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Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov, omamných látok a 
psychotropných látok 

 
V súlade s § 9 ods. 1 písm. b) Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov určujem postup pri vykonávaní kontrol požitia alkoholických nápojov, 
omamných látok a psychotropných látok na všetkých pracoviskách ÚEE SAV, 
Vlárska 3, Bratislava, vrátane určenia okruhu zamestnancov, ktorí sú oprávnení a 
povinní realizovať kontrolu v súlade s citovanými ustanoveniami ZP nasledovane: 

 
Čl. I 

Povinnosti zamestnancov 
 

1. Zamestnanci nesmú užívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné   
látky na pracovisku, v pracovnej dobe aj mimo pracovísk ÚEE SAV, Vlárska 3, 
Bratislava a nastupovať pod ich vplyvom do práce. 

2. Zamestnanci sú povinný pri podozrení z porušenia bodu 1 podrobiť sa 
vyšetreniu, ktoré vykonajú zamestnanci uvedení v Čl. II bodu 1. alebo príslušný 
orgán Štátnej správy aby zistil či zamestnanci nie sú pod vplyvom 
alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok.  

3. Porušenie povinností podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa považuje za závažné 
porušenie pracovnej disciplíny. 

 
Čl. II 

Vymedzenie okruhu zamestnancov oprávnených vykonávať kontroly požitia 
alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok 

 
1. Okruh zamestnancov, ktorí sú oprávnení a povinní dať zamestnancovi pokyn, 

aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, 
omamných látok a psychotropných látok určujem nasledovne: 

 
Meno     Funkcia 

 
Ing. Štefan Zórad, CSc. riaditeľ 
RNDr. Mária Ficková, CSc. vedúca LBE  
MUDr. Richard Imrich, PhD. vedúci LEČ 
Mgr. Daniela Gašperíková, CSc. vedúca LDPM 
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. vedúca LFaN 
RNDr. Alexander Kiss, DrSc. vedúci LFuN 
Ing. Július Brtko, DrSc. vedúci LME 
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc. vedúci LNR 
Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. vedúci LNBiol. 
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. vedúci LpVS 
Ing. Štefan Zórad, CSc. vedúci LRM 
RNDr. Robert Farkaš, CSc. vedúci LVG 
Ing. Ševčíková vedúca ETO 
Gizela Gajdošíková  technik BOZP 
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2. Ku každej kontrole budú prizvaní dvaja svedkovia (napr. bezpečnostný technik, 

zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, vedúci oddelenia). 
 

Čl.. III 
Periodicita vykonávania kontrol 

 
1. Priebežné, námatkové kontroly na zistenie požitia alkoholických nápojov, 

omamných látok a psychotropných látok sa vykonávajú náhodne pri podozrení, 
že zamestnanec je pod vplyvom týchto látok. 

2. Ďalej sa kontroly na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku musia 
vykonávať: 

a) pri vzniku pracovného úrazu u postihnutého;  
b) pri prevádzkovej nehode (havárii) technického zariadenia u 

obsluhujúceho zamestnanca; 
c) ak je zrejmé, že zamestnanec je pod vplyvom alkoholu alebo iného 

omamného prostriedku. 
3. Za dodržiavanie kontrol zodpovedajú zamestnanci uvedení v Čl. II tejto    

smernice. 
 

Čl. IV 
Spôsob vykonania kontroly 

 
Kontrola na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku bude 
vykonaná: 
- dychovou skúškou detekčnou trubičkou alebo 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 alebo psychotropnej 
látky musí byť vyhotovený písomný záznam obsahom ktorého je: 
- meno, priezvisko a pracovné zaradenie kontrolovaného zamestnanca; 
- meno a priezvisko kontrolujúcej osoby a prítomných osôb; 
- dátum a hodina vykonania kontroly; 
- výsledok kontroly; 
- vyjadrenie kontrolovaného zamestnanca; 
- podpisy - kontrolovaného, kontrolujúceho a svedkov. 

 
2. Ak zamestnanec odmietne podriadiť sa kontrole, bude to považované za 

závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce a ďalší 
postup bude v súlade s pracovno-právnymi predpismi. 
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3. Každý záznam o kontrole na požitie alkoholu, omamnej alebo psychotropnej 
látky s pozitívnym výsledkom musí byť predložený riaditeľovi. Zamestnanec s 
pozitívnym výsledkom vyšetrenia, musí okamžite opustiť pracovisko a nesmie 
pokračovať v práci. 

 
4. Záznamy o pozitívnom vyšetrení na tieto látky  sa zakladajú do osobných 

spisov  zamestnancov. 
 

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. Každé pozitívne zistenie požitia alkoholických alebo iných omamných látok 

počas pracovnej doby alebo pri plnení pracovných povinností je povinné riešiť 
vedenie ÚEE SAV, Vlárska 3, Bratislava v zmysle Zákonníka práce. 

 
3. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Ústavu experimentálnej 

endokrinológie SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava  odo dňa jej schválenia. 
 

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 27.10.2014 
                    
                                                 Schválil:………………………….       
          .                                              Ing. Štefan Zórad, CSc. 
                                             riaditeľ ÚEE SAV 
    
   
 
 
          Na vedomie: ........................................... 
          Mgr. Soňa Scsuková, CSc 
        predseda ZO OZ  
 
 
 
 
 


