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 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

CHOROBA Z POVOLANIA
Určite ste si všimli že náš zamestnávateľ tento rok oslavuje 10 rokov od založenia. Toto výročie má však aj určité súvislosti ktoré nie sú až také pozitívne s

ohľadom na zdravie zamestnancov ktorí sú alebo boli zamestnaní v KMS od začiatku hromadnej výroby.Jedná sa výlučne o výrobných zamestnancov a ich

zdravotné problémy ktoré sa prejavili po dlhodobom a nadmernom fyzickom zaťažení.

Aj keď oficiálne nám zamestnávateľ oznámil uznanie CHOROBY Z POVOLANIA zatiaľ iba v dvoch prípadoch, VÝPOVEDÍ zo strany zamestnávateľa z dôvodu

dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, alebo odchody zamestnancov na tzv.DOHODU po vystavení odporúčania lekárky pracovnej

zdravotnej služby o zdravotnej nespôsobilosti zamestnancov je niekoľko desiatok, možno až stoviek. S ohľadom na aktuálnosť tejto problematiky opätovne

informujeme o možnostiach aké máte v prípade že sa dostanete do tejto nezávidenia hodnej situácie.

1. ste vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť

naďalej vykonávať doterajšiu prácu

Lekársky posudok vám vydá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda

zdravotnícke zariadenie alebo lekár. Všeobecný lekár alebo špecialista

(napr. neurológ, kožný lekár....)

Upozorňujeme, že na tieto účely nepostačuje lekárska správa alebo

odporúčanie, že by ste nemali prácu ďalej vykonávať. Musí ísť o lekársky

posudok, vydaný na vašu žiadosť, v ktorom bude jednoznačne deklarované

to, čo sme uviedli vyššie. Odporúčame vám obrátiť sa na lekárov, v ktorých

starostlivosti v súvislosti s vašimi zdravotnými problémami ste a

odkonzultovať s nimi vydanie lekárskeho posudku na pracovnoprávne

účely, s ktorým majú určite skúsenosti.

2. nesmiete doterajšiu prácu vykonávať pre chorobu z povolania alebo

ohrozenie touto chorobou

Pokiaľ máte za to, že výkon vašej práce vám spôsobil chorobu z povolania,

resp. ste touto chorobou z povolania ohrozený, ak budete prácu ďalej

vykonávať, budete potrebovať lekársky posudok na predpísanom tlačive

tzv. Hlásenie o chorobe z povolania alebo ohrození chorobou z povolania. 

Tento posudok však nevydáva ktorýkoľvek lekár, ale iba špecializované

pracovisko, ktorým je:

1. Ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

2. Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

3. Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine

a Košiciach.

Toto Hlásenie o chorobe z povolania alebo ohrození chorobou z povolania

môže byť taktiež vydané na vašu žiadosť, po tom, čo bude špecializovanými

pracovníkmi týchto zariadení objektívne zistený váš zdravotný stav a

posúdené Vaše pracovné prostredie a pracovné podmienky. 

Vaším prvým krokom by však v každom prípade  pri ohrození chorobou z povolania malo byť získanie lekárskeho posudku, ktorý 

potvrdí, buď, že:

PRERADENIE

Pod pojmom CHOROBA Z POVOLANIA treba rozumieť poškodenie zdravia spôsobené mechanickým vplyvom určitých prác alebo látok alebo duševným

vplyvom. Pri chorobách z povolania spravidla ide o dlhodobejšie pôsobenie rizikového pracoviska na zdravie zamestnanca. Choroba z povolania je určená

konkrétne tak, že je uvedená v zozname chorôb z povolania v prílohe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Otázka existencie, resp. neexistencie

chorôb z povolania je predovšetkým znaleckou otázkou. 

V zmysle Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca

na inú prácu, ak:

1. vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo

stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu

2. ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie

touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú

expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia preradením zamestnanca v rámci

pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto

prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v

pracovnej zmluve. Práca iného druhu, na ktorú zamestnávateľ preraďuje

zamestnanca, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na

prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola

pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

Ak zamestnávateľ takýmto voľným pracovným miestom nedisponuje, 

podľa Zákonníka práce môže dať zamestnancovi výpoveď !

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer

zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný

pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer

zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný

pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. 

3. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z

dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že

zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho

posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné

najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer

zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný

pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer

zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný

pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer

zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

1. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer

výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať

prácu pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo

ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú

rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení 

pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho

priemerného mesačného zárobku.

2. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer

výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo

z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa

lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí

pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

VÝPOVEĎ
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zamestnanec stratil vzhľadom na svoj

zdravotný stav podľa lekárskeho

posudku dlhodobo spôsobilosť

vykonávať doterajšiu prácu

1.6.2007 Dátum nástupu do KMS: 2.1.2006

31.10.2012 Dátum ukončenia PP v KMS: 22.11.2013

Výpoveď zo strany zamestnávateľa 

§ 63 ods. l písm. c) Zákonníka práce

Meno a Priezvisko: Milan Krištofík

Dôvod ukončenia PP  v  KMS:

aktuálne nezamestnaný 

v súdnom spore s KMS

46 rokov

aktuálne plynie výpovedná 

doba

Aktuálny stav zamestnanca:

zamestnanec stratil vzhľadom na svoj

zdravotný stav podľa lekárskeho

posudku dlhodobo spôsobilosť

vykonávať doterajšiu prácu

Dátum ukončenia PP v KMS: 31.3.2014

Roky odpracovné  v KMS: 7 rokov a 7 mesiacov

Pracovné zaradenie v KMS: operator FINAL 3 a DOOR 

Roky odpracovné  v KMS:

Pracovné zaradenie v KMS:

Dôvod ukončenia PP  v  KMS:

6 rokov a 9 mesiacov

operator lakovňa-striek. kabíny

zamestnanec stratil vzhľadom na svoj

zdravotný stav podľa lekárskeho

posudku dlhodobo spôsobilosť

vykonávať doterajšiu prácu

Dátum ukončenia PP v KMS:

Roky odpracovné  v KMS:

31 rokov

1.2.2006

31.10.2012

Meno a Priezvisko: Vlasta Kucharčíková

Vek v dobe výpovede: 49 rokov

Dátum nástupu do KMS: 1.9.2006

Miroslav Buček

uznaná Choroba z povolania 

7 rokov a 9 mesiacov

Výpoveď zo strany zamestnávateľa 

§ 63 ods. l písm. c) Zákonníka práce

Oslovili sme niekoľkých bývalých zamestnancov KMS, ktorí v predchádzajúcom období opustili naše rady zo zdravotných dôvodov a položili sme im pár

otáziek , ktoré nám lepšie priblížia podmienky a okolnosti za akých opúšťali zamestnanie v KMS a ako sa im darí aktuálne. 

Bohužiaľ aj na týchto príkladoch je vidieť to, ako fyzicky náročná je práca na montážnych a výrobných linkách. Pri pokračovaní tzv.optimalizácie výrobného

procesu, neustále sa znižujúceho počtu výrobných zamestnancov na linkách a zvyšovanie UPH, nás v najbližšom období nečaká v tomto smere nič pozitívne.

Predpokladáme skôr že počet takto " postihnutých " zamestnancov bude pribúdať !

Spôsob uončenia PP v KMS: Spôsob uončenia PP v KMS:

Aktuálny stav zamestnanca:

ZDRAVIE NA PRVOM MIESTE !

ODBORY VŽDY NA VAŠEJ STRANE

Meno a Priezvisko:

Dátum nástupu do KMS:

Nakoľko pozorne sledujeme aj priebeh kolektívneho vyjednávania u našich

kolegov v HMMC Ostrava, rozhodli sme sa podporiť ich v neľahkých rokovaniach

a zaslali sme predsedovi ZO OS KOVO HYUNDAI pánovi Radkovi Kuchařovi

podporný list. Aktuálne postúpili odborári spor o uzavretie KZ pred

sprostredkovateľa a minulý týždeň dostali oficiálne oznámenie z ministerstva,

kde im oznámili meno mediátora ktorý sa pokúsi nájsť kompromis medzi

návrhmi zamestnancov a zamestnávateľa. Asi nemusíme pripomínať že rozpor

medzi zamestnancami a vedením Hyundai je v mzdovej časti.

Vážený pán predseda,

týmto listom vyjadrujem v mene ZO OZ KOVO KIA podporu vašej snahe o zlepšenie

pracovných podmienok zamestnancov Hyundai a vášmu kolektívnemu

vyjednávaniu za zvýšenie miezd zamestnancov.

Je dôležité, aby sme práve v tomto období prejavili našu solidaritu a to nie len

listami, ale aj konkrétnymi akciami. A preto v prípade konkrétnej pomoci nás

prosím kontaktujte.

                    S pozdravom Miroslav Chládek - predseda ZO OZ KOVO KIA

PODNET - VIBRÁCIE UŤAHOVAČIEK

Meno a Priezvisko: Milena Čierniková

Spôsob uončenia PP v KMS: Skončenie pracovného pomeru

Dohodou § 60 Zákonníka práce

Aktuálny stav zamestnanca:

Dôvod ukončenia PP  v  KMS:

SZČO - aktuálne dlhodobo PN

Spôsob uončenia PP v KMS: Výpoveď zo strany zamestnávateľa 

§ 63 ods. l písm. c) Zákonníka práce

Vek v dobe výpovede:

Dátum nástupu do KMS:

Dátum ukončenia PP v KMS:

42 rokov

Druh choroby 29-02: Choroba z dlhodobého, nadmerného a

jednostranného zaťaženie končatín-choroby šliach, šliachových pošiev a

svalových úponov z nadmerného preťaženia

Vzhľadom na to že v prípade podozrenia z choroby z povolania ide o veľmi

zložitú problematiku z hľadiska nie len pracovnoprávneho ale aj

medicínskeho , ak budete mať záujem o poradu kontaktujte predsedu ZO

OZ KOVO KIA, prípadne členov výboru odborovej organizácie. OZ KOVO

disponuje odborníkmi v danej problematike , ktorí sú pripravení poradiť

Vám.

V prípade že sa dostanete do situácie keď Vám lekárka po prehliadke

vystaví Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zanestnanca na prácu

kde konštatuje, že ste Nespôsobilý na výkon konkrétnej profesie/činnosti,

neváhajte a kontaktujte nás. Bohužiaľ budete v situácii keď ste už iba malý

krok k strate zamestnania. Ako sa máte zachovať a aké sú vaše možnosti

Vám veľmi radi poradíme.

Dňa 25.4.2014 sme zamestnávateľovi predali podnet, kde sme v spolupráci so Zástupcami zamestnancov pre BOZP poukázali na zlý stav UŤAHOVAČIEK na

montážnej linke v nasledovnom znení:

"Výbor ZO OZ KOVO KIA sa na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 24.4.2014 zaoberal podnetmi od zamestnancov, ktoré sa týkali nadmerného fyzického

zaťaženia vplyvom vibrácií pri práci s nárazovými kľúčmi pri montážnom procese na prevádzke Montáž.

Podnety sa týkali najmä vzduchových nárazových kľúčov typu EP 5 a typu EP 6 spolu 160 kusov, ktoré sú najviac používané na montážnej linke. Tieto modely

vykazujú značnú mieru opotrebenia, čo sa prejavuje najmä zvýšenými vibráciami, nespoľahlivosťou a vysokou poruchovosťou. Všetky tieto faktory

nepriaznivo potom vplývajú na zdravie a pracovné podmienky výrobných zamestnancov pracujúcich s týmto náradím a zvyšujú riziko úrazu. Väčšina tohto

vzduchového náradia je používaná už od roku 2006 až 2008. Aj keď zamestnávateľ čiastočne obnovuje nákupom nových nárazových kľúčov ich vek,

považujeme túto obnovu za nedostatočnú a stále sú používané nárazové kľúče z rokov 2006-2008.

Zamestnanci nás upozornili aj na nedostatočnú údržbu tohto náradia. Skúsenosti zamestnancov sú také, že v praxi po niekoľko hodinovom používaní je

náradie iba „premazané“ a po krátkom čase používania sa vibrácie objavia opätovne.

Nakoľko tento stav je dlhodobý, rozhodli sme sa na tento problém upozorniť aj v spolupráci so Zástupcami zamestnancov pre BOZP z dotknutých pracovísk."

Pozn.Zástupcovia zamestnancov pre BOZP podali písomný podnet formou tzv. BOZP ODKAZU.

PODPORA PRE ZAMESTNANCOV HYUNDAI OSTRAVA

Vek v dobe výpovede:

5 rokov a 5 mesiacov Roky odpracovné  v KMS:

aktuálne nezamestnanýAktuálny stav zamestnanca:

Dôvod ukončenia PP  v  KMS:

Pracovné zaradenie v KMS: operarator lakovňa  UBS Pracovné zaradenie v KMS: operator FINAL 4 a OK LINE

Vek v dobe výpovede:

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK


