 

Zamestnanec môže opäť 
vykonávať svoju zvyčajnú činnosť.

x

713

Jeden z vašich zamestnancov mal 
nehodu a na pár dní vypadol z práce. 
Čo musíte zorganizovať?

Rýchlo zorganizujete náhradu za 
vypadnutého zamestnanca, práca 
musí pokračovať.

Informujete povereného pracovníka 
spoločnosti BASF, zorganizujete 
potrebné hlásenia na BG 
(zamestnanecké združenie) a/alebo 
úrady a zdokumentujete priebeh 
nehody, v maximálnej možnej 
miere, ako prípravu na vyšetrenie 
udalosti.

Vôbec nič, pretože ste nehodu 
nespôsobili. Pracovník mal dávať 
lepší pozor. Za vyšetrenie udalosti 
je zodpovedná spoločnosť BASF.

x

714
Akým spôsobom sa dozviete, že sa po 
poplachu vyhlási zrušenie poplachu?

Nový signál „jódlujúci tón“. Nový signál „tyfón“. Prostredníctvom hasičov na 
zhromaždisku alebo hlásení z 
reproduktorov.

x x x

801
Kto je zodpovedný za moju 
bezpečnosť?

Ja a moji kolegovia, každý je 
zodpovedný za bezpečnosť 
všetkých.

Závodná ochrana. Moja kontaktná osoba v prevádzke 
je zodpovedná za moju 
bezpečnosť.

x x x

802

Kto je zodpovedný za bezpečnosť 
mojich kolegov?

Moji kolegovia sú všetci dospelí a 
môžu na seba dávať pozor sami.

Ja a moji kolegovia, každý je 
zodpovedný za bezpečnosť 
všetkých.

Za bezpečnosť svojich 
zamestnancov je zodpovedný 
výlučne nadriadený pracovník linky. x x x

803

Mám iných upozorniť na nesprávne 
konanie?

Ak sa pri tom necítim dobre, 
nemusím kritizovať kolegov ani ich 
upozorňovať na chybné konanie.

Nie, upozorniť iných na chybné 
konanie môže viesť k hádke.

Áno, to prispieva k väčšej 
bezpečnosti všetkých.

x x x

804

Môžem ako kontraktor alebo 
návštevník upozorniť zamestnanca 
spoločnosti BASF na nesprávne 
konanie?

Nie, to by mohlo viesť k hádke. Áno, to prispieva k väčšej 
bezpečnosti všetkých.

Zamestnanec spoločnosti BASF 
nemôže jednať chybne. Ako 
kontraktor by som si mal ešte raz 
prečítať príslušné predpisy.

x x x







 





 

 









 



 


