Vážený obchodný partner,
od 1.1.2018 vstúpila do platnosti aktualizovaná norma EN 131. Okrem zmien pri výrobe rebríkov po 1.1.2018 priniesla
táto novela aj povinnosť používania „profesionálneho rebríka“ (EN 131-2+A2, časť 3 - termíny a definície, bod 3.5 profesionálny rebrík = rebrík určený na použitie v pracovnom prostredí) vyrobeného po 1.1.2018 v tom prípade, že rebrík
používa zamestnanec v pracovnom prostredí ako pracovný prostriedok u zamestnávateľa v zmysle Nariadenia vlády č.
392/2006 Z.z. - Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov.
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. v § 3 hovorí o Všeobecných povinnostiach zamestnávateľa nasledovne: Zamestnávateľ
je povinný vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytovaný zamestnancovi na používanie bol na
príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia
zamestnanca.
Zákonník práce v § 146 hovorí o ochrane práce nasledovne: Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný
sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia
vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.
Na základe tejto skutočnosti Vás ako podnikateľa (zamestnávateľa) chceme požiadať, aby ste pri nákupe našich produktov
na Vaše podnikateľské účely uprednostnili tie naše produkty vyrobené po 1.1.2018, ktoré majú označenie „profesionálny
rebrík“.
Označenie „profesionálny rebrík“ je na piktograme (viď obr.1). Označenie „neprofesionálny rebrík“ (na domáce použitie)
je na piktograme (viď obr. 2)

obr. 1

obr. 2

Dizajn piktogramu „profesionálneho resp. neprofesionálneho rebríka“ upravuje norma EN 131-3, ktorá je v súčasnosti
v prechodnom období, a teda je povolené uvedené piktogramy nepoužívať. Povinnosť používania uvedených piktogramov
„profesionálny resp. neprofesionálny rebrík“ bude až po skončení prechodného obdobia normy EN 131-3 (predpokladá sa
až koncom roka 2018).
Spomedzi našich výrobkov vyrobených po 1.1.2018 spĺňajú požiadavky profesionálneho rebríka všetky rebríky a schodíky
FORTE (po novom so 7 ročnou zárukou) a rebríky EUROSTYL (po novom s 5 ročnou zárukou) a sú označené piktogramom
obr. 1.. Schodíky GIERRE PROFI a SEMIPROFI takisto spĺňajú požiadavky profesionálneho rebríka.
Rebríky HELPER a schodíky EUROSTYL vyrobené po 1.1.2018 nespĺňajú požiadavky profesionálneho rebríka a po skončení
prechodného obdobia normy EN 131-3 budú označené piktogramom obr.2 (na domáce použitie). V súčasnosti postupne
prechádzame na označovanie rebríkov HELPER a schodíkov EUROSTYL piktogramom „neprofesionálny výrobok“.
Firmy (podnikatelia, zamestnávatelia) nákupom „profesionálnych rebríkov“ vyrobených po 1.1.2018 takto predídu
prípadnému pokutovaniu zo strany Inšpektorátu práce, ktorý sa na kontrolu „profesionálnych rebríkov“ ako pracovných
prostriedkov môže od 1.1.2018 zameriavať.
Bezpečnostní technici by taktiež mali kontrolovať technický stav používaných pracovných prostriedkov v pracovnom
prostredí a rebríky a schodíky vyrobené po 1.1.2018, ktoré nie sú profesionálne, by mali vyradiť z používania.
Ďakujeme Vám za Vašu súčinnosť v procese informovania všetkých podnikateľov o ich povinnosti používania
„profesionálny rebrík“ pri výkone ich práce.
S úctou
ALVE SLOVAKIA, s.r.o.

