
Ďakujeme Vám všetkým,ktorí ste si našli čas a Vaše odpovede na

anketové otázky ste nám aj odovzdali.

Osobitne ďakujeme aj našim členom, bez ktorých pomoci by sme

len ťažko zrealizovali či už distribúciu ale aj zber anketových lístkov.

INFO K PRIHLÁŠKE

7. Podporil/a by si aktívne odborovú organizáciu pri  kolektívnom 

vyjednávaní ? /petícia, podporné zhromaždenie .../

A   -   ÁNO 330 66,3%

Na základe dotazov od viacerích z Vás opätovne informujeme o podmienkach získania členstva v odborovej organizácii.Členstvo v odborovej

organizácii podlieha splneniu troch podmienok.

1. Vyplniť a odovzdať Prihlášku za člena odborového zväzu KOVO.

2. Vyplniť a odovzdať Dohodu o zadaní a výške trvalého príkazu k úhrade členského príspevku.

3. Zadať trvalý príkaz v bankovej inštitúcii na úhradu členských príspevkov v  mesačnom intervale.

Vyplnený formulár môžete odovzdať ktorémukoľvek členovi VZO,úsekovému dôverníkovi alebo predsedovi Výboru ZO počas jeho STRETNUTÍ SO

ZAMESTNANCAMI na oddychových zónach podľa rozpisu každý pracovný deň.Členom odborovej organizácie sa stávate až v deň, keď na účet ZO OZ

KOVO KIA bude pripísaný členský príspevok aj s indetifikáciou člena /Meno a priezvisko a ako variabilný symbol vaše rodné číslo/.Toto bude posledný

krok ku získaniu právoplatného členstva v odborovej organizácii. Následne budete kontaktovaný úsekovým dôverníkom do ktorého úseku budete

zaradení, ten Vám odovzdá aj členský preukaz.

B   -   NIE 343 68,7%

5. Myslíš si že Kolektívne vyjednávanie je pre teba jediná možnosť 

každoročne si navýšiť mzdu ?

A   -   ÁNO

B   -   NIE 391 78,5%

A   -   ÁNO 419 84,2%

3. Myslíš si, že odborová organizácia môže efektívne fungovať aj bez 

účasti zamestnancov ?

353 70,9%

6. Myslíš si, že za výsledok kolektívneho vyjednávania sú zodpovední 

len odborári ?

B   -   NIE 417 83,7%
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4. Myslíš si, že si dokážeš individuálne dohodnúť so zamestnávateľom 

primerané pracovné a mzdové podmienky ?

B   -   NIE 389 78,0%

Milé kolegyne a kolegovia

Dovoľte mi v mene Výboru odborovej organizácie popriať Vám

aj Vašim rodinám veľa zdravia, šťastia a všetko dobré v novom

roku 2014. Taktiež Vám prajem veľa osobných aj pracovných

úspechov, a nám všetkým zamestnancom KMS želám to, aby

sme na konci roku mohli konštatovať že to bol rok úspešný nie

len pre značku KIA ale aj pre nás , ktorí svojou poctivou prácou

nenahraditeľným dielom prispievame k jej napredovaniu.

Miroslav Chládek - predseda VZO OZ KOVO KIA

Prinášame Vám výsledky ankety ktorú sme realizovali v novembri 2013.Výsledky prezentujú iba najviac preferované odpovede aj s počtom

hlasov od zamestnancov KMS a percentuálnym podielom z celkového počtu zúčastnených zamestnancov. Ankety sa zúčastnilo a svoje

odpovede na otázky nám odovzdalo 506  zmestnancov KMS.

ANKETA - VYHODNOTENIE

1. Myslíš si, že tvoja mzda je primeraná odmena za tvoj výkon v 

práci?

2. Myslíš si , že by mala odborová organizácia aj v roku 2014 začať 

kolektívne vyjednávanie ?

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK



Začiatok roka je obdobím kedy pripravujeme a predkladáme

nášmu zamestnávateľovi Návrh dodatku ku Kolektívnej zmluve.

Tento rok sme sa rozhodli ešte užšie spolupracovať s našimi

členmi a diskutovať so zástupcami členov ZO z každého

odborového úseku už pri tvorbe samotného Návrhu dodatku

ku KZ.

V sobotu 11.januára preto poriadame Konferenciu odborovej

organizácie na ktorú budú pozvaní všetci úsekoví dôverníci a

spolu s nimi z každého odborového úseku jeden člen ZO OZ

KOVO KIA. Keďže aktuálne máme 16 odborových úsekov, na

túto konferenciu bude pozvaných 32 členov ZO.

Program Konferencie bude venovaný výlučne KOLEKTÍVNEMU

VYJEDNÁVANIU. Výsledkom tejto konferencie bude Návrh

Dodatku ku KZ pre rok 2014.Tento návrh následne odovzdáme

zamestnávateľovi a budeme očakávať odpoveď nášho

zamestnávateľa.

Aký bude výsledok vyjednávania o náraste miezd pre rok 2014

však bude závisieť aj od VÁS ZAMESTNANCOV KMS a od vašej

osobnej angažovanosti počas kolektívneho vyjednávania.

Veď ak si zhrnieme výsledok ANKETY, tak jednoznačná väčšina z

Vás ktorí ste nám svoje odpovede odovzdali si myslí že:

1. Vaša mzda nie je primeraná odmena za Váš výkon v práci.

2. Odborová organizácia by aj v roku 2014 mala začať

kolektívne vyjednávanie.

3. Odborová organizácia nemôže efektívne fungovať bez

účasti zamestnancov.

4. Nedokážete si individuálne dohodnúť so zamestnávateľom

primerané pracovné a mzdové podmienky.

5. Kolektívne vyjednávanie je pre Vás jediná možnosť

každoročne si navýšiť mzdu.

6. Za výsledok kolektívneho vyjednávania nie sú zodpovední

len odborári.

7. Chcete aktívne podporiť odborovú organizáciu pri

kolektívnom vyjednávaní.

Jedine ak sa z výsledkami ankety stotožní väčšina

zamestnancov môžeme byť pri vyjednávaniach úspešní. 

“Vo svete biznisu nedostanete to, čo si zaslúžite,

dostanete to, čo si vyjednáte.“

                                        Chester L. Karrass

DOVOLENKA 2014KONFERENCIA ZO OZ KOVO KIA
Dňa 18.decembra 2013 bola podpísaná dohoda medzi

zástupcami zamestnávateľa a zástupcami zamestnancov o

hromadnom čerpaní dovolenky na rok 2014. 

Zamestnávateľ a Zástupcovia zamestnancov sa na základe

Zákonníka práce § 111 odseku 2 sa dohodli na hromadnom

čerpaní dovolenky na dni 21. 7. 2014 až 1. 8. 2014 (10

pracovných dní ).

HYUNDAI - KIA 
V Prahe sa v dňoch 13. a 14. novembra uskutočnilo

celosvetové zasadnutie zástupcov odborových organizácií,

pôsobiacich v rámci koncernu Hyundai/KIA. Účastníci z

podnikov KIA a Hyundai z Južnej Kórei, Nemecka, Slovenska,

Českej republiky, Turecka a Indie sa navzájom informovali o

situácii v jednotlivých krajinách a podnikoch a to predovšetkým

z pohľadu odborov. Za našu odborovú organizáciu sa tohto

stretnutia zúčastnil predseda VZO p.Miroslav Chládek.

Toto stretnutie malo vyložene pracovný charakter, keď

účastníci zo všetkých krajín predniesli informácie o stave

kolektívneho vyjednávania v jednotlivých závodoch ako aj

predpokladaný vývoj v produkcii či plány a priority jednotlivých

odborových organizácií pre nasledujúce obdobie. Takéto

stretnutia aj napriek tomu že či už legislatívne ale aj

ekonomické prostredie v jednotlivých krajinách sú odlišné, sú

pre všetkých prínosné, nakoľko nás spája náš spoločný

zamestnávateľ a jeho globálna stratégia.

Na základe uvedených informácií účastníci stretnutia prijali

Spoločnú deklaráciu v ktorej vyzvali manažmenty podnikov

Hyundai/KIA aby uznali demokratické odborové zväzy vo

všetkých podnikoch na celom svete a zahájili s nimi efektívny

dialóg.

Nasledujće stretnutie by sa malo uskutočniť v máji 2014.

STRETNUTIA S PREDSEDOM 

ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE
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