Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 841 01 Bratislava

SMERNICA č. 3/2016
na vykonávanie kontroly požívania alkoholických nápojov, omamných
a psychotropných látok na pracovisku

2016

V súlade s § 9 odst.1 písm. b) Zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov určujem postup pri vykonávaní kontrol požitia alkoholických nápojov,
omamných a psychotropných látok na pracovisku Pedagogickej a sociálnej akadémii, Bullova 2,
841 01 Bratislava, vrátane zamestnancov, ktorí sú oprávnení a povinní realizovať takúto kontrolu.
Smernica je platná pre všetkých zamestnancov školy, aj pre ďalšie osoby, ktoré vykonávajú prácu
pre školu alebo sú prítomné na pracovisku školy.
Čl. I.
Povinnosti zamestnancov
1. Zamestnanci nesmú užívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky na
pracovisku a nesmú nastupovať pod ich vplyvom do práce.
2. Zamestnanci sú povinní pri podozrení z porušenia bodu č.1 podrobiť sa kontrole alebo
vyšetreniu ktorú vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán Štátnej správy, aby zistil, či
zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu, omamných látok a psychotropných látok.
3. Porušenie povinností podľa ods.1a 2 tohto článku sa považuje za závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
Čl. II.
Vymedzenie zamestnancov oprávnených vykonávať kontrolu
1. Na kontrolu požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok určujem
týchto zamestnancov:
- riaditeľka školy
- zástupkyňa riaditeľky školy
- tajomníčka školy
- ekonómka-personalistka
- zástupca zamestnancov
2. Ku každej kontrole si kontrolujúci zamestnanec prizve dvoch svedkov.
Čl. III.
Periodicita vykonávania kontrol
1. Priebežné náhodné kontroly na zistenie požitia alkoholických nápojov, omamných
a psychotropných látok sa vykonávajú náhodne 1 krát za polrok alebo pri podozrení, že
zamestnanec je pod vplyvom týchto látok.
2. Kontroly na požitie alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok sa musia
vykonať:
- pri vzniku pracovného úrazu u postihnutého
- pri prevádzkovej nehode /havárii/ technického zariadenia u obsluhujúceho zamestnanca
- pri dôvodnom podozrení, že zamestnanec je pod vplyvom alkoholu alebo iného
omamného prostriedku

Čl. IV.
Spôsob vykonania kontroly
Kontrola na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku bude vykonaná:
- dychovou skúškou alkohol testerom
- odberom krvi v zdravotníckom zariadení
- lekárskym vyšetrením na prítomnosť iných návykových látok
Čl. V.
Evidencia kontrol
1. Z každej kontroly na požitie alkoholu alebo inej omamnej a psychotropnej látky musí byť
vyhotovený písomný záznam obsahom ktorého je:
- meno, priezvisko a pracovné zaradenie kontrolovaného zamestnanca
- meno a priezvisko kontrolujúcej osoby a svedkov
- dátum a hodina vykonania kontroly
- výsledok kontroly
- vyjadrenie kontrolovaného zamestnanca
- podpisy kontrolovaného, kontrolujúceho a svedkov
2. Ak sa zamestnanec odmietne podriadiť kontrole, bude to považované za závažné porušenie
pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce a ďalší postup bude v súlade
s pracovnoprávnymi predpismi.
3. Každý záznam o kontrole na požitie alkoholu, omamnej alebo psychotropnej látky sa
predkladá riaditeľovi školy a zakladá sa do osobných spisov zamestnancov.
4. Zamestnanec s pozitívnym výsledkom kontroly musí okamžite opustiť pracovisko a nesmie
pokračovať v práci.
Čl.VI
Záverečné ustanovenia
1. Pri lekárskom vyšetrení na požitie návykových látok alebo alkoholu v zdravotníckom
zariadení je zamestnanec, u ktorého bol zistený pozitívny výsledok, povinný uhradiť
zamestnávateľovi všetky vynaložené náklady spojené s týmto vyšetrením.
2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpísania riaditeľom školy.
3. Príloha č.1 –Záznam o vykonanej kontrole na požitie alkoholických nápojov.

......................................................
zástupca zamestnancov

V Bratislave, 22. apríla 2016

..................................................
Mgr. Galina Šimončičová
riaditeľka školy
za zamestnávateľa

Príloha č.1
ZÁZNAM O VYKONANEJ KONTROLE NA POŽITIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV
V zmysle § 9, písm. b) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov bola
vykonaná kontrola na požitie alkoholických nápojov.
Kontrola sa vykonala v priestoroch Pedagogickej a sociálnej akadémii, Bullova 2,
841 01 Bratislave, dňa ...................................... v čase o .............................. hod.
Dôvod kontroly: ..........................................................................................................................
Kontrolu vykonala skupina v zložení:
1. PhDr. Lojová Viera – zástupkyňa riaditeľky
2. Jenisová Andrea - tajomníčka
3. Ing. Gazdaricová Gabriela – ekonómka-personalistka
4. PhDr. Varadinková Jana – učiteľka, zástupca zamestnancov
Kontrole bol podrobený zamestnanec:
Meno, priezvisko, dátum narodenia:
Pracovné zaradenie:

Osobné číslo:

Záznam komisie:
Zamestnanec odmietol – neodmietol* podrobiť sa kontrole
Výsledok kontroly dokazuje požitie – nepožitie* alkoholických nápojov
Nameraná hodnota .....................................................................................................................
Vyjadrenie zamestnanca: ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................
podpis zamestnanca
V Bratislave, dňa:
Podpisy členov kontrolnej skupiny: .........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
Prijaté opatrenia: ..........................................................................................................................
Mgr. Šimončičová Galina
riaditeľka školy

