ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica 66
059 60 Vysoké Tatry

Doplnok č.3
k Organizačnému poriadku ŠTÁTNYCH LESOV TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
TATRANSKÁ LOMNICA č.A/2012/197 zo dňa 17.12.2012

Organizačný poriadok č. A/2012/197 zo dňa 17.12.2012 sa mení nasledovne:
1) V Prílohe č. 2 – Hlavné činnosti útvarov Štátnych lesov TANAPu, bod I. Úsek riaditeľa /A/
sa doterajší „Útvar ochrany majetku štátu, BOZP a PO /A4/“ premenováva na „Útvar
bezpečnostnotechnických služieb /A4/“.
2) V Prílohe č. 2 - Hlavné činnosti útvarov Štátnych lesov TANAPu, bod I.A4 Útvar ochrany
majetku štátu, BOZP a PO - ruší sa celé doterajšie znenie tohto bodu, ktoré sa nahrádza
nasledovným textom:
I.A4 Útvar bezpečnostnotechnických služieb
Zabezpečuje a zodpovedá za:
− metodiku, organizáciu, tvorbu interných aktov riaditeľa a vypracovanie príslušných
správ za daný útvar
− školiacu a kontrolnú činnosť na úseku BOZP a PO
− koordináciu previerok stavu a úrovne BOZP, PO a výkonu preventívnych zdravotných
prehliadok na jednotlivých organizačných útvaroch
− priamu spoluprácu s pracovníkmi inšpektorátu práce, hasičského a záchranného
zboru, regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušníkmi policajného zboru
pri realizácii úloh, činností a opatrení
Okrem tejto základnej charakteristiky plní:
A. Úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kde:
− vykonáva priebežné a vstupné školenia zamestnancov organizácie
− vykonáva kontrolnú činnosť so zameraním na dodržiavanie BOZP, používania
OOPP v pracovnom procese, dodržiavania zákazu používania alkoholických
nápojov, psychotropných látok a zákazu fajčenia na pracovisku
− vypracováva poverenia na obsluhu technických prostriedkov a technických
zariadení
− prešetruje pracovné úrazy, vedie ich evidenciu a vypracováva príslušné hlásenia
− vedie evidenciu rizikových pracovísk a rizikových prác
B. Úlohy na úseku požiarnej ochrany, kde:
− spracováva požiarne identifikačné karty jednotlivých organizačných útvarov
− v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi zabezpečuje vypracovanie
príslušnej dokumentácie k požiarnej ochrane
− vykonáva kontrolu výkonu služby požiarnych hliadok

− vydáva pokyny v prípade vyhlásenia zvýšeného rizika vzniku požiarov a v prípade
spaľovania horľavých látok v lesných porastoch
− vedie evidenciu lesných požiarov, spracováva hlásenia o ich vzniku
− koordinuje činnosti súvisiace so správou a revíziou požiarnej techniky
C. Úlohy na úseku pracovnej zdravotnej služby
− zisťuje možné rizika poškodenia zdravia v pracovnom prostredí s návrhom opatrení
− vedie evidenciu pracovísk zaradených do 2. rizikovej kategórie a evidenciu
zamestnancov pracujúcich v uvedenej kategórii
− vedie evidenciu zamestnancov, ktorí sú povinní sa podrobiť periodickým
zdravotným prehliadkam alebo psychologickému vyšetreniu a koordinuje výkon
týchto prehliadok
− koordinuje nákup zdravotníckeho materiálu
D. Úlohy na úseku ochrany majetku štátu zvereného do správy organizácie
− vedie evidenciu prípadov a konaní, ktorými bola spôsobená škoda na majetku
v správe organizácie
− v rámci trestného a priestupkového konania týkajúceho sa spôsobenej škody
zastupuje organizáciu pred orgánmi polície, prokuratúry, súdu a miestnej štátnej
správy
− zabezpečuje inštaláciu zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov do
určených objektov na základe rozhodnutia vedenia organizácie
E. Úlohy na úseku poskytovania informácií v zmysle príslušného zákona o informáciách
3) V Prílohe č. 2 - Hlavné činnosti útvarov Štátnych lesov TANAPu, bod I.A2 Útvar hlavného
kontrolóra sa dopĺňa text:
− prijíma a vybavuje sťažnosti, podnety a oznámenia
− koordinuje úlohy na úseku prevencie kriminality

Uvedený doplnok nadobúda účinnosť dňom 01.10.2017.

Ing. Peter Líška
riaditeľ ŠL TANAPu

