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KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
Keďže voľby máme za sebou, musíme sa sústrediť na ďalšiu prácu. Na prelome rokov budeme predkladať vedeniu KMS návrh dodatku ku

Kolektívnej zmluve, kde budeme s ohľadom na hospodárske výsledky požadovať navýšenie miezd pre všetkých zamestnancov KMS ale aj

úpravy v znení KZ s ohľadom na očakávané zmeny v Zákonníku práce. Veríme že spoločne presvedčíme zamestnávateľa o oprávnenosti našich

požiadaviek a znenie dodatku najmä v mzdovej oblasti bude akceptovateľné väčšinou zamestnacov.

V nedeľu 12.8. sa uskutočnil avízovaný zájazd do

ZOO Lešná. V krásnom prostredí za ideálneho

počasia sme spolu s našimi blízkymi strávili peknú

nedeľu a veríme že každý účastník zájazdu si užil či

už prehliadku krásneho areálu ZOO ,ale niektorí aj

návštevu nákupného centra v blízkom Zlíne.

Keďže sme mali zatiaľ iba pozitívne ohlasy na

organizáciu takejto akcie, určite záujemcov nie len

z radov odborárov nesklameme a budeme v

takýchto aktivitách pokračovať. Veď návrhov kam

ísť na budúce už máme niekoľko.

      Tešíme sa niekedy nabudúce

Určite ste si všimli že v posledných dňoch prebiehal u nášho zamestnávteľa audit

medzinárodných bezpečnostných štandardov OHSAS 18001. Súčasťou príprav na

tento audit bolo aj schvaľovanie vnútorných smerníc,kde sme sa ako zástupcovia

zamestnancov účastnili pripomienkovania týchto smerníc. Jedna zo smerníc bola

zameraná na pôsobenie zástupcov zamestnancov pre BOZP. V súlade s touto

smernicou nás zamestnávateľ požiadal aby sme navrhli zamestnancov na

vymenovanie do funkcie zástupcu zamestnancov pre BOZP.

V najbližšej dobe niektorých z vás určite oslovíme s návrhom na vašu nomináciu za

takéhoto zástupcu. Žiadame vás aby ste zvážili takúto možnosť zastupovať

zamestnancov v tak dôležitej oblasti ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Aké práva a povinnosti takýto zástupca má vám vysvetlíme pri osobnom

rozhovore. 

Dôležité pri zvažovaní prijať túto pozíciu je vedieť že daný kandidát nemusí byť

členom odborovej organizácie ale zároveň nesmie pôsobiť v riadiacej funkcii v

KMS.Takýto zástupca ale požíva takú istú ochranu zo Zákonníka práce ako člen

Výboru ZO OZ KOVO KIA.

ZÁJAZD V ZOO VÝZVA 

Gažúr Mário

Štefunda Peter

Ďakujeme všetkým členom za pokojný priebeh volieb a Volebným

komisárom za zodpovedný prístup pri distribúcii a zozbieravaní

volebných lístkov.

Volebné lístky sú v zmysle Volebného poriadku spolu so

zápisnicami z volieb archivované v zapečatenej volebnej urne v

kancelárii našej ZO v Dome odborov v Žiline. V prípade podozrenia

z manipulovania s výsledkami volieb má každý člen odborovej

organizácie právo podať podnet na opätovnú kontrolu volebných

lístkov.

VOĽBY DO ORGÁNOV ZO OZ KOVO KIA

-  VÝSLEDKY -
Na základe výsledkov volieb sa dňom 19.10.2012 ujali svojich funkcií v orgánoch ZO novozvolení členovia Výboru ZO a Revíznej komisie.

Funkčné obdobie je štvorročné a vypísanie nasledovných volieb sa riadi metodikou stanovenou v Stanovách OZ KOVO.

Gratulujeme všetkým zvoleným a ďakujeme všetkým ktorí kandidovali do odborových funkcií .Veríme že práve nezvolení kandidáti budú v

najužšom spojení s členmi VZO a budú aj naďalej pokračovať v práci pri obhajovaní záujmov zamestnancov a poukazovaní na nedostatky na

svojich pracoviskách.

Chládek Miroslav

Majtán Miroslav
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Vzhľadom na to že v prípadoch pracovného úrazu či podozrenia z choroby z povolania ide o veľmi zložitú problematiku z 

hľadiska nie len pracovnoprávneho ale aj medicínskeho , v prípade potreby nás včas kontaktujte. OZ KOVO disponuje 

odborníkmi  v danej problematike , ktorí sú pripravení poradiť vám.

Podrobnejšie  sa o danej problematike dočítate v novembrovom čísle mesačníka OZ KOVO  -PRIORITY-

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. 

PRACOVNÝ ÚRAZ – CHOROBA Z POVOLANIA
PRACOVNÝ ÚRAZ CHOROBA Z POVOLANIA

ide o poškodenie zdravia zamestnanca spôsobené pri plnení pracovných

úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle, náhlym,

násilným a krátkodobým pôsobením vonkajších vplyvov. Môže ísť o

vplyvy mechanické, ako aj chemické a duševné. Za pracovný úraz možno

považovať aj úraz, ktorý sa stal pri výkone práce alebo v priamej súvislosti 

s týmto výkonom následkom prírodných udalostí, ako aj úraz, ku

ktorému došlo pre plnenie pracovných povinností zamestnanca.

treba ňou 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. 

Ak bol zamestnanec v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania uznaný za dočasne práceneschopného, má nárok na úrazový príplatok od

prvého dňa dočasnej práceneschopnosti, ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské z nemocenského

poistenia.V dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, avšak pri splnení zákonných podmienok, má zamestnanec nárok aj na jednorazové

odškodnenie (manžel, manželka, nezaopatrené dieťa poškodeného), náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, ako aj na

náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie na základe odporúčania odborného lekára. Môže sa mu rovnako poskytnúť aj pracovná

rehabilitácia (rehabilitačné), ak pre pokles pracovnej schopnosti a na základe posudkového lekára možno predpokladať možnosť opätovného zaradenia

poškodeného do pracovného procesu, prípadne jeho rekvalifikácia.

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.

Ako náhle budete disponovať lekárskym posudkom (prípad 1.)

alebo Hlásením o chorobe z povolania alebo ohrození chorobou

z povolania (prípad 2.), odporúčame vám preukázať sa ním u

svojho zamestnávateľa a požadovať od neho, aby vás v zmysle

Zákonníka práce preradil na inú prácu.

Vaším prvým krokom by však v každom prípade pracovného úrazu alebo pri ohrození chorobou z povolania 

malo byť získanie lekárskeho posudku, ktorý potvrdí, buď, že:

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.

PRERADENIE
Ak zamestnávateľ takýmto voľným pracovným miestom nedisponuje, podľa

Zákonníka práce môže dať zamestnancovi výpoveď: 

1. Ak vám bude vydané Hlásenie o chorobe z povolania alebo o ohrození

touto chorobou a na základe toho sa váš pracovný pomer skončí buď

dohodou alebo tak, že vám zamestnávateľ dá výpoveď, bude vám patriť

najmenej 10-mesačné odstupné.

2. Ak sa váš pracovný pomer skončí dohodou z dôvodu, že ste vzhľadom na

svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratili spôsobilosť

vykonávať prácu, bude vám patriť odstupné najmenej v sume, ktorá je

násobkom vášho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas

ktorých by trvala výpovedná doba.

3. Ak sa váš pracovný pomer skončí výpoveďou zo strany zamestnávateľa,

kvôli tomu, že vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku ste

dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, nijaké odstupné

vám patriť nebude, a to kvôli tomu, že novela Zákonníka práce zrušila

možnosť súbehu plynutia výpovednej doby a vyplatenia odstupného.

4. Nárok na nijaké odstupné nebudete mať ani v prípade, ak pracovný pomer

skončíte výpoveďou vy, teda ak vy dáte výpoveď zamestnávateľovi.

VÝPOVEĎ

Rozmýšľaj skôr ako budeš                           niekomu chýbať 
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