
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI  - podľa oficiálnej webovej stránky KMS 
Z oficiálneho stanoviska KMS ktoré prezentuje zamestnávateľ na svojej internetovej stránke vyberáme:

"Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov predstavuje jednu z kľúčových hodnôt spoločnosti.

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov tvorí prioritu spoločnosti a preto je jedným z jej cieľov,

stať sa globálnym lídrom na trhu s nulovým výskytom pracovných úrazov".

Či je táto tzv.kompenzácia adekvátnou alternatívou voči Rekondičnému pobytu s pohľadu medicínskeho je už otázka najmä na

lekára Pracovnej zdravotnej služby či odborníkov v oblasti pracovného lekárstva.

Pri pohľade na porovnanie finančných nákladov zamestnávateľa v prípade v plnej výške hradiť zamestnancom ako služobnú cestu

Rekondičný pobyt s nákladmi na zakúpenie " kompenzačných VOUCHEROV" je zrejmé čo viedlo zamestnávateľa k jeho rozhodnutiu.

REKONDIČNÝ POBYT        -porovnannie-        KOMPENZÁCIA KMS
Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri

práci definuje podmienky rekondičného pobytu nasledovne:

- Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej sedem dní

- Zamestnancovi sa musí na celý čas rekondičného pobytu zabezpečiť

programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné

stravovanie

- Zamestnávateľ určí zamestnancovi spôsob dopravy a ďalšie podmienky  

rovnako ako pri pracovnej ceste a poskytne cestovné náhrady

- Náklady na rekondičný pobyt podľa § 6 ods. 11 je povinný uhrádzať

zamestnávateľ.

                 VOUCHER V hodnote 100 eur - jednorázovo

- možnosť využiť v 3 rehabilitačných zariadeniach podľa výberu

zamestnanca (Turč.Teplice,Rajecké Teplice,Nimnica)

- mimo pracovnej doby

- zamestnanec sa dopraví do a zo zariadenia na vlastne náklady

- doba platnosti VOUCHERU 12 mesiacov

- výber služieb v jednotlivých rehabilitačných zariadeniach podľa

vlastného výberu zamestnanca

- VOUCHER je neprenosný , je na meno zamestnanca
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STANOVISKO KMS
Zástupcovia zamestnávateľa vysvetlili, že zákon č. 124/2006 Z.z.

umožňuje alternatívne spôsoby, ako môže zamestnávateľ

pristupovať k zamestnancom, ktorí vykonávajú práce zaradené do 3.

a 4. kategórie rizika. Možnosti ako poskytnutie rekondičného pobytu

alebo rehabilitácie čiastočne riešia následky vplyvu škodlivých

faktorov na zdravie zamestnanca, avšak na zdravie zamestnancov

v najväčšej miere vplýva práve dlhodobý výkon práce zaradenej do

3. alebo 4. kategórie rizika. V súlade s platným znením § 11

spomínaného zákona KMS pripravuje dlhodobú koncepciu striedania

pracovných pozícií pre zamestnancov vykonávajúcich prácu

zaradenú do 3. kategórie rizika pre fyzickú záťaž. Dlhodobé

koncepčné riešenie, počas ktorého budú zamestnanci vyradení z

rizikovej práce a bude im pridelená iná pozícia má najúčinnejší

preventívny charakter na zdravie zamestnancov. Zároveň však KMS

aktuálne zvažuje dodatočnú kompenzáciu pre zamestnancov, ktorí

vykonávajú práce zaradené do 3. kategórie rizika, ktorá by prispela k

regenerácii ich síl.

 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

REKONDIČNÉ POBYTY
Dňa 20.8.2013 sa uskutočnilo stretnutie medzi špecialistami na oblasť BOZP z OZ KOVO a KMS.

Zástupcovia zamestnancov (ďalej len ZZ) poukázali na fakt, že sa zamestnávateľ pred uplynutím 5 rokov nepretržitej práce zamestnancov na

rizikovom pracovisku rozhodol týchto zamestnancov preradiť na viac ako osem týždňov na nerizikové pracovisko, na základe čoho títo

zamestnanci podľa aktuálnej legislatívy stratia nárok na rekondičný pobyt. ZZ tento postoj KMS vnímajú ako spôsob vyhnúť sa povinnosti

zamestnávateľa umožniť a uhradiť zamestnancom rekondičný pobyt. ZZ vnímajú konanie zamestnávateľa v rozpore s deklarovaným záujmom o

zdravie zamestnancov.

Vzhľadom na to, že počas necelých piatich rokov nepretržitej práce zamestnancov na rizikových pracoviskách zamestnávateľ ani raz nepristúpil

k tzv. rotácii zamestnancov, a učinil tak až tesne pred vznikom nároku na rekondičný pobyt, považujú ZZ správanie KMS za špekulatívne s

cieľom vyhnúť sa zákonom stanovenej povinnosti.

ČO VYPLÍVA ZO STANOVISKA KMS ?
1. Počas necelých piatich rokoch nepretržitej práce na rizikovom

pracovisku zamestnávateľ ani raz nepristúpil k tzv.rotácii

zamestnancov,čím by samozrejme negatívny vplyv na ich zdravie

nebol taký výrazný avšak tesne pred vznikom nároku na rekondičný

pobyt zamestnávateľ argumentuje:

"avšak na zdravie zamestnancov v najväčšej miere vplýva práve

dlhodobý výkon práce zaradenej do 3. alebo 4. kategórie rizika."

2. Zamestnávateľ aktuálne ponúka zamestnancom,ktorým by v

najbližšej dobe vznikol nárok na Rekondičný pobyt tzv.kompenzáciu.

" Zároveň však KMS aktuálne zvažuje dodatočnú kompenzáciu"
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Masáž na objednávku pri relaxačnej hudbe v centre CERAGEM :
Na začiatku prebieha načítanie dĺžky a zakrivenia chrbtice . Potom si môžete zvoliť z 11 programov masáž podľa vlastného výberu.

Doba trvania automatického programu je 40 minút. Po skončení automatického programu je možné manuálne pomocou

ovládača masírovať Vami zvolené miesta po dobu 15 minút. Počas masáže v príjemnom prostredí Vám bude poskytnutá aj

odborná konzultácia od zamestnancov relaxačného centra.

Otváracie hodiny centra CERAGEM

v pracovných dňoch od:   9:00  –  18:00 hod.

prestávka na obed :        12:00  –  13:00 hod.

Adresa: 

ul. Antona Bernoláka 

Dom odborov  Žilina

1.poschodie Blok B

vchod od Sociálnej poisťovne

GPS Súradnice:

 49.219819

 18.741421

MASÁŽ V ROZSAHU 

40 MINÚT PROGRAM + 15 MINÚT MANUÁL 

Objednávky na masáž prosím nahlasujte na 

tel. čísle: 0918 189 012 

Automatický termomasážny  prístroj

Aupark 
Dom odborov 

niekoľko liečebných metód súčasne: 
•masáž, 

  

•chiropraktiku, 
  

•moxovanie,  
 

•termoterapiu, 
 

•akupresúru. 

dokáže účinne pomôcť  
•na chrbticu, 
•na svaly 
•na kosti a kĺby, 
•na krvný obeh, 
•na nervovú sústavu, 
•na psychiku. 

Krížová oblasť 
Vnútorný projektor uvoľňuje miestne nervové 
vlákna a odstraňuje bolesti chrbta súvisiace s 
nedostatkom pohybu, nesprávnym držaním tela 
a zlými návykmi. 
 

Šija 
Tlak jadeitových valčekov vnútorného projektora 
uvoľňuje stuhnutosť svalov v oblasti šije, 
spôsobenú hodinami strávenými pred 
počítačom, alebo pred televíznou obrazovkou. 
 

Brucho 
Trojbodové a deväťbodové projektory zľahka 
masírujú brušnú oblasť, a tým napomáhajú 
zmierniť bolesti brucha a odstraňujú kŕče. 
 

Nohy 
Infračervené lúče prenikajúce do kĺbov a svalov 
nôh, zmierňuje ich bolesti spôsobené stálym 
tlakom od chôdze, státia a cvičenia. 

ZADARMO 

CERAGEM-E  
 

    Ponuka pre zamestnancov KIA motors Slovakia   

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK


