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KOVÁK KIÁK

CHOROBA Z POVOLANIA

 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

Určite ste si všimli že náš zamestnávateľ minulý rok oslavoval 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 v roku 2016 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.

S ohľadom na aktuálnosť tejto problematiky opätovne informujeme o možnostiach aké máte v prípade že sa dostanete do tejto nezávidenia hodnej situácie. 

To že sa jedná o veľmi závažnú problematiku dokazujú aj oficiálne počty zamestnancov, ktorí za prvých šesť mesiacov roku 2016 boli zamestnávateľom vyslaní na mimoriadnu lekársku prehliadku. 

                                         Presné počty uvádzame v tabuľke.                                                                          V druhej tabuľke uvádzame aj počet UVOĽNENÝCH a PRIJATÝCH OPERÁTOROV za rovnaké obdobie.

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:

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. 

PRERADENIE

3. Skončenie pracovného popodľa aktuálne platnej KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY

3.1 Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu, že zamestnanecstratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť

vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume:

a) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, (výpovedná doba: 2 mesiace)

b) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, (výpovedná doba: 3 mesiace)

c) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov. (výpovedná doba: 3 mesiace)

3.2 Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie

touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú záväzným rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru

odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo

ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť

a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol

pracovnému úrazu zabrániť. (výpovedná doba: 1 mesiac)

3.3 Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať

doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume:

a) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) šesťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) osemnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov.

Ako dôvod skončenia pracovného pomeru sa v dohode o skončení pracovného pomeru uvedie, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

podľa lekárskeho posudku. 

3.4 Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto

chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú záväzným rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v

sume najmenej dvanásťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné

predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a

dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol

pracovnému úrazu zabrániť.

Na žiadosť dotknutého zamestnanca bude skončenie pracovného pomeru podľa bodov 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 tejto kolektívnej zmluvy prerokované so zamestnancom za prítomnosti zástupcu

odborovej organizácie.

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.

PORADÍME AKO ĎALEJ

zoozkovokiazilina@gmail.com  

+421 918 189 012

Ak zamestnávateľ takýmto voľným pracovným miestom nedisponuje, podľa Zákonníka práce môže dať zamestnancovi výpoveď !

VÝPOVEĎ / DOHODA

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.

29
20. september 2016

Počet zamestnancov

74

49

5

1


