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Pravidlá poriadku a bezpečnosti práce 
NCC 

 

 
Pravidlá poriadku a bezpečnosti práce sa uplatňujú na 
výrobné pracoviská v rámci  NCC vo Švédsku a môžu byť 
doplnené o pravidlá pre konkrétne pracovisko. „Nadriadený 
pracovník“ je nadriadený pracovník NCC. 
 
 
ÚVOD  

Všetky osoby pôsobiace na pracoviskách NCC musia pred začatím práce absolvovať 
minimálne ústny úvod do bezpečnosti na pracovisku, ktorý zahrňuje pravidlá 
poriadku a bezpečnosti práce na pracovisku, ako aj relevantné riziká. Vyžaduje sa 
potvrdenie. 
 
ZRUČNOSTI 

Skupiny zamestnaní, ktoré si vyžadujú osobitné oprávnenie na vykonávanie svojej 
práce, napríklad obsluha žeriavu a stroja, musia potvrdiť svoje oprávnenie 
predložením svojho vodičského preukazu nadriadenému pracovníkovi/BAS-U. 
Mnohé úkony, ako sú horúce práce a používanie motorizovaných reťazových píl si 
vyžadujú špeciálne školenie a musia byť potvrdené prostredníctvom schváleného, 
písomného certifikátu. 
 
SPOLUPRÁCA PRE BEZPEČNÉ PRACOVISKO 

Zamestnávateľ a zamestnanci musia spolupracovať na dosiahnutí bezpečného 
pracovného prostredia. 
Každý musí dodržiavať aktuálne pravidlá, používať ochranné pomôcky a starať sa o 
ne. 
Na účely vytvárania bezpečného pracoviska NCC pracuje v súlade s koncepciou 
„Time Out“, čo znamená, že každý musí ako prirodzený prvok svojej práce konať a 
reagovať v odpovedi na vysokorizikové správanie alebo situácie.  
 
KAŽDODENNÁ INŠTRUKTÁŽ O BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Každý deň musia všetci pred začiatkom práce absolvovať bezpečnostnú inštruktáž. 
Jej úlohou je zastaviť sa na chvíľu a zaistiť správne zameranie sa na bezpečnosť práce 
krátkym prediskutovaním toho, čo sa má dnes urobiť, skúmajúc relevantné riziká a 
aktivity a ako konať bezpečným spôsobom. 
 
OSOBNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY 

Vždy sa musí nosiť ochranná prilba upevnená 3-/4-bodovým bradovým popruhom 
podľa EN 397 a ochranná obuv s bezpečnostnou podrážkou a oceľovou ochrannou 
špičkou.  
Podľa EN166 sa vždy musí používať ochrana očí formou ochranných okuliarov, alebo 
chránidla prilby. 
Ochranu sluchu a ochranné rukavice je potrebné mať vždy pri sebe a používať podľa 
potreby. 
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Na hornej a dolnej časti tela sa musí nosiť odev s vysokou viditeľnosťou podľa normy 
EN ISO 20471, ktorý spĺňa požiadavky triedy 3, okrem prác na domoch a bytoch a 
výroby kameňa a asfaltu, pri ktorých sa vyžaduje nosenie odevu s vysokou 
viditeľnosťou len na hornej časti tela, ktorý spĺňa požiadavky triedy 2. 
Vesta s vysokou viditeľnosťou, ktorá nie je určená ako pracovný odev, je vyhradená 
návštevám. 
Môžu sa vyskytnúť aj prísnejšie pracovno-špecifické nariadenia, napríklad 
nariadenia Úradu pre dopravu (Trafikverket). 
V prostrediach s výskytom prachu, plynu alebo dymu sa musia stále používať vhodné 
ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov. Pri prácach s 
výskytom prachu obsahujúceho kremík sa musí používať minimálne polomaska s 
filtrom P3, ak hrozí prekročenie limitných hodnôt. 

Ak hrozí nebezpečenstvo pádu, musí sa v prvom rade používať pevná ochrana proti 
pádu, ako lešenie, ochranné zábradlie, výťah, pracovná plošina a ochranná sieť proti 
pádu. Osobná ochrana (postroj) proti pádu sa môže použiť iba v prípade, kedy je 
pevná ochrana proti pádu nepoužiteľná.  
Pri nebezpečí utopenia je záchranná vesta povinná, ak nie je prítomná žiadna 
technická ochrana. 
Ďalšia bezpečnostná výbava sa používa podľa potreby. 
Zamestnanci NCC musia nosiť pracovný odev a obuv, ktoré sú poskytnuté v súlade s 
internými pravidlami. 
Pre pravidlá ohľadom návštev, pozri odstavec „Návštevy“. 
 
ID06 / DOKLAD TOTOŽNOSTI 

Každá osoba na pracovisku je povinná dodržiavať nariadenia ID06 a mať u seba 
podnikový identifikačný doklad a schválený doklad totožnosti. 
 
REGISTRÁCIA PREZENCIE 

Podľa zákona majú všetky osoby pôsobiace na pracovisku povinnosť nahlásiť svoju 
prítomnosť elektronicky. To znamená, že všetky osoby pôsobiace na pracovisku 
osobne zodpovedajú za svoju registráciu, t.j. registrujú sa po príchode a pri odchode. 
Registrácia prebieha formou určeného technického vybavenia. Ak z nejakého 
dôvodu registrácia nie je možná, kontaktujte vedenie. 
 
ČISTOTA A PORIADOK  

Na pracovisku musia všetci udržiavať poriadok a čistotu. Toto môže zabrániť 
mnohým nehodám a mať za následok efektívnejšiu výrobu. 
Všetci zamestnanci by mali počas dňa udržiavať poriadok. Materiál musí byť 
uskladnený na vyhradenom mieste tak, aby neblokoval dopravu. Musí byť uložený 
stabilne a podľa potreby ukotvený. 
Poriadok na pracovisku je dôležitý aj z hľadiska bezpečnosti tretích osôb. Pri 
umiestnení skladíšť, materiálu, strojov atď., musia byť dodržané príslušné povolenia 
a predpisy.  
Pri nakladaní s kremenným prachom sa musia plochy očistiť, aby nedošlo k jeho 
rozšíreniu; umytím a vysávaním s HEPA filtrom (trieda 13). Stlačený vzduch sa 
nesmie používať ako prostriedok na čistenie. 
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BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA 

Pred začatím práce sa vždy musí skontrolovať fungovanie ochranných zariadení. 
Prípadné nedostatky sa musia ihneď napraviť/ohlásiť nadriadenému pracovníkovi. 
Pri oprave strojov, dopravných pásov atď., sa musí vždy používať bezpečnostná 
poistka. Opravy nemôžu prebiehať, pokiaľ je zariadenie v pohybe. 
Na pracovisku môžu byť umiestnené dočasné zátarasy, aby zabránili prípadným 
zraneniam. 
Pozor! V prípade, že sa ochranné zariadenie musí dočasne odstrániť v dôsledku 
práce, musí k tomu vedenie udeliť povolenie. Pred odchodom je povinné zariadenia 
vrátiť na pôvodné miesto. 
Ak nie je možné ochranné zariadenie vrátiť na pôvodné miesto ihneď, musí byť dané 
pracovné miesto zabezpečené a musí byť upovedomený nadriadený pracovník. 
Nepozornosť a nedbalosť môže viesť k potrestaniu podľa švédskeho zákona na 
ochranu pracovného prostredia. 
 
BEZPEČNÝ ODSTUP 

Aby sa zabránilo nehodám v okolí pohybujúcich sa strojov, je dôležité dodržiavať 
bezpečnostný odstup. Pri strojoch určených na zemné práce je bezpečnostný odstup 
25 m okolo strojov, do ktorého smie vstúpiť len personál podniku vykonávajúceho 
zemné práce. Pre vystupovanie je potrebné dodržiavať pracovný plán. 
   
PROTIPOŽIARNA OCHRANA 

Pri narábaní/uchovávaní horľavého materiálu musí byť vždy upovedomený vedúci 
pracovník. Je nevyhnutné udržiavať únikové cesty voľné, mať po ruke požiarne 
prístroje a uskladňovať horľavý materiál na bezpečnom mieste. Plynové fľaše a fľaše 
na plynový olej sa v prípade nepoužívania, musia skladovať na zvlášť vyhradenom 
mieste a musia byť označené výstražným znamením. 
Halogénové reflektory sa nesmú používať. 
 
HORÚCE PRÁCE 

„Horúcimi prácami“ sa primárne myslí zváranie, rezanie, rezanie uhlovou brúskou, 
spájkovanie a práce s otvoreným plameňom. 
Žiadne horúce práce nesmú začať bez kontroly a udelenia povolenia zodpovedného 
pracovníka NCC. Vybavenie musí vyhovovať požiadavkám švédskeho Úradu pre 
dohľad na pracovné prostredie (Arbetsmiljöverket) a práca musí dodržiavať 
predpisy švédskeho Združenia na požiarnu ochranu (Brandskyddsförenigen). 
Naplnené musia byť aj požiadavky poisťovní ohľadom preventívnych opatrení. 
 
REVÍZIE A POVOLENIA 

Bagre, žeriavy, tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, výťahy a podobné vybavenie 
podlieha revízii v zákonom stanovených intervaloch. 
Zariadenie, ktoré nemá schválené potvrdenie o revízii, sa na pracovisku nemôže 
používať. Certifikáty o revízii musia byť predložené nadriadenému 
pracovníkovi/BAS-U pred začatím práce. Používanie určitých strojov a zariadení 
(napr. nožnicová zdvíhacia plošina, montážna plošina, žeriav alebo vysokozdvižný 
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vozík), ako aj práce v uzavretých priestoroch si vyžadujú povolenie 
zamestnávateľa/nájomcu. 
 
BEZPEČNÉ ZDVÍHANIE 

Je zakázané zdržiavať sa pod zaveseným bremenom. Priestor okolo zdvíhacích prác 
sa musí ohradiť. Všetky osoby, ktoré pracujú so zdvíhaním nákladu musia 
absolvovať školenie „Bezpečné zdvíhanie“. 
 
REBRÍKY A DVOJITÉ REBRÍKY 

Prenosné rebríky sa nesmú používať. Výnimka si vyžaduje špeciálne povolenie, ktoré 
udeľuje vedúci pracovník po naplánovaní pracovného procesu. Iné schodíky, 
podstavce a plošiny musia byť v súlade s priemyselnými usmerneniami o „Dobrom 
pracovnom prostredí“. 
 
PRÁCA SO STROJMI 

Osoba používajúca stroj musí byť dobre oboznámená s jeho fungovaním. Fungovanie 
a ochrana strojov musí byť priebežne kontrolovaná. Pochybnosti o narábaní so 
zariadeniami musia byť konzultované s vedúcim pracovníkom, prípadne 
dodávateľom. 
 
HLUČNÉ PRÁCE/PRÁCE S VIBRÁČNÝMI ZARIADENIAMI 

Všetci zamestnanci sa majú podieľať na znižovaní hluku a škodlivých vibrácií. 
Zamestnanci by sa mali snažiť používať stroje spôsobujúce čo najmenší 
hluk/vibrácie a zároveň izolovaním hlučných prác, resp. striedaním sa pri prácach s 
vibračnými zariadeniami. 
Pri práci sa nesmú používať hudobné zariadenia bez povolenia vedenia. Počúvanie 
hudby cez tlmiče na ochranu sluchu alebo slúchadlá nie je povolené. Rádiová 
komunikácia je povolená. 
 
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ 

S elektrickými zariadeniami môžu narábať len osoby k tomu povolané. 
Káble sa ľahko poškodia, a preto musia byť zavesené. Poškodené elektrické káble sa 
za žiadnych okolností nesmú používať. Poškodený elektrický kábel musí byť 
vyradený z prevádzky a vedenie o tom musí byť ihneď oboznámené. 
 
CHEMICKÉ RIZIKÁ NA PRACOVISKU 

Musí byť vyhotovený zoznam nebezpečných látok nachádzajúcich sa na pracovisku. 
Z neho musí byť jasné, kde na pracovisku sa dané látky používajú/uskladňujú a aké 
riziká z ich používania plynú.  
Subdodávatelia a zmluvní partneri musia vedeniu predložiť karty bezpečnostných 
údajov pre akékoľvek nebezpečné látky, s ktorými sa na pracovisku narába. 
Všetky osoby pracujúce s nebezpečnými látkami musia byť informované o rizikách a 
učinených ochranných opatreniach. 
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Pri práci s určitými látkami, ako je napr. azbest, termosetové živice, kremeň, alebo 
olovo, vyžaduje zákon zdravotnú kontrolu, certifikát o spôsobilosti a špeciálne 
školenie. 
 
OCHRANA PRED PRACHOM V ZARIADENIACH A MANÉVROVACÍCH KABÍNACH 

Dvere a okná do kabíny musia byť zavreté. Frekvencia upratovania kabíny sa udáva 
podľa zvážených rizík, no prinajmenšom raz do týždňa. Upratovanie prebieha 
formou vysávania, alebo umývania.  
Ventilácia v kabíne musí byť kontrolovaná denne. Pri zistení nedostatkov musí byť 
ihneď upovedomený vedúci pracovník. Ventilačný filter sa musí pravidelne meniť a 
kontrolovať.  
Tam, kde sa pri práci narába s materiálom obsahujúcim kremeň, musí byť kabína 
vybavená zvláštnym prívodom vzduchu, ako aj termoregulačným mechanizmom. 
Agregát na prívod vzduchu musí byť vybavený jemným filtrom podľa SS-EN-779 
kombinovaný s predfiltrom. 
 
ODSTRELOVANIE 

Pri odstreľovacích prácach musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy. Pri 
nájdení nevybuchnutej výbušnej látky musí byť práca okamžite prerušená a 
privolaný vedúci, ako aj personál vyškolený k odstreľovaniu. 
 
PRÁCA OSAMOTE 

Žiadne servisné, alebo udržiavacie práce nesmú byť vykonávané večer alebo v noci 
bez toho, aby k tomu vedúci udelil povolenie so zvláštnymi predpismi a 
inštrukciami. 
 
ALKOHOL A DROGY 

Alkohol a drogy nie sú na pracovisku NCC dovolené (pozri Predpisy pre alkohol a 
drogy). Osobe, ktorá je pod ich vplyvom alebo akokoľvek inak nie je spôsobilá na 
prácu, nie je dovolené byť na pracovisku. Všetky osoby na pracovisku musia byť 
pripravené podstúpiť test na alkohol a/lebo drogy. Na drogy a alkohol sa môžu 
vyskytnúť náhodné testy.  
 
MOBILNÝ TELEFÓN 

Používanie mobilných telefónov na pracovisku predstavuje riziko. Akékoľvek 
používanie mobilného telefónu sa musí uskutočňovať bezpečným spôsobom, 
napríklad odchodom nabok a státím v bezpečnej polohe. 
Obsluha strojov a žeriavov na pracovisku nesmie používať svoj mobilný telefón 
počas prebiehajúcej práce 
Používanie mobilného telefónu na súkromné účely sa má uskutočňovať počas 
prestávok. 
 
NEHODY/TAKMER NEHODY/POZOROVANÉ RIZIKÁ 

Nehody alebo takmer nehody sa musia bez odkladu ohlásiť vedeniu. Musí sa 
uskutočniť registrácia prostredníctvom systému Synergi. Aj externý personál sa 
vyzýva používaniu mobilnej aplikácie Synergi. 
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Pozor! Povedomie o hroziacich nehodách a pozorovaných rizikách má veľký 
preventívny význam pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
 
PRVÁ POMOC 

Na pracovisku musí byť prítomný personál vyškolený v poskytovaní prvej pomoci a 
ich mená musia byť uvedené na tabuli. 
Obväzový materiál a očná núdzová stanica musia byť na pracovisku ľahko prístupné 
a pravidelne sa musia kontrolovať a dopĺňať ich zásoby. 
 
DISKRIMINAČNÉ SPRÁVANIE  

Diskriminačné správanie ( napr. šikana) a obťažovanie sa nikdy nesmie akceptovať. 
Ak k nemu dôjde, musí byť vedenie okamžite upovedomené. 
 
ĎALŠIE PRAVIDLÁ PRE PORIADOK 

Fajčenie vnútri je zakázané. To platí aj pre vozidlá a strojové kabíny. Fajčenie vonku 
je dovolené iba v oblasti na to určenej. 
Domáce zvieratá nie sú na pracovisku dovolené. 

Maloletí sa nesmú zdržovať na miestach práce. Výnimkou sú študenti na stážach v 
rámci stavebného programu a pod. 
 

NÁVŠTEVY 

Návštevy sa musia hlásiť vedúcemu pracovníkovi, aby sa im poskytol úvod a 
sprievodca po pracovisku.  
Za návštevníkov sa považujú externí návštevníci a personál NCC, ktorý vykonáva 
školenie na stavenisku.  
Návštevníci musia nosiť minimálne prilbu upevnenú bradovým popruhom, ochranu 
očí, vestu s vysokou viditeľnosťou a musia si zobrať so sebou prostriedky na ochranu 
sluchu na použitie v prípade potreby.  
Pre študijné návštevy napr. školské skupiny platia špeciálne pravidlá. 
 
KREMÍK 

Musíte urobiť opatrenia na zníženie výskytu kremenného prachu tak, aby sa 
minimalizovala expozícia pracovníkov. Musí sa zdokumentovať posúdenie rizika. V 
prvom rade sa musí prach zachytávať v mieste zdroja, v druhom rade sa má prach 
postriekavať vodou alebo urobiť iné opatrenia minimalizujúce vystavenie jeho 
účinkom.  
 
DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE SUBDODÁVATEĽOV A ZMLUVNÝCH PARTNEROV 

Subdodávatelia/zmluvní partneri musia zabezpečiť, aby si ich vlastný personál a 
všetci ich subdodávatelia boli vedomí týchto pravidiel a musia zabezpečiť, aby boli 
dodržiavané. 
Subdodávatelia/zmluvní partneri musia predložiť posúdenie rizika a v spojitosti s 
vysokorizikovými/novými pracovnými procesmi tiež predložiť pracovný plán 
nadriadenému pracovníkovi s dostatočným predstihom pred začatím práce. 
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Každý dodávateľ musí svojim zamestnancom poskytnúť ochranné pomôcky 
požadované na pracovisku na bezpečné vykonávanie práce a je zodpovedný za 
zabezpečenie prehliadok vlastného zariadenia a jeho údržbu na priebežnej báze. 
Práca mimo bežných pracovných hodín na pracovisku nie je dovolená bez súhlasu 
nadriadeného pracovníka 
 
DÔSLEDKY 

Odchýlenie sa od pravidiel poriadku a bezpečnosti práce alebo od špecifických 
pravidiel platných na danom pracovisku bude mať dôsledky popísané v dokumente " 
Dôsledky v prípade porušenia pravidiel poriadku a bezpečnosti práce". 
Ak ktokoľvek poruší pravidlá, NCC si vyhradzuje právo vylúčiť danú osobu z 
pracoviska.  
Pri subdodávateľoch si NCC vyhradzuje právo uložiť pokutu vo výške 10 000 SEK na 
prípad. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôsledky porušenia pravidiel poriadku a bezpečnosti práce
Aktuálne Pravidlá poriadku a bezpečnosti práce pracoviska sú obsiahnuté v informáciách o pracovisku, ktoré potvrdzuje každý zamestnanec pri registrácii na
pracovisku.  Okrem tohto sú so súťažnými podkladmi a zmluvami taktiež komunikované Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť práce pre
subdodávateľov NCC. Dôsledky sa uplatňujú na všetky osoby, ktoré sú prítomné na výrobných prevádzkach NCC. Odmietnutie dodržiavať bezpečnostné
pokyny môže mať za následok prepustenie personálu NCC zo zamestnania, z dôvodu bezpečnosti. Zamestnancov dcérskych spoločností NCC má na starosti ich
vlastná organizácia, podľa poriadku aktivít pre personál NCC.

Postup pre vlastný personál NCC
Činnosť Dôsledok, ak osoba poruší pravidlá poriadku a

bezpečnosti práce NCC
Zodpovedná
osoba

1. porušenie
--------------
Hrubé
porušenie

Slovné upozornenie a osobný rozhovor, ktorého sa
zúčastňuje pracovník zodpovedný za ochranu zdravia
a bezpečnosť práce/zástupca odborov.

Rozhovor zaznamenaný zástupcom HR/asistenta projektu. Taktiež
upovedomiť zástupcu odborov a inžiniera pre pracovné prostredie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCC si vyhradzuje právo vylúčiť z pracoviska osobu, ktorá hrubo
porušila pravidlá. Vedúci informuje pracovníka HR/asistenta
projektu, ktorý rozhodne o vyvodení dôsledkov, písomnej
upomienke, preložení, alebo výpovedi a prizve k vyjednávaniu
odborovú organizáciu.

Vedúci
prevádzky alebo
nadriadený
pracovník

2. porušenie
Osobný pohovor, na ktorom sa zúčastňuje zvolený
zástupca odborov/reprezentant.

Písomné napomenutie (spísané zástupcom HR/asistentom
projektu a manažérom). Záznam, že uvedené sa uskutočnilo
prostredníctvom zástupcu HR/asistenta projektu.

Vedúci
prevádzky/nadria
dený vedúci so
zástupcom HR

3. porušenie
Osobný pohovor, na ktorom sa zúčastňuje zvolený
zástupca odborov/reprezentant. Záznam, že uvedené sa
uskutočnilo prostredníctvom zástupcu HR/asistenta
projektu.

Osoba je vylúčená z pracoviska. Hlavný vedúci
Informuje zástupcu HR/asistenta projektu, ktorý rozhodne
o krokoch, písomnom napomenutí, preradení alebo
výpovedi a prizve k vyjednávaniu odborovú organizáciu.

Vedúci
prevádzky/nadria
dený vedúci so
zástupcom HR

Postup pre externý personál (subdodávateľ, najatý personál)

Operačný systém
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Činnosť Dôsledok, ak osoba poruší pravidlá poriadku
a bezpečnosti práce NCC

Zodpovedná
osoba

1. porušenie
Slovné upozornenie a písomná správa spoločnosti.
Archivovať správu a odoslať kópiu inžinierovi pracovného
prostredia.

NCC si vyhradzuje právo uložiť pokutu vo výške10 000 SEK. NCC si
vyhradzuje právo vylúčiť z pracoviska osobu, ktorá nedodržiava
pravidlá, alebo sa dopustila hrubého porušenia predpisov.

Vedúci prevádzky

2. porušenie
Slovné upozornenie a písomná správa spoločnosti. Platí
bez ohľadu na to, či sa jedná o tú istú, alebo inú osobu
spoločnosti, ktorá opakovane porušila pravidlá.
Upovedomiť inžiniera pracovného prostredia.

NCC si vyhradzuje právo vylúčiť danú osobu z pracoviska a uložiť
pokutu 10 000 SEK. NCC si vyhradzuje právo na vyžiadanie nového
personálu alebo vypovedanie zmluvy.

Vedúci prevádzky



 

 

 
 

Potvrdenie uvedenia na pracovisko, vrát. pravidiel poriadku  

a bezpečnosti práce 
 
 

PRACUJEM V SPOLOČNOSTI: SUBDODÁVATEĽ PRE NCC: SUBDODÁVATEĽ PRE SPOLOČNOSŤ:  
      

ADRESA SPOLOČNOSTI: PSČ: MESTO:  

KRSTNÉ MENO: PRIEZVISKO:  

 ZAMESTNANIE:   

ADRESA BYDLISKA: PSČ: MESTO:  

TEL. DOMOV TEL. DO PRÁCE MOBILÝ TELEFÓN:  

KONTAKTNÁ OSOBA V PRÍPADE  NEHODY: TEL. DO PRÁCE MOBILÝ TELEFÓN:  

 

Mám nasledujúcu kvalifikáciu:  

 

KVALIFIKÁCIA X PLATÍ DO 

Úvod do bezpečnosti (interaktívny kurz NCC alebo pod.)   

− Lešenie 

− Všeobecné školenie 2 – 9 m  

- Zvláštne vzdelanie 

- Ochrana proti poveternostným podmienkam  

- Profesijný preukaz,  

  

Horúce práce   

Bezpečné zdvíhanie   

Pracovné plošiny (pojazdná plošina, nožnicová zdvíhacia plošina, montážna plošina)   

Kurz ochrany pred pádom   

Prvá pomoc vrát. KPR   

Termosetové živice (certifikát starý max. 5 rokov)   

Azbest (špeciálny kurz)   

Licencia na obsluhu reťazovej píly (úroveň A, B, C, D, E) alebo licencia na 

krovinorez (RA/RB) Uveďte úroveň: 

  

 
 

Doklad totožnosti: Mám u seba platný doklad totožnosti (pas alebo vodičský 
preukaz). 

 Áno  

ID06: Mám so sebou ID06.  Áno  
 

Karta bezpečnostných údajov: Používam chemické výrobky s 
povinným označovaním. Ak Áno, predložte kartu bezpečnostných údajov 
nadriadenému pracovníkovi NCC. 

 

 Áno 

 

 Nie 

 

Lekárske informácie/choroby, o ktorých želám informovať nadriadeného 
pracovníka NCC: 

  

 

Som si vedomý/á, že tieto informácie môžu byť uložené v databáze v NCC. Súhlasím a dovoľujem NCC zadať 

informácie do databázy a potvrdzujem, že tieto informácie sú pravdivé. 

Prečítal/a som si aktuálne pravidlá pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku a porozumel/a som im. Som si vedomý/á 
následkov v prípade ich porušenia. 

 
Podpis:   Dátum:  



PRÍLOHA K VŠEOBECNÝM PRAVIDLÁM SPRÁVANIA SA A BEZPEČNOSTI 

 

Kontrolné otázky k všeobecným pravidlám 
správania sa a bezpečnosti 
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Označte správnu odpoveď 

1. Kto je povinný dodržiavať všeobecné pravidlá správania sa a bezpečnosti na 
pracovisku? 

Iba návštevníci Iba osoby pracujúce na pracovisku Všetky osoby prítomné na 
pracovisku 

2. Aké ochranné prostriedky sa musia vždy nosiť? 

Prilba, ochranná obuv a reflexný 
odev 

Reflexný odev, bezpečnostné 
okuliare, prilba s podbradným 
remienkom a ochranná obuv 

Neexistujú žiadne požiadavky 

3. Aké sú dôsledky, ak nedodržíte všeobecné pravidlá správania sa a bezpečnosti? 

Nič sa nestane Môžete byť prepustení z 
pracoviska a Vaša spoločnosť 

môže dostať pokutu vo výške SEK 
10 000 

Budete nahlásení švédskemu 
orgánu pre pracovné prostredie 

4. Čo by ste mali urobiť, ak narazíte na nebezpečnú situáciu? 

Prestať pracovať a urobiť si 
prestávku 

Opustiť pracovisko Vôbec nič 

5. Ako sa môžete počas pracovného dňa dozvedieť o potenciálnych rizikách? 

Neexistuje spôsob, ako sa o nich 
dozvedieť 

Pred začatím práce sa koná 
každodenné hodnotenie 

bezpečnosti 

Neviem 

6. Aké pravidlá uplatňuje NCC pre rebríky a kozové lešenia? 

Bra arbetsmiljöval (Voľba 
dobrého pracovného prostredia), 

nálepka so zelenou značkou 
začiarknutia 

Každá spoločnosť si vytvára 
vlastné pravidlá 

Neexistujú žiadne požiadavky 

7. Ak dôjde k nehode alebo incidentu, komu to máte nahlásiť? 

Nehody alebo incidenty sa musia 
bezodkladne nahlásiť riadeniu 
práce a zaregistrovať v Synergi 

Neexistujú žiadne požiadavky Bezpečnostnému technikovi 

8. Čo je potrebné, aby ste mohli byť na pracovisku mimo obvyklej pracovnej doby? 

Neexistujú žiadne požiadavky Musíte informovať svojho 
nadriadeného 

Osobitné povolenie, s 
konkrétnymi 

pravidlami a pokynmi od NCC 

9. Čo platí v prípade obťažovania na pracovisku? 

Na pracovisku nesmie dochádzať 
ku grafity, šikanovaniu a 

Neexistujú žiadne požiadavky Neviem 
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obťažovaniu. Ak k tomu dôjde, 
okamžite sa musí informovať 

riadenie práce 

10.   Čo platí počas prevádzkových činností s dýchateľným prachom kryštalického 
kremíka? 

To rozhodne bezpečnostný 
technik 

Musia sa prijať opatrenia na 
minimalizáciu expozície, 

počínajúc zachytením prachu v 
zdroji 

Neexistujú žiadne požiadavky 

11.   Čo platí pri práci vo výškach nad 2 m, kde hrozí riziko pádu? 

Neexistujú žiadne požiadavky Vždy sa musí použiť ochranný 
systém proti pádu, najmä pevný 

Vždy sa musia použiť osobné 
ochranné prostriedky proti pádu 

 


