
PODNET - LISOVŇA
Od 1. januára 2012 sa zákonom č. 470/2011 Z. z., ktorý mení a

dopĺňa zákon o BOZP, dostáva do praxe nová úprava

poskytovania rekondičných pobytov a rehabilitácie v súvislosti

s prácou, ktorá je vykonávaná v zdraviu škodlivých pracovných

podmienkach. Táto práca je zaradená v zmysle zákona č.

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

do kategórie - riziková práca. 

Rekondičný pobyt alebo rehabilitáciu v súvislosti s prácou

navrhne zamestnávateľ v spolupráci s lekárom pracovnej

zdravotnej služby a po dohode so zástupcami zamestnancov,

vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec,

ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie

počas najmenej šiestich rokov, a zamestnanec, ktorý

nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie

počas najmenej piatich rokov. Nepretržitým vykonávaním

práce je aj jej prerušenie práce na menej ako osem týždňov.

Na základe toho, že v KMS sú zamestnanci ktorí v najbližšej

dobe budú spĺňať podmienky na absolvovanie rekondičného

pobytu VZO OZ KOVO KIA dňa 18.júla predal zamestnávateľovi

Uznesenie s nasledujúcim textom:

Výbor ZO OZ KOVO KIA žiada v zmysle § 10 zák.č.124/2006 Z.

z. zamestnávateľa o vypracovanie a predloženie Návrhu na

poskytovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov na

roky 2013, 2014 za účelom dosiahnutia dohody. Táto

povinnosť zamestnávateľa vyplýva z § 11 ods.4

zák.č.124/2006 Z. z..

V rámci návrhu žiadame predložiť i zoznam zamestnancov a

spôsob zostavenia tohto zoznamu, podľa dĺžky vykonávania

nepretržitej práce v III., IV. kategórie, v nadväznosti na

poslednú novelu zákona č.124/2006 Z. z. v znení zák.č.

154/2013 Z.z. . 

Do dátumu uzávierky tohto čísla nášho občasníka nám zamestnávateľ na žiaden z podnetov písomne neodpovedal, avšak po

dohode obidvoch strán je naplánované stretnutie na 20.augusta medzi zástupcami zamestnávateľa (oddelenia BOZP) a

špecialistom OZ KOVO na oblasť BOZP k obidvom podnetom. Tohto stretnutia sa za odborovú organizáciu zúčastnia aj členovia

Výboru ZO a právna poradkyňa metodického pracoviska OZ KOVO z Banskej Bystrice.

Výbor ZO OZ KOVO KIA sa zaoberal podnetom zamestnancov o

Nariadení zamestnávateľa ohľadom používania ochranných

čapíc na prevádzke lisovňa. Na základe podnetu zamestnancov

lisovne bolo predané zamestnávateľovi dňa 15.júla 2013

nasledovné uznesenie:

Z dôvodu výhrad k jednostranne prijatému nariadeniu, VZO

OZ KOVO KIA vznáša námietku voči tomuto nariadeniu, ktoré

podľa nášho názoru nebolo aplikované v súlade s § 39

Zákonníka práce v nadväznosti na § 10 zák.č.124/2006 Z.z.

Zástupcovia zamestnancov nemajú vedomosť o tom či došlo k

zmene písomného dokumentu o posúdení rizík, keď

zamestnávateľ do 1.5.2013, nenariaďoval používanie

ochranných čiapok a od 1.5.2013 ich nosenie podmieňuje

hrubým porušením pracovnej disciplíny.  

VZO OZ KOVO KIA žiada zamestnávateľa o vyvolanie

rokovania aj za účasti zástupcov zamestnancov pre

bezpečnosť so zamestnávateľom, aby deklaroval dôvod, čo

ho viedlo k prísnemu jednostrannému nariadeniu o

povinnosti nosenia ochranných čiapok , prípadne iných

ochranných prostriedkov ochrany hlavy.

Následne žiadame zamestnávateľa o opätovné posúdenie

opodstatnenosti a revíziu zavedeného nariadenia s

prihliadnutím na dosahovanú úroveň a významnosť stupňa

ochrany hlavy, nosením ochrannej čiapky u vybraných

druhoch pracovných činností. 

REKONDIČNÉ POBYTY

Vážené kolegyne a kolegovia

Aj po celozávodnej dovolenke pokračujeme vo vydávaní nášho občasníka, kde Vás chceme informovať o aktivitách odborovej

organizácie pri  presadzovaní záujmov všetkých zamestnancov KMS.

Po ukončení kolektívneho vyjednávania a podpisu Dodatku ku kolektívnej zmluve sme začali realizovať náš AKČNÝ PLÁN , ktorého

realizácia nám dá dobrý základ pre zlepšenie komunikácie medzi zástupcami zamestnancov a všetkými zamestnancami KMS.

Veríme že naša vzájomná spolupráca a dôvera v spoločný cieľ nám prinesie úspech už aj v budúcoročnom kolektívnom vyjednávaní,

ktoré zahájime začiatkom roka.
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13:00 - 13:30 cesta autobusom do Tropicaria a Oceanaria

16:30 - 21:30 cesta autobusom  z Budapešti do Žiliny 

14:00 - 16:00 prehliadka Tropicaria a Oceanaria (nákup suvenírov)

Približný časový harmonogram zájazdu:

05:30 - 10:30 cesta autobusom Žilina – Budapešť

10:30 - 12:30 prehliadka Budapešti aj s odborným výkladom

telefonický kontakt

Počet účastníkov zájazdu je obmedzený. V prípade 

nedostatku miest budú uprednostnení účastníci, 

ktorí sa nahlásili skôr. 

 ! Posledných 20 voľných miest !

Tešíme sa na príjemne strávenú letnú nedeľu v 

spoločnosti našich členov s rodinami, ale aj 

ostatných  zamestnancov KMS

§     PODNET- ZMENA PRESTÁVKY     §
Dňa 27.júna 2013 bol zástupcom vedenia KMS predaný Návrh 

na úpravu pracovného času a rozvrhu prestávok

zamestnancov pracujúcich v jednozmennej prevádzke.

Tento návrh sme podali na podnet viacerích zamestnancov

pracujúcich v jednozmennej prevádzke nakoľko si myslíme že

argumenty za tento návrh sú opodstatnené a myslíme si že

firma by ich mohla akceptovať.

Navrhujeme aby pracovný čas zamestnancov pracujúcich v

jednozmennej prevádzke bol od 7:00 do 15:30 hodiny s tým,

že prestávka na odpočinok a jedenie by bola skrátená na

zákonné minimum 30 minút a trvala by od 11:30 do 12:00

hodiny. Zmenu pracovného času navrhujeme upraviť formou

Dodatku ku Kolektívnej zmluve a podmienky poskytnutia

prestávky na odpočinok a jedenie v osobitej Dohode o

podmienkach poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie.

Po rozhovoroch s viacerými zamestnancami pracujúcimi v

jednozmennej prevádzke, sme nadobudli dojem, že v

súčasnej dobe po spustení trojzmennej prevádzky už nie je z

prevádzkových a produkčných dôvodov nutné prekrývať

rannú a poobednú pracovnú zmenu prítomnosťou

technických a administratívnych pracovníkov až do 16:00

hodiny. 

Podľa nášho prieskumu by väčšina zamestnancov nami

navrhovanú úpravu pracovného času privítala aj s ohľadom

na svoje osobné potreby. Zamestnancom by takáto úprava

pracovného času uľahčila napríklad starostlivosť o deti pri

výbere zo škôlky alebo školskej družiny, ale zlepšili by sa aj

časové možnosti vybaviť si svoje osobné záležitosti na

úradoch či bankových inštitúciách.

Na náš návrh sme do uzávierky nášho občasníka nedostali

žiadnu písomnú odpoveď.

ZASTÁVKY NA NÁSTUP A VÝSTUP:

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 Budapešti s návštevou

historického centra Budapešti a známeho Tropicaria a

Oceanaria, ktoré sa nachádza v známom nákupnom centre.

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

15.8.2013. 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 na tel.

čísle  0918 189 012. (predseda ZO OZ KOVO KIA)

Pri nahlasovaní prosím uveďte tieto informácie:

Meno a Priezvisko

počet osôb

miesto nástupu do autobusu

5:30 – 21:30 hod.

ŽILINA – aut.stanica

ZÁJAZD ZO OZ KOVO KIA  

BUDAPEŠŤ-TROPICARIUM  A OCEANARIUM

TERMÍN: 18.8.2013 (nedeľa)

Žilina   (autobusová stanica):

Vrútky (pred Cintorínom hrdinov SNP ):

odchod  5:30 hod. 

odchod  6:00 hod. 

ČAS:

MIESTO NÁSTUPU:

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK
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