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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

a 6 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov, 

tento Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 17/2010 smernici rektora UK, ktorou sa vydávajú 

pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len „smernica rektora“): 

Čl. I 

Smernica rektora sa mení takto: 

1. V čl. 7 ods. 1 písmeno d) znie: 

„d) zabezpečujú, aby sa na pracoviskách nepožívali alkoholické nápoje, omamné látky 

alebo psychotropné látky; vykonávajú kontrolu v súlade s čl. 13a tejto smernice za účelom 

zistenia, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo 

psychotropných látok,“. 

2. V čl. 11 bod 1. písm. g) sa slová „za prítomnosti a súčinnosti jeho nadriadeného vedúceho 

zamestnanca“ nahrádzajú slovami „v súlade s čl. 13a tejto smernice“. 

3. Za čl. 13 sa vkladá článok 13a, ktorý znie: 

„Čl.13a 

Podmienky výkonu kontroly požívania alkoholu, omamných látok a  

psychotropných látok 

 

(1)  Vykonávať kontrolu a dať zamestnancovi pokyn, aby sa na tento účel podrobil     

kontrole sú oprávnení vedúci zamestnanci alebo bezpečnostný technik:  

a) na Rektoráte UK po predchádzajúcom súhlase rektora alebo kvestora, 

b) na fakulte po predchádzajúcom súhlase dekana alebo tajomníka,  

c) na centrálne financovaných súčastiach po predchádzajúcom súhlase riaditeľa alebo 

kvestora, 

d) na samostatne hospodáriacich súčastiach po predchádzajúcom súhlase riaditeľa. 

 

(2) Ku každej kontrole je prizvaný jeden svedok zo zamestnancov prítomných na 

pracovisku. 

(3) Kontrolu je potrebné vykonať vždy: 

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, omamnej látky alebo 

psychotropnej látky. 
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(4) Kontroly sa vykonávajú priebežne, spravidla u náhodne vybraného počtu 

zamestnancov. Za dodržiavanie vykonávania kontrol zodpovedajú vedúci zamestnanci 

UK.9 

(5) O výkone kontroly sa vykoná zápis o kontrole zamestnanca, či nepracuje pod vplyvom 

alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok (príloha č. 1). Dokumentáciu 

záznamov o vykonaných kontrolách vedie bezpečnostný technik po jej obdržaní od 

vedúceho zamestnanca.10  

(6) V prípade porušenia povinnosti podľa čl. 9 ods. 2 písm. i) tejto smernice je 

zamestnanec povinný po spísaní zápisu o kontrole bezodkladne ukončiť prácu 

a opustiť pracovisko, pričom príslušný personálny útvar vyvodí zodpovedajúce 

pracovnoprávne dôsledky.“. 

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie: 

„9 Čl. 1 ods. 8 Pracovného poriadku UK.“. 

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: 

„10 Čl. 1 ods. 8 Pracovného poriadku UK.“. 

6. Dopĺňa sa príloha č. 1 Zápis o kontrole zamestnanca, či nepracuje pod vplyvom alkoholu, 

omamných látok alebo psychotropných látok, ktorá je súčasťou tohto dodatku. 

7. Zrušuje sa vnútorný predpis č. 4/2017 smernica rektora UK, ktorou sa bližšie určujú 

podmienky výkonu kontroly požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok na 

UK. 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 1. januára 2021. 

V Bratislave 22. decembra 2020 

 

 

 

  

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 rektor UK 
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