Meno kandidáta:___________________________

Otázky ku skúke: Pravidlá základnej bezpečnosti
K’od skúky: Skúšky skúška

Pozorne si preítajte nasledujúce intrukcie!
Tento test pozostáva zo 40 otázok.
Za kadou otázkou nasledujú tri moné odpovede, z ktorých je správna vdy iba jedna.
V tomto teste môete dosiahnuť maximálne 40 bodov. Za kadú správnu odpoveď dostanete 1
bod. Aby ste uspeli, musíte dosiahnuť 28 alebo viac bodov.
Test môe trvat’ maximálne 60 minút.

Potreby:
• tento test
• ablóna (na ktorý zaznaíte svoje odpovede)
• ceruzka a guma
Intrukcie:
•
•
•
•

skontrolujte, i ste dostali vetky strany testu
ablónu vypĺňajte iba ceruzkou
zvolenú odpoved’ oznate tak, e zaiernite prísluné okienko
nesprávnu odpoved’ dôkladne vygumujte

Odpoveď bude povaovana za nesprávnu, ak:
•
•
•
•

oznaíte nesprávnu odpoveď
zaiernite viac ako jedno okienko
nezaciernite iadne okienko
okienko nezaiernite, ale oznaíte iným spôsobom

Na záver:
• vyplňte alebo skontrolujte svoje meno na ablóne
• odovzdajte tento test, ablónu, prípadne aj pouitý pomocný papier dozerajúcemu pracovníkovi
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1

Čo je cieľom Zákona o životnom prostredí?
A Úprava výroby nebezpečných látok.
B Stanovenie pravidiel skladovania nebezpečných látok.
C Ochrana človeka a životného prostredia pred nebezpečnými látkami.

2

Čo je úlohou štátnej inšpekcie pre bezpečnosť a ochranu zdravia (predtým inšpekcie práce)?

A Konzultovať so zamestnávateľmi práce s vysokým rizikom a poskytovať poradenstvo
o prijatých opatreniach.
B Kontrola dodržiavania Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia a Zákona o pracovnom čase.
C Kontrola dodržiavania kolektívnej zmluvy a dohovorov o plánovaní prístupu.

3

Aký faktor je priamo určujúci pre riziká spojené s prácou?

A Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
B Pracovisko.
C Dohľad zo strany zadávateľa.

4

Čo je cieľom analýzy rizík?

A Príprava na dobrý výkon práce.
B Ovládanie rizík pri práci.
C Vylúčenie všetkých rizík.

5

Kde treba nahlásiť hroziace nehody?
A Bezpečnostnému pracovníkovi.
B Na personálnom oddelení.
C U priameho nadriadeného.

6

Čo je príkladom bezpečného správania na pracovisku?

A Ak nikdy nepoužívate nebezpečné látky.
B Ak stále používate chrániče sluchu.
C Ak upozorňujete ostatných na nebezpečné činnosti.
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7

Akým dôležitým opatrením môžeme predísť zakopnutiu?

A Oddeľovače musia byť označené potvrdením o konformite CE.
B Pracovisko musí byť upratané a čisté.
C Podlaha na pracovisku sa nesmie čistiť príliš často.
Čo je jednou z povinností zamestnanca?
8
A Dohliadať na rizikové činnosti.
B Nemeniť zabezpečenia a používať ich správnym spôsobom.
C Viesť záznam nehôd.

9

Aké farby sa používajú na označenie cedúľ pre hasiace prístroje?
A Čierny piktogram na žltom pozadí.
B Biely piktogram na červenom pozadí.
C Biely piktogram na zelenom pozadí.

10

Pracujete na elektroinštaláciách. Ako môžete najlepšie predchádzať nehodám?

A Oznámite kolegom, kde budete pracovať.
B Odpojíte elektrické napätie.
C Pracujete vo dvojici.
11

Aká je úloha pracovného povolenia?

A Bezpečnostno-technická služba môže určiť, či majú byť príslušní zamestnanci
prekontrolovaní.
B Všetky osoby podieľajúce sa na výkone práce musia konzultovať bezpečný postup.
C Štátna inšpekcia pre bezpečnosť a ochranu zdravia (predtým inšpekcia práce) môže
kontrolovať, aké práce sa vykonávajú.
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12

Čo znamená táto ceduľa (biely symbol na modrom pozadí)?

A Povinné použitie zabezpečenia proti pádu.
B Pozor na padajúce predmety.
C Zabezpečenie proti pádu musí byť k dispozícii.
13

Čo sa uvádza okrem iného vo firemnom núdzovom pláne?
A Aké látky a procesy môžu v areáli spôsobiť vznik núdzovej situácie.
B Jednotlivé fázy pri eliminácii núdzových situácií.
C Kedy sa uskutoční evakuačné cvičenie.

14

Nebezpečné látky sa rozdeľujú do kategórií. Ktoré kategórie okrem iného poznáme?

A Škodlivé – rakovinotvorné – dusivé.
B Horľavé – leptavé – neškodné.
C Výbušné – ľahko/veľmi ľahko zápalné – škodlivé.
15

Ako sa dá najlepšie obmedziť vystavenie účinku jedovatých látok?

A Použitím inej, nejedovatej látky.
B Tak, že bude s jedovatou látkou pracovať vždy tá istá osoba.
C Vyškolením zamestnancov pri práci s jedovatými látkami.
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16

Na obale sa nachádza tento piktogram (čierny na oranžovom). Aká látka sa nachádza vnútri?

A Oxidujúca.
B Žieravá.
C Ľahko zápalná.
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17

Z potrubia presakuje kvapalina. Aké nebezpečenstvo hrozí, pokiaľ sa uvoľní látka označená
týmto piktogramom?

A Nebezpečenstvo udusenia.
B Nebezpečenstvo požiaru.
C Nebezpečenstvo pre životné prostredie.

18

Čo rozumieme pod pojmom LEL plynu?

A Najnižšia koncentrácia plynu, pri ktorej je možný výbuch.
B Najvyššia koncentrácia plynu, pri ktorej je možný výbuch.
C Najnižšia merateľná koncentrácia plynu.

19

Čo je dôležitou nevýhodou hasenia plynnými hasiacimi látkami, ako je napríklad oxid uhličitý?

A Absencia kyslíka v dôsledku jeho vytlačenia môže dusiť aj ľudí pracujúcich v bezprostrednom
okolí.
B Nespotrebované hasiace plyny poškodzujú životné prostredie.
C V dôsledku hasenia sa značne ochladí okolitý vzduch.
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20

Čo rozumieme pod pojmom výbušné prostredie?

A Prostredie s priveľkým objemom plynu a primalým objemom vzduchu.
B Prostredie, v ktorom môže vzniknúť výbušná zmes.
C Prostredie, v ktorom sa vyskytuje veľa výbuchov.

21

Aké riziko súvisí s prácou so stolovou brúskou?

A V dôsledku nízkych otáčok môže kotúč skĺznuť z hriadeľa.
B Brúsny kotúč môže zarezať do materiálu.
C Brúsny kotúč sa môže rozletieť.

22

Je možné uzemniť elektrické náradie s dvojitou izoláciou?

A Nie, nie je to možné.
B Je to možné len so súhlasom zamestnávateľa.
C Áno, je to možné.
23

Aké pravidlo platí okrem iného pre žeriav?

A Žeriav musí mať certifikát VCA.
B Žeriav nesmie byť vyšší ako 23 metrov.
C Žeriav musí mať potvrdenie o konformite CE.

24

Aké poveternostné podmienky môžu mať veľký vplyv na prácu so žeriavom?

A Vysoká vlhkosť vzduchu.
B Vysoká rýchlosť vetra.
C Vysoká teplota.
25

Aké pravidlo platí pri použití kladky?
A Kladka nesmie byť nikdy preťažovaná.
B Hák musí byť vždy zaťažený v jednom bode.
C Kladka sa môže zaťažovať len vo vertikálnej polohe.
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26

Aké riziko súvisí s použitím vysokozdvižného vozíka?
A Znečistenie nákladu.
B Kolízia s človekom.
C Poškodenie sluchu okolostojacich osôb.

27

Ako musí byť umiestnená fľaša s acetylénom počas zvárania?

A Fľaša musí zvierať s podlahou uhol najmenej 30°.
B Fľaša môže byť položená na zemi.
C Fľaša môže byť iba vo vzpriamenej polohe.

28

Počas búracích prác ste natrafili na azbest. Samotný azbest môže byť odstránený
len s použitím jednoduchých techník. Pritom nesmie dôjsť k uvoľneniu látky ani vlákien. Aké
konkrétne bezpečnostné opatrenie treba okrem iného prijať?

A Použitie prachovej masky P1.
B Použitie jednorazového overalu.
C Použitie sklzu na stavebný odpad.

29

Čo je príkladom najlepšieho bezpečnostného opatrenia v prípade otvoru v podlahe?

A Okolo otvoru v podlahe musí byť umiestnený dostatok výstražných tabúľ.
B Otvor v podlahe treba zakryť materiálom s vysokou nosnosťou.
C Otvor v podlahe musí byť dobre osvetlený.

30

Pri výkopových prácach môže vzniknúť nebezpečenstvo z dôvodu prítomnosti veľkého
množstva káblov a potrubí. Preto existujú „pravidlá pre dôkladné výkopové práce“. Aké je
jedno z týchto pravidiel?
A Nikdy nekopte na miestach, o ktorých je známe, že sa v zemi nachádzajú káble alebo
potrubia.
B Najskôr ručne vykopte skúšobné ryhy v blízkosti udanej polohy káblov či potrubí.
C Vždy používajte rýpadlo s ozubenou lyžicou.
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31

Aká povinnosť platí pri práci so závesnou pracovnou plošinou?

A Každý, kto sa nachádza na závesnej pracovnej plošine musí mať vysielačku.
B Závesná pracovná plošina musí byť zavesená na reťazi alebo oceľovom lane.
C Každý, kto sa nachádza na závesnej pracovnej plošine, musí používať bezpečnostný postroj,
ktorý je o ňu pripevnený.

32

Striekate farbu v uzavretom priestore. Prečo musíte vetrať?

A Aby ste ostali pod dolnou hranicou výbušnosti (LEL).
B Aby ste ostali pod 10 % dolnej hranice výbušnosti (LEL).
C Aby ste ostali pod 50 % dolnej hranice výbušnosti (LEL).

33

Pokožka má určitý elektrický odpor. Čo spôsobuje zníženie tohto elektrického odporu?

A Vyparovanie.
B Farba pokožky.
C Vek.

34

Prečo sa pri elektrických vodičoch používa izolácia?

A Aby sme zredukovali následky skratu.
B Aby sme zabránili kontaktu s časťami pod napätím.
C Aby sme predišli poškodeniam.

35

Aké je riziko statickej elektriny?

A V dôsledku statickej elektriny môže preskočiť iskra, ktorá môže zapríčiniť výbuch.
B Statická elektrina môže spôsobiť vznietenie nevodivého materiálu.
C Statická elektrina neznamená prakticky žiadne riziko.
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36

Čo je dôležité pri ručnom dvíhaní predmetu zo zeme?
A Aby ste mali čo najviac rozkročené nohy.
B Aby ste mohli predmet po zdvihnutí otočiť nabok.
C Aby ste predmet zdvíhali s vystretým chrbtom a pokrčenými kolenami.

37

Ako musíte zaobchádzať s osobnými ochrannými prostriedkami?

A Po každom použití ich musíte dať skontrolovať odborníkovi.
B Musíte sa o ne dobre starať.
C Musíte ich nechať označiť svojím menom.

38

Kedy musíte používať ochranné okuliare so širokým zorným poľom?

A Pri brúsení, sekaní a vŕtaní.
B Pri pripájaní a odpájaní produktových hadíc.
C Pri zváraní autogénom.
39

Pred čím neposkytujú rukavice žiadnu ochranu?

A Pred chladom alebo horúčavou.
B Pred rotujúcimi časťami.
C Pred nebezpečnými látkami.

40

Aké pravidlo platí pri používaní ochranného odevu?

A Odev sa musí jedenkrát ročne vymeniť.
B Poškodený odev sa musí vymeniť na vlastné náklady.
C Poškodený odev sa musí bezodkladne opraviť alebo vymeniť.
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Kód uskutocnenia skúky

Císlo skúobného centra

Skúobné centrum VCA
Miesto
Dátum skúky
Forma skúky
Písomná Skúka s cítaním nahlas
Císlo kandidáta

Chyby

Priezvisko
Krstné meno alebo iniciály mien
Pocet bodov

Dátum narodenia
Miesto narodenia

Pozor! Vyplnat iba ciernou ceruzkou, opravovat dôkladným vygumovaním nesprávnej odpovede. Správna je len 1 odpoved.
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Let op! Alleen invullen met een zwart potlood, verbeter door het foute antwoord goed uit te gummen. Slechts 1 antwoord is
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