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V e c : Stanovisko k novele zákona č. 355/2007 Z.z.
Zamestnávateľský zväz geodetov a kartografov zastáva k tejto novele
jednoznačne zamietavé stanovisko, lebo sa mení koncepcia posudzovania
a zaraďovania zamestnancov v prvej a druhej kategórie a následné povinnosti
v dôsledku zavedenia PZS.
Novela zásadným spôsobom zvýši finančnú a administratívnu záťaž
podnikateľským
subjektom,
zvýši
cenu
práce,
zníži
konkurencieschopnosť podnikov a nezlepší podnikateľské prostredie.
Zavedenie PZS pre zamestnancov 1. a 2. kategórie je formálna a neúčelná
povinnosť, lebo sa jedná v prevažnej miere o zamestnancov pracujúcich
v štandardných napr. kancelárskych podmienkach.
V návrhu sú uvedené zavádzajúce až vágne ustanovenia ako napr.:
V § 31 ods. 3 uvádzacia veta znie: „Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri
ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa
vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a
pracovného prostredia; nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi
práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú
reakciu
organizmu,
a
to
vo
forme
príznaku
alebo
odlišného
znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných
schopností organizmu, v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce
a pracovného prostredia. Sú to“.
Do druhej kategórie sú zaradené práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je
predpoklad poškodenia zdravia, alebo je predpoklad poškodenia zdravia?
Nejednoznačné ustanovenie, ktoré si budú pracovné zdravotné služby vykladať
podľa potreby – v Bratislave ak bude mať PZS dostatok zákaziek neposúdi stav
ako nepriaznivý a naopak v okresnom meste pri nedostatku zákaziek nepriaznivý
stav posúdi ako možné riziko poškodenia zdravia?
Buď 2+2 sa rovná 4, alebo 2+2+ sa rovná výsledku požadovaným zadávateľom.

Terajšia právna úprava je prehľadnejšia, nakoľko je taxatívne uvedené, že
zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie
zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnanca, ktorý vykonáva práce zaradené
do tretej a štvrtej kategórie.
Podľa § 30 ods. 1 písm. b) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pracovnú
zdravotnú službu podľa § 30a všetkým zamestnancom - čiže zamestnávateľ musí
mať uzatvorenú zmluvu s pracovnou zdravotnou službou zmluvu aj keď tento
bude zamestnávať zamestnancov v nie rizikových kategóriách( v 1. a 2. kategórii)
Podľa našej mienky je táto novela účelovo „šitá“ pre podnikateľské subjekty
v oblasti poskytovania PZS a nie pre potreby ochrany zamestnancov. Opäť
zdôrazňujeme, že pre zamestnávateľov pribudnú ďalšie nezmyselné finančné
a administratívne nároky, ktoré neprinesú žiaden efekt zlepšenia podnikateľského
prostredia.
Žiadame preto, aby sa AZZZ SR postavila zásadne proti prijatiu takejto
novely, aby žiadala finančné vyčíslenie zavedenia tejto novely v praxi a následne
sa porovnali prínosy a nedostatky.

Ďakujeme.
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