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Výsledky merania

UPH 60       UPH 62 UPH 60       UPH 62 
PODNET

Dňa 27.6.2014 sme odovzdali zamestnávateľovi Upozornenie 

na porušenie Zákonníkom práce.

Znenie upozornenia sme Vám priniesli v predchádzajúcom čísle

KOVÁKA KIÁKA. Po šiestich týždňoch nám dňa 7.8. 2014 bola

doručená písomná reakcia zamestnávateľa. Nakoľko odpoveď

zamestnávateľa je pomerne rozsiahla, z jej obsahu vyberáme

nasledovné stanoviská KMS:

ODPOVEĎ KMS
1. Nedošlo k zavedeniu ani k zmene noriem spotreby práce.

2. Nedošlo k zníženiu množstva pracovného času.

Odpoveď KMS v plnom znení vám na požiadanie poskytnú

členovia Výboru a  predseda ZO OZ KOVO KIA.

O našich ďalších krokoch v danej problematike vás budeme

informovať v nasledujúcom čísle KOVÁKA KIÁKA.

VEK/ČASŤ TELA

18-59 r.

18-65 r.

ruky,chrbtica,krk

18-60 r.

BENZYLALKOHOL VYHOVUJE

ETANOL,BUTOXYETANOL

NAFTALÉN

VYHOVUJE

VYHOVUJE

TRIMETYLBENZÉN,HEXÁN VYHOVUJE

METYL,PYROLIDON VYHOVUJE

PRCHAVÉ ORG. LÁTKY

VYHOVUJE

dodržané dodržané dodržané

PRACOVNÉ ZARADENIE OPERÁTOR,OPERÁTOR STRIEKAČ

DÁTUM 3.4.2014

DODÁVATEĽ EUROFINS,BEL/NOVAMANN

FAKTOR CHEMICKÝ FAKTOR

MIESTO MERANÍ TOP COAT

pravá a ľavá ruka

VYHOVUJE

21,1 °C 56,20% 0,17 m.s¯¹

15-24 °C 30-70 % 0,25 m.s¯¹

ETÁN VYHOVUJE

MERACIE BODY
BASE COAT,CLEAR COAT,ZÓNA 

DOSTREKU,ODDYCHOVÁ ZÓNA

FAKTOR POSÚDENIE

p
ri

em
er

 m
er

an
ýc

h
 

ve
lič

ín

ZDRAVIE NA PRVOM MIESTE !
V mesiacoch február až apríl prebehli na prevádzke LAKOVŇA merania, ktoré boli zamerané na mikroklimatické podmienky,chemický

faktor a fyzickú pracovnú záťaž vrátane lokálnej svalovej záťaže.

V skrátenej podbe vám chceme odprezentovať výsledky meraní tak ako nám ich dňa 17.7.2014 poskytol zamestnávateľ.
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KOVÁK KIÁK

 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

PRACOVNÉ ZARADENIE

MIESTO MERANÍ

FAKTOR FAKTOR FYZICKÁ PRACOVNÁ ZÁŤAŽ VRÁTANE

LOKÁLNEJ SVALOVEJ ZÁŤAŽE

MIESTO MERANÍ

MIKROKLIMATICKÉ PODMIENKY

TOP COAT

OPERÁTOR

TOP COAT

PRACOVNÉ ZARADENIE OPERÁTOR,OPERÁTOR STRIEKAČ
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posúdenie súladu/nesúladu

dostrek. + oddych.

BC + oddych.

ofuk. + oddych.

PARAMETRE PRI MERANIÍ TEPLOTA 21-21,5°C, VLHKOŤ 64-66%

prac.miesto

dostrek. + oddych.

BC + oddych.

ofuk. + oddych.

teplota
vlhkosť 

vzduchu

prúdenie 

vzduchu

20,9 °C 58% 0,25 m.s¯¹

20,8 °C 59% 0,14 m.s¯¹

12-22 °C 30-70 % 0,3 m.s¯¹

12-22 °C

MERACIE BODY

DÁTUM 

DODÁVATEĽ DODÁVATEĽ PROBENEFIT s.r.o.

MERACIE BODY
OFUKOVACIA ZÓNA

STRIEKACIA ZÓNA

17.3.2014

EUROFINS,BEL/NOVAMANN

DÁTUM 28.2.2014 a 12.3.2014

V prípade že máte podozrenie že výsledky merania nevyjadrujú

reálny stav pracovných podmienok na vašom pracovisku, a viete

relevantne doložiť napríklad zdravotnou dokuentáciou že

vplyvom nevhodných pracovných podmienok u vicerích z vás

vznikajú zdravotné problémy, neváhajte a obráťte sa na nás.

Jedná sa hlavne o problémy kožných alergických reakcií,

ochorenia svalov a šliach končatín, ochorenia chrbtice, dýcacích

ciest, srdcovo-cievne ochorenia ... . 

V prípade že sa preukáže že takéto ochorenia sa u vás objavili po

dlhodobom a nadmernom pôsobení rizikových faktorov na

vašom pracovisku, budeme iniciovať šeterenie či už

INŠPEKTORÁTOM PRÁCE alebo REGIONÁLNYM ÚRADOM

VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, ktoré ako úrady štátneho dozoru

môžu vydať nezávislé stanovisko či výsledky meraní deklarované

zamestnávateľom sú správne.

OFUKOVACIA ZÓNA,BC ZÓNA

ZÓNA DOSTREKU,ODDYCHOVÁ ZÓNA

Podrobné výsledky všetkých meraní, vrátane nameraných hodnôt 

vám na požiadanie  poskytne predseda ZO OZ KOVO KIA.

V LIMITE

V LIMITE

POSÚDENIE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

FAKTOR

srdcová frekvencia

energetický výdaj-MUŽI

hodnotenie prac.polôh

práca s bremenami- MUŽI

lokálna svalová záťaž30-70 % 0,3 m.s¯¹
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- Boleť v prstoch ktorá sa utíši za krátky čas

- Občasné pichanie v jednom alebo viacerích prstoch 

- Blednutie končekov prstovSK
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E - Silná bolesť v prstoch

- Strata úchopovej sily v dlaniach a prstoch

- Strata dotykovej citlivosti alebo znecitlivenie

- Blednutie celých prstov

- Syndróm karpálneho tunela, tlak na nervy v zápästí

- Bolesť a strata sily v ramenách

- Strata zručnosti prstov alebo jemnej motoriky

http://www.chorobazpovolania.sk 

           Choroba z povolania - nezisková organizácia

Bezplatná právna pomoc. Poradíme Vám a pomôžeme získať 

odškodné z choroby z povolania, na ktoré máte právo.

               https://www.facebook.com/pages/Choroba-z-povolania/                                  

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. O tomto podnete ako aj o následných meraniach sme Vás informovali v predchádzajúcom čísle nášho

občasníka. Dňa 15.8.2014 nám bola doručená odpoveď zamestnávateľa. Jej znenie vám v skrátenej podobe prezentujeme nižšie.

VIBRÁCIE UŤAHOVAČIEK
ODPOVEĎ KMS

FAKTOR
VIBRÁCIE

kmitanie v miestach prenosu na ruky

MIESTO MERANÍ
TRIM 1,2,3, FINAL 1,2,3,4, 

CHASSIS,DOOR LINE

PRACOVNÉ ZARADENIE OPERÁTOR

DÁTUM 11.,12.,16.,17.,19.,20.,25.6.2014

DODÁVATEĽ INSL Inžinierske služby Martin

neprekračuje

Rotácia pozícií
Výsledok

m.s¯²

104 LH,104 RH,105 RH 0,53 m.s¯²

VIBRÁCIE UŤAHOVAČIEK - POKRAČOVANIE 2

neprekračuje

neprekračuje

neprekračuje

neprekračuje

neprekračuje

1,16 m.s¯²

LINKA
Legislatívny limit

2,5 m.s¯²

202 LH,205 LH,206 RH

TR
IM 1

209 LH,209 RH,215 RH 2,39 m.s¯²

213 LH,218 LH,218 RH 1,38 m.s¯²

116 LH,117 LH,118 LH 1,2 m.s¯²

114 RH,113 LH,112 LH 0,93 m.s¯²

114 LH,117 LH,117 LH 1,15 m.s¯²

neprekračuje

neprekračuje

110 RH,108 LH,111 LH 0,78 m.s¯²

113 LH,114 RH,121 RH 1,08 m.s¯²

neprekračuje

neprekračuje

neprekračuje

TR
IM 2

114,118,119 1,46 m.s¯²

112,118,119 1,09 m.s¯²FI
N

A
L 

1

neprekračuje

neprekračuje

317 LH,318 RH,320 LH 1,5 m.s¯²

303 LH,304 LH,308 RH 1,9 m.s¯²TR
IM 3

301,303,305,306 LH

303,305,306 RH
0,88 m.s¯²

310,312 LH

310,314,315 RH
1,96 m.s¯²FI

N
A

L

3

neprekračuje

neprekračuje

212,216,217,220 LH

213 221 RH
1,86 m.s¯²

216,217,220 LH

212,213,221 RH
1,81 m.s¯²FI

N
A

L

2

neprekračuje

neprekračuje

0,68 m.s¯²

01,02,03,05 0,51 m.s¯²D
O

O
R
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N

A
L 

4

neprekračuje

neprekračuje

neprekračuje

neprekračuje

401 LH,402 RH,406 RH 0,91 m.s¯²

405,415 LH,416 LH,419 1,31 m.s¯²

V prípade že máte podozrenie že výsledky merania nevyjadrujú reálny stav pracovných podmienok na vašom pracovisku, a viete relevantne

doložiť napríklad zdravotnou dokuentáciou že vplyvom vibrácií u vicerích z vás vznikajú zdravotné problémy, neváhajte a obráťte sa na nás.

Choroby z vibrácií ako sú ochorenia kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou za podmienok vzniku, pri ktorých dochádza

ku kontaktu so zdrojmi vibrácií sú evidované v „Zozname chorôb z povolania“. Nezanedbajte aj prvotné symptómy ktoré môžu predchádzať

horeuvedeným ochoreniam z vibrácií.

SYGNÁLY A SYMPTÓMY EXPOZÍCIE VIBRÁCIAMI

V ďalšej časti odpovede zamestnávateľ podrobne popisuje metodiku

merania vibrácií vychádzajúc z STN EN ISO 5349:2003. Na záver svojej

odpovede zamestnávateľ konštatuje:

"Posúdením normalizovaných výsledkov meranií expozície kmitaniu na

ruky zamestnancov na jednotlivých montážnych staniciach v KMS s

požiadavkami stanovených v NV SR č. 416/2005 Z.z. je zrejmé, že

normalizované výsledky meraní expozície kmitaniu na ruky

zamestnancov neprekračujú limity pre expozíciu kmitaniu pri prenose

na ruky zamestnanca stanovených v NV SR č. 416/2005 Z.z."

Porovnanie nameraných hodnôt oproti legislatívnemu limitu podľa

montážnych staníc v tabuľke vľavo.

                               Vyberáme z odpovede zamestnávateľa:

" Bohužiľ musím skonštatovať že za zvýšené pôsobenie vibrácií si môžu

aj sami zamestnanci nedodržiavaním pracovných inštrukcií. Na spoje,

ktoré musia byť dotiahnuté na určitý moment, používajú nesprávne

typy uťahovačiek (s nižším rozsahom nastavenia uťahovacieho

momentu), čo spôsobuje dlhší čas uťahovania a následne aj dlhšie

pôsobenie vibrácií na ruky zamestnanca. V rámci prevencie, aby sa

zabránilo používaniu nesprávnych typov uťahovačiek na jednotlivých

pracových staniciach a tým i dlhšiemu času uťahovania spojov a

následne aj dlhšiemu pôsobeniu vibrácií na ruky zamestnanca,

pristúpilo vedenie prevádzky montáž k vytvoreniu pracovného

postupu, podľa ktorého sa nastavuje maximálny uťahovací moment

na konkrétnych typoch uťahovačiek. Zamestnanec skladu následne

vydáva jednotlivé typy uťahovačiek podľa požadovaného uťhovacieho

momentu spojov na jednotlivých pracovných staniciach."

" ... momentálny rozsah údržby uťahovačiek pokladáme za štandardný

a dostatočný. Každá uťahovačka, ktorá je vrátená do skladu, je

predmetom základnej alebo rozšírenej údržby, o čom je vykonaný

záznam v systéme. To, že niektoré náradie bolo repasované viackrát

neznamená, že nie je funkčné, resp. jeho funkčnosť je nevyhovujúca.

Napriek tomu vedenie oddelenia montáž pristúpilo k vyradeniu najviac

repasovaných uťahovačiek a ich nahradeniu novými."

204,207,209 2,19 m.s¯²

201,207,209 1,99 m.s¯²

C
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SS
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neprekračuje

neprekračuje

neprekračuje

neprekračuje

neprekračuje

neprekračuje

110,111,112 1,04 m.s¯²

MARIAGE 1,2,3 LH 1,71 m.s¯²

101 LH,103,106 1,86 m.s¯²

109 LH,109 RH,110 0,95 m.s¯²

07,08,10,11 LH


