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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 a iných omamných látok na všetkých našich 

pracoviskách vrátane určenia okruhu zamestnancov, ktorí sú oprávnení a povinní realizovať kontrolu v 

súlade s citovanými ustanoveniami zákonníka práce nasledované:  

ČL. I  

Povinnosti zamestnancov  

1. Zamestnanci sú povinní nepožívať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky na pracovisku, v 

pracovnej dobe aj mimo týchto pracovísk a nenastupovať pod ich vplyvom do práce,  

2. Podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán Štátnej správy aby 

zistili, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu či iných omamných prostriedkov,  

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 a iných omamných látok  

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

vyšetreniu, či nie je pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok určujem nasledovne:  

Meno Priezvisko Funkcia 

      

      

      

      

      

2. Ku každej kontrole budú prizvaní dvaja svedkovia (napr. bezpečnostný technik, zástupca 

zamestnancov pre bezpečnosť a pod.).  

ČL. III  

Periodicita vykonávania kontrol  

1. Priebežné, kontroly na zistenie požitia alkoholu alebo iných omamných látok sa vykonávajú najmenej 

1-krát za 6 mesiacov spravidla u náhodne vybratého počtu zamestnancov,  

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

- pri vzniku pracovného úrazu u postihnutého a aj u všetkých zamestnancov prítomných na pracovisku,  

- pri prevádzkovej nehode (havárii) technického zariadenia u obsluhujúceho zamestnanca,  

- ak je zrejmé, že zamestnanec je pod vplyvom alkoholu alebo iného omamného prostriedku,  

3. Za dodržiavanie periodicity 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 iného omamného prostriedku musí byť vyhotovený 

písomný záznam obsahom ktorého je:  

- meno, priezvisko a pracovné zaradenie kontrolovaného zamestnanca,  

- meno a priezvisko kontrolujúcich 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,  

3. Každý záznam o kontrole na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku s pozitívnym 

výsledkom musí byť predložený riaditeľovi. Zamestnanec s pozitívnym nálezom musí okamžite opustiť, 

pracovisko a za žiadnych okolností nesmie pokračovať v práci,  

4. Záznamy sa zakladajú do osobných spisov zamestnancov.  

ČL. VI  

Záverečné ustanovenia  

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.  

Každé pozitívne zistenie požitia alkoholických alebo iných omamných látok počas pracovnej doby alebo 

pri plnení pracovných povinností je povinné riešiť vedenie v zmysle zákonníka práce.  

Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov organizácie odo dňa jej schválenia.  

 


