Firmy ťaží zdravotná služba
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„Tento zákon živí firmy, ktoré si to nezaslúžia. Nedávajú ekvivalent za to, za čo im
platíme.“ Pavol Konštiak, šéf Zväzu obchodu a cestovného ruchu

Mesačne za zdravotnú službu firmy zaplatia aj stovky eur. Ak ju nezabezpečia,
hrozí im pokuta až v desiatkach tisíc eur.
Bratislava. Stovky eur mesačne, ktoré nedávajú zamestnancom žiadnu pridanú
hodnotu.
Firmám, ktoré zamestnávajú „nerizikových“ predavačov či administratívnych
pracovníkov sa nepáči, že už piaty mesiac musia pre nich povinne zabezpečovať
pracovnú zdravotnú službu. Ak vo svojich tímoch nemajú lekárov, musia si ju
objednávať od firiem, ktoré sa na ňu špecializujú. Ročne za to zaplatia aj tisícky eur.
Pracovné zdravotné služby pritom robia zamestnancom preventívne prehliadky,
ktoré by im urobili aj ich obvodní lekári a zadarmo.
Únia má starosť
Prijať novelu zákona, podľa ktorej musia aj firmy s „nerizikovými“ zamestnancami
zabezpečovať zdravotnú službu, nás vyzvala Európska komisia, aby bolo rovnako
chránené zdravie všetkých zamestnancov, nielen rizikových, ktorí napríklad pracujú
vo výškach.
„Tento zákon živí firmy, ktoré si to nezaslúžia, pretože nedávajú ekvivalent za to,
za čo im platíme,“ reaguje naň Pavol Konštiak, šéf Zväzu obchodu a cestovného
ruchu. „Aj bežné prehliadky zamestnancov robíme cez sprostredkovateľa,“ súhlasí
s ním Vladimír Sirotka, šéf Slovenskej asociácie malých podnikov.
Zdravotná pracovná služba je drahá najmä pre firmy s malým počtom
zamestnancov. Musí ju mať aj firma s jediným človekom, hoci by pracoval iba na
dohodu.
Advokát Róbert Bános upozorňuje že cena sa ešte viac zvyšuje hrozbou pokút,
ktoré firmy riskujú, ak službu nezabezpečia.
Podnikateľovi hrozí pokuta od 150 do 20-tisíc eur, firme od dvoch do 50-tisíc eur,
povedala Lenka Skalická, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.
Pre firmy sú obzvlášť vysoké najmä vstupné náklady na zabezpečenie takejto
služby. „Môžu činiť tisíc aj dvetisíc eur,“ vraví Sirotka.
Mesačné náklady podľa neho závisia od sprostredkovateľa zdravotnej služby
a počtu zamestnancov, ktorý firma má. Napríklad vydavateľstvo Petit Press, ktoré
vydáva aj denník SME, stojí služba ročne podľa jeho šéfa Alexeja Fulmeka približne
päťtisíc eur.
Hygienici striehnu
Len za prvý mesiac platnosti zákona urobili regionálni hygienici podľa Skalickej
v tejto súvislosti 1088 kontrol. Najčastejšie firmy podľa nej nezabezpečili zdravotný
dohľad, či nevybrali poskytovateľa služby dodávateľským spôsobom, hoci na ňu
nemali vhodných pracovníkov. Sumu udelených pokút nepovedala.
Lekár Pracovnej zdravotnej služby Oliver Dibák z Bratislavy ju obhajuje tým, že sa
tak môže zistiť napríklad poškodenie zraku u zamestnanca z dôvodu práce pri
počítači.

