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 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

JÚL 2012

KOVÁK KIÁK
ZÁJAZD   

ZOO ZLÍN - LEŠNÁ
VZO OZ KOVO KIA v zmysle zásad hospodárenia ZO pozýva členov ZO OZ KOVO KIA , ale aj ostatných zamestnancov KMS na jednodňový

autobusový zájazd do ZOO parku v moravskom Zlíne . Cena zájazdu je rôzna, nakoľko je v nej okrem dopravy zahrnutá aj cena jednotlivých

vstupov podľa vekovej kategórie návštevníkov.Termín do kedy je potrebné nahlásiť účasť na zájazde je do 20.7.2012. Do tohto termínu je

potrebné zaplatiť aj zálohu vo výške 2 eurá na osobu . Doplatok zájazdu zaplatíte po nástupe do autobusu. V prípade zrušenia zájazdu bude

záloha vrátená v plnej výške.

Záujem o účasť na zájazde prosím nahlasujte úsekovým dôverníkom, 

poprípade na tel. čísle  0918 189 012.(predseda ZO)

Pri nahlasovaní prosím uveďte tieto informácie:

- Meno a priezvisko 

- počet osôb 

- miesto nástupu do autobusu

- telefonický kontakt

TERMÍN: 12.8.2012 (nedeľa)

ZOO LEŠNÁ 
Zlínska zoologická záhrada je najnavštevovanejším turistickým 
miestom celej Moravy. Každoročne sem zavíta skoro pol 
milióna návštevníkov. V rámci 15 českých zoo jej 
v návštevnosti patrí druhé miesto. 
Zlínska zoo je umiestnená v prírodnom parku. Cicavce a vtáky
sa  chovajú v spoločných expozíciách či susedných výbehoch, 
ktoré čo najvernejšie napodobňujú pôvodnú domovinu a 
zoskupenie zvierat. Originalitou je rozdelenie areálu podľa
jednotlivých kontinentov. Za jeden deň tak podniknete cestu 

Približný časový harmonogram zájazdu:

08:00 - 10:15 cesta autobusom Žilina – ZOO Lešná

10:30 - 13:00 návšteva ZOO parku

13:30 - 14:00 cesta autobusom do nákupného centra Zlaté jablko

14:00 - 15:00 nákupy v Zlatom Jablku

15:15 - 17:30 cesta autobusom  zo Zlína do Žiliny 

SOREA

PRE ČLENOV ODBOROV

STRETNUTIE MLADÝCH
Obľúbené celoslovenské stretnutie mladých odborárov OZ KOVO sa

uskutoční v dňoch 22.- 24. júna 2012 v Liptovskom Jáne, hotel Sorea

Máj.

Stretnutie je zamerané na spoznávanie regiónu, v ktorom sa stretnutie

uskutočňuje, osobitné miesto bude patriť progresívnej konferencii na

tému: „Nové spôsoby práce s mladými v slovenských odboroch“ a

nebude chýbať priestor na zábavu a relaxáciu.Účastníkmi stretnutia

budú mladí odborári OZ KOVO a mladí odborári, zástupcovia z našich

spriatelených odborových organizácií z ČR, Maďarska, Nemecka a

TERMÍN: 12.8.2012 (nedeľa)

ZASTÁVKY NA NÁSTUP A VÝSTUP:         

   Žilina (autobusová stanica)                         odchod  8:00

   Bytča (autobusová stanica )                        odchod  8:30

   Makov (centrum)                                          odchod  9:00

jednotlivých kontinentov. Za jeden deň tak podniknete cestu 
okolo sveta a zoznámite sa s typickými zástupcami zvierat 
Afriky, Ázie, Austrálie, Strednej a Južnej Ameriky. 
Zlínska zoo sa okrem moderných pavilónov a  rozľahlých 
prírodných expozícii môže pochváliť aj bohatou botanickou 
kolekciou. V celom areáli  rastie viac než 1 100 druhov rastlín a 
bylín.

Poďte  s nami trochu relaxovať 
a stráviť nedeľu v príjemnom prostredí

aj so svojimi blízkymi
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Zvýhodnené ceny rekreačných

pobytov pre členov odborov a

ich  rodiny v hoteloch po celom Slovensku.      www.sorea.sk

spriatelených odborových organizácií z ČR, Maďarska, Nemecka a

Rakúska. Naša ZO OZ KOVO KIA posiela na toto stretnutie dvoch

zástupcov.

Prajeme všetkým účastníkom stretnutia  veľa pekných zážitkov.

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK



DODATOK KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE

STRAVOVANIE - SOCIÁLNY FOND

Hlavné profesionálne faktory pri vzniku:
 - opakovaná činnosť, vnútené tempo stereotypnej práce

- zvýšené svalové napätie 

- silné a dlhšie trvajúce uchopenie predmetu rukami 

- nepriaznivé polohy rúk (ohnutie dlane do maximálnych polôh)

- práca s rukami nad hlavou (zhoršené zásobenie krvou)

- držanie vibrujúceho nástroja 

   (zúženie ciev poškodenie nervových vláken)

- expozícia chladu (zhoršené zásobenie krvou, pokles citlivosti hmatu a

tým spôsobené silnejšie zvieranie rúk)

Syndróm karpálneho kanála sa vyskytuje najčastejšie pri pracovných

činnostiach, ktoré vyžadujú opakované ohýbanie zápästia pri vynakladaní

sily.

Príznaky:
- tŕpnutie, mravenčenie a iné nepríjemné pocity až bolesti v palci,

ukazováku a prostredníku

- tieto pocity sú výraznejšie v noci

Zástupcovia zamestnancov a vedenie KMS sa dohdli na zmene zásad

poskytovania a použitia sociálneho fondu.Od 1.7.2012 sa mení Príloha

č. 5 ku kolektívnej zmluve. 

Príspevky na stravu v roku 2012 na jedno jedlo

1. Zamestnávateľ poskytuje príspevok 0,42 EUR zo sociálneho fondu

na jedno jedlo. Cena poskytovaného jedla v slovenskej jedálni je 2,67

EUR + DPH. Následne je vykonaná zrážka zo mzdy v sume 0,92 EUR

zamestnancovi, ktorý využije možnosť stravovania v závodnej jedálni,

ak splnil podmienky pre poskytnutie stravovania ako sú definované v

Kolektívnej zmluve. 

2. V prípade, že zamestnanec nevyužije možnosť stravovania v

závodnej jedálni, bude mu poskytnutý stravný lístok. Cena stravného

lístka je dohodnutá vo výške 3,20 EUR. Zrážka zo mzdy v sume 1,00

EUR za jeden stravný lístok bude vykonaná zamestnancovi, ktorý

nevyužije možnosť stravovania v závodnej jedálni tak ako je

definované v Kolektívnej zmluve.

3. Ak zamestnanec prečerpá počet jedál, na ktoré má nárok podľa

Kolektívnej zmluvy, bude mu vykonaná zrážka zo mzdy v sume 3,20 

EUR za každé prečerpané jedlo.

OD 1.7.2012SÚČASNÝ STAV

EUR EUR

SYNDRÓM KARPÁLNEHO KANÁLA

Definícia:
Poškodenie nervus medianus (stredový nerv) v karpálnom 
kanáli. Karpálny kanál je tvorený kosťami zápästia
a väzivom. V ňom prebiehajú šľachy ohýbačov prstov 
a stredový nerv.Častejšie je postihnutá dominantná ruka.

VOĽBY ČLENOV VÝBORU  ZO

- tieto pocity sú výraznejšie v noci

- v postihnutej oblasti sú prítomné aj poruchy citlivosti

- svalstvo dlane na postihnutej ruke atrofuje

- znižuje sa sila úchopu 

- záchvaty zbelenia prstov

        Fyzická záťaž - faktor pracovného prostredia

 Prevencia vzniku syndrómu karpálneho kanála v KMS
-Informovať zamestnancov o možnostiach prevencie ochorení podporno-

pohybového systému

-V spolupráci s PZS posúdiť podnety zamestnancov, ktoré upozorňujú na

zvýšené zaťaženie podporno-pohybového systému.

-Možnosť vykonávať relaxačné cvičenia aj počas pracovnej doby

-Častejšie prestávky na oddych

-Správne držanie zápästia pri pracovných úkonoch

-Vyhýbať sa práci v chlade

-Odstrániť zdroje neprimeranej fyzickej záťaže technickými a

organizačnými opatreniami

-Udržiavať technické zariadenia v dobrom stave

-Zachovávať princípy správnej manipulácie s bremenami

-Úprava nástrojov, aby bolo umožnené pohodlné držanie

-Striedanie pracovných činností

-Rotácia pracovníkov

-Zabezpečiť dostatočný zácvik pracovníkov pre vytvorenie vhodných

pracovných stereotypov

-Na manipuláciu s bremenami využívať dostupné technické zariadenia

-Ergonomické usporiadanie pracoviska 

-Minimalizovať pracovné činnosti počas, ktorých sú zdvihnuté ruky

-Používanie ortéz

-Posudzovať zdravotnú spôsobilosť na prácu na základe porovnania

nárokov práce a fyzických dispozícii zamestnanca

-Možnosť návštevy lekára pri počiatočných príznakoch ochorenia a podľa

jeho odporučenia aj vyšetrenie u špecialistu (neurológ, ortopéd)
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NÁKLADY  KMS

PRÍSPEVOK ZO SOC.FONDU

ZRÁŽKA ZO MZDY ZAMESTNANEC

HODNOTA STRAVNÉHO LÍSTKA

NÁKLADY  KMS

PRÍSPEVOK ZO SOC.FONDU

ZRÁŽKA ZO MZDY ZAMESTNANEC

CENA JEDLA S DPH

V zmysle Stanov OZ KOVO vzniká aj našej odborovej organizácii

povinnosť uskutočniť voľby do Výboru ZO OZ KOVO KIA. Podľa článku

28, bod 14 Stanov, sa tak musí stať najskôr 12 a najneskôr 6 mesiacov

od dátumu konania zjazdu OZ KOVO. Termín konania zjazdu bol

stanovený na 17. a 18. mája 2013.

Voľby do Výboru ZO sa budú konať 16. - 18. októbra 2012. 

Kandidátom na funkciu člena VZO môže byť len riadny člen odborovej

organizácie , ktorý podá svoju kandidatúru v stanovenom termíne.

Svoje kandidatúry prosím predkladajte prostredníctvom členov VZO

do 30.9.2012.

Podrobné informácie napr. o zložení volebnej komisie , spôsobe

prevedenia volieb či informácie o kandidátoch sa dozviete začiatkom

októbra.
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jeho odporučenia aj vyšetrenie u špecialistu (neurológ, ortopéd)

-Preradenie pracovníka na doporučenie lekára

       

             Využite možnosti,ktoré vám poskytuje zamestnávateľ

               a odstráňte rizikové faktory  vzniku tohto ochorenie

októbra.

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK


