
AKO SA STAŤ ČLENOM ODBOROV

PREČO BYŤ ČLENOM ODBOROV ?

                                                  PREČO MUSÍME PLATIŤ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY ?
 

Člen s riadnym členstvom platí členský príspevok vo výške 1% z čistého mesačného zárobku. Z celkového výberu členských príspevkov sa 25 % odvedie

na OZ KOVO a 75 % ostáva na činnosť základnej organizácie OZ KOVO KIA. U členov sa výber členských príspevkov vykonáva formou trvalého príkazu

na úhradu z osobného účtu člena na účet ZO OZ KOVO KIA

 

(Keďže sme občianske združenie (právnická osoba), podľa Stanov OZ KOVO je členstvo platné iba ak si platíme členské príspevky . Všetky príjmy

z členského sú na účte a financujú sa z nich príspevky či podpory všetkým členom ZO OZ KOVO KIA. Podliehajú daňovej kontrole a sme povinní viesť

jednoduché účtovníctvo.)

  

Príklad:

Priemerne člen ZO OZ KOVO KIA platí členské vo výške 6 eur mesačne

Ročne zaplatí na členskom 72 eur

Podľa Stanov OZ KOVO 25% musíme odviesť do na účet OZ KOVO – 18eur

Na účte  ZO OZ KOVO KIA zostane za tohto člena ZO KIA  54 eur ročne

Z členských príspevkov sa financujú nasledovné podpory a príspevky:

Sociálne podpory. 

Sociálne podpory sú poskytované na základe individuálneho posúdenia životnej tiesne člena. Sociálne podpory spolu na jedného člena v roku do

výšky 70.-€  schvaľuje  VZO, nad 70.-€ schvaľuje konferencia ZO. 

 

(Ak je člen ZO v ťažkej životnej situácii , napr. dlhodobo PN, postihla ho živelná katastrofa, úraz..... ,na základe žiadosti je možné schváliť výborom ZO

príspevok až do výšky  70.-€ )

 

Príspevky pre členov  

 Základná organizácia poskytne svojím členom peňažitý alebo vecný príspevok  vo výške: 

 a)   k dovolenke   15.- € formou peňažnej poukážky dostane každý člen v júli (člen nesmie mať nedoplatky členských príspevkov k 30.6.)

 b)   k Vianociam  15.- € formou peňažnej poukážky dostane každý člen v decembri (člen nesmie mať nedoplatky členských príspevkov k 30.11.)   

 c)   k svadbe                                   30.- € na základe žiadosti a kópie sobášneho listu 

 d)   k narodeniu dieťaťa               30.- € na základe žiadosti a kópie rodného listu 

 e)   na detský tábor dieťaťa         10.- € na základe žiadosti a kópie dokladu o zaplatení 

 f)   na zájazd organizovaný  ZO   50%  z ceny zájazdu (aj pre rodinných príslušníkov)   

 

Za rodinného príslušníka sa považuje: manžel, manželka, druh, družka a deti do skončenia povinnej školskej dochádzky. 

                             OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

KOVÁK KIÁK

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE UKONČENÉ !

PRAVIDLÁ PRE BONUSY ROK 2014
100 € - vyplatených do 28. marca 2014
Nárok - všetci zamestnanci ktorí nastúpili do KMS do 31.12.2013

130 € - vyplatených do 28. marca 2014

Nárok - všetci zamestnanci okrem:

► Zamestnancov, ktorí nebudú aktívnymi zamestnancami KMS ku dňu 25.3.2014.

► Zamestnancov, ktorí podali výpoveď, žiadosť o skončenie pracovného pomeru, skončia alebo je známe skončenie pracovného pomeru obom stranám v zmysle §

59 ods. 1 /s výnimkou skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa podľa § 63, ods. 1, písmena a) a b)/ a v zmysle § 59 ods. 2 ZP do

25.3.2014 (vrátane).

470 € - vyplatených do 31. decembra 2014
Nárok - všetci zamestnanci okrem

► Zamestnancov, ktorí nebudú aktívnymi zamestnancami KMS ku dňu 23.12.2014.

► Zamestnancov, ktorí podali výpoveď, žiadosť o skončenie pracovného pomeru, skončia alebo je známe skončenie pracovného pomeru obom stranám v zmysle §

59 ods. 1 /s výnimkou skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa podľa § 63, ods. 1, písmena a) a b)/ a v zmysle § 59 ods. 2 ZP do

23.12.2014 (vrátane).
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V stredu 5.marca prebehlo 6.kolo kolektívneho vyjednávania, na ktorom po trojhodinovom rokovaní dospeli obidve strany k dohode o znení Dodatku

ku Kolektívnej zmluve č.6.

Výsledok rokovaní medzi zástupcami zamestnávateľa a odborovou organizáciou, ktorá zastupuje všetkých zamestnancov KMS, je kompromisom ktorý

akceptoval zamestnávateľ a veríme že výsledok kolektívneho vyjednávania bude akceptovať aj väčšina zamestnancov KMS. Keďže základná Kolektívna

zmluva je platná do 31.3.2015,už na jeseň roku 2014 začneme intenzívne prípravy návrhu novej Kolektívnej zmluvy , ktorý v závere roka predložíme

zamestnávateľovi. Aj naďalej budeme úzko spolupracovať s našou členskou základňou a formou KONFERENCIE chceme diskutovať so zástupcami

zamestnancov z radov členov odborov zo všetkých odborových úsekov nielen pri tvorbe návrhu znenia novej Kolektívnej zmluvy, ale aj pri stratégii

kolektívneho vyjednávania.

Základná mzda

Osobné hodnotenie (8,24%)

Celkovo mesačné navýšenie

Extra bonus december (470 eur)

Motivačný bonus (2014  4X )

Extra bonus marec (100 eur)

Extra bonus marec (130 eur)

Toto navýšenie je priemerným vyjadrením dopadu na hrubú mesačnú mzdu

zamestnancov.Samozrejme sa líši pri osobnom hodnotení aj Vianočnom bonuse podľa

aktuálneho percentuálneho vyjadrenia nároku konkrétneho zamestnanca. Výšky

Letného,Vianočného,Motivačného aj obidvoch extra bonusov sú okrem iného závislé

aj na dochádzkových kritériách.

 - Podľa našich zákonov jedine odborové organizácie môžu reálne ovplyvňovať mzdové a pracovné podmienky vo firmách.

 - Odbory dnes plnia úplne inú úlohu ako za socializmu.

 - Majme vyššie ambície, neuspokojme sa s málom a dajme to najavo.

 - Nespoliehajme sa na to že však to niekto vybojuje.

JEDINÁ ALTERNATÍVA A ROVNOCENNÝM PARTNEROM VOČI INŠTITÚCIAM ZASTUPUJÚCIM ZAMAESTNÁVATEĽOV JE ORGANIZÁCIA ZASTUPUJÚCA

ZAMESTNANCOV. ZO ZÁKONA IBA ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE MAJÚ SPOLUROZHODOVACIU PRÁVOMOC V PRCOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH A MAJÚ

PRÁVO VYJEDNÁVAŤ KOLEKTÍVNE ZMLUVY. NA ÚROVNI PODNIKOV JE TO ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA V NAŠOM PRÍPADE POD ODBOROVÝM

ZDRUŽENÍM KOVO.

VÝSLEDOK KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA PRE ROK 2014
Platnosť Kolektívnej zmluvy na roky 2011 – 2015 uzavretej dňa 14. februára 2011 vrátane Dodatku č.6  sa predlžuje do 31.3.2015. 

Dochádzkový bonus bude poskytovaný v mesiacoch  apríl 2014 až marec 2015  v nezmenenej výške a za nezmenených podmienok.

Motivačný bonus bude poskytovaný  v roku 2014 vrátane prvého štvrťroku 2015  v nezmenenej výške a za nezmenených podmienok. 

S účinnosťou od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 sa  základné mzdy zamestnancov zvýšia o 33 eur . / každá tarifná trieda + 33 eur /

100 EUR  - JEDNORÁZOVÁ PLATBA marec 2014 /podmienky vyplatenia jednorázovej platby na inom mieste KOVÁKA KIÁKA/

130 EUR  - JEDNORÁZOVÁ PLATBA marec 2014 /podmienky vyplatenia jednorázovej platby na inom mieste KOVÁKA KIÁKA/

470 EUR  - JEDNORÁZOVÁ PLATBA december 2014 /podmienky vyplatenia jednorázovej platby na inom mieste KOVÁKA KIÁKA/ 

60 EUR  - Vianočný kupón / formou peňažných poukazov v decembri 2014 / - príspevok zo Sociálneho fondu

VÝSLEDOK KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA FORMOU TABUĽKY

Dochádzkový bonus 

Letný bonus (55 %)

Vianočný bonus (55 %)

ZLOŽKY MZDY
                                  VYSVETLENIE K TABUĽKE
  
Základná mzda: každá tarifná trieda úroveň 1 a 2 od A až po G sa

navýši o 33 eur.

Osobné hodnotenie: priemerné osobné hodnotenie je 8,24% z

tarifnej mzdy, je to vážený priemer z 5%, 7%, 10%, 15%. Pri

navýšení tarify sa zvýši aj toto osobné hodnotenie.

/33x0,0824=mesačný dopad/

Dochádzkový bonus: nemá vplyv ,nemení sa.

Letný bonus: vyplácaný 1x ročne vo výške 55% z tarifnej mzdy

/33x0,55:12=mesačný dopad/

Vianočný bonus: vyplácaný 1x ročne podľa odpracovaných rokov v

KMS v priemernej výške 55% z tarifnej mzdy.Je to vážený priemer z

50%,55%,60%,65%./33x0,55:12=mesačný dopad/

Motivačný bonus: vyplácaný 4x ročne vo výške 30% z tarifnej

mzdy./33x0,3x4:12=mesačný dopad/

Extra bonus marec: vyplatený 1x ročne vo výške 100 eur.

/100:12=mesačný dopad/

Extra bonus marec: vyplatený 1x ročne vo výške 130 eur.

/130:12=mesačný dopad/

Extra bonus december: vyplatený 1x ročne vo výške 470 eur.

/470:12=mesačný dopad/

100 EUR -JEDNORAZOVÁ PLATBA -MAREC 2014 

130 EUR -JEDNORAZOVÁ PLATBA -MAREC 2014 

470 EUR -JEDNORAZOVÁ PLATBA -DECEMBER 2014 

VÝSLEDOK 

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
33,00 EUR

2,72 EUR

0,00 EUR

1,51 EUR

1,51 EUR

3,30 EUR

8,33 EUR

10,83 EUR

39,17 EUR

100,37 EUR

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.

Formulár ktorého súčasťou je Prihláška za člena aj Dohoda o zadaní trvalého príkazu nájdete v elektronickej podobe na našej webovej stránke v sekcii

NA STIAHNUTIE a v tlačenej podobe u všetkých členov Výboru ZO a u predsedu Výboru ZO počas jeho STRETNUTÍ SO ZAMESTNANCAMI na

oddychových zónach podľa rozpisu každý pracovný deň.

Vyplnený formulár potom môžete odovzdať ktorémukoľvek členovi VZO, alebo úsekovému dôverníkovi podľa pracoviska a pracovnej zmeny kde

pracujete. Ak však na Vašom pracovisku nepôsobí ani člen Výboru ZO a ani úsekový dôverník, môžete vyplnený formulár vhodiť do našich skriniek na

podnety , ktoré sa nachádzajú na montáži pri vstupe do pánskych šatní a na motorárni 1 v pánskych šatniach pri našej odborárskej nástenke. Na

zobratie ale aj odovzdanie vyplneného formuláru môžete využiť aj stretnutie s predsedom ZO, ktorý pravidelne počas prestávok na rannej pracovnej

zmene a pred poobednou pracovnou zmenou pôsobí na oddychových zónach jednotlivých  výrobných a montážnych hál.

INFORMÁCIE O ČLENSTVE A MOŽNOSŤ VYZDVIHNÚŤ A ODOVZDAŤ VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU MÁTE AJ U NAŠICH ČLENOV:

Albert Martin, Bábenský Tomáš, Bača Marián, Bobek Milan, Cudrák Ján, Cvek Michal, Čech Martin, Ekert Peter, Ficek Peter, Filo Michal,

Gažúr Mário, Gejdoš Jozef, Halamová Lenka, Hlaváč Martin, Jakubec Anton, Kostolný Pavol, Kráľ Martin, Krčmárik Jozef, Letko Richard,

Podobný Jaroslav, Sič Rastislav, Štefunda Peter, Topor Miroslav a Tulinský Radovan.

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK



VÝSLEDOK KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA = 100 EUR/MESAČNE

 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK = 6 EUR/MESAČNE

INVESTUJTE DO BUDÚCNOSTI !
AJ NA TOTO SME POUŽILI POČAS VYJEDNÁVANIA ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

KOVÁK KIÁK 4000 ks

KONFERENCIE 3X

ANKETA PRED KV

550,00 EUR

250,00 EUR

455,00 EUR

Celkový odpracovaný čas 2014 

Fond pracovnej doby v roku 2014

% pomer v

roku

> 2 hodiny až 0,5 dňa

     V Žiline, dňa .................................... 

POSTREH NA ZÁVER

Neospravedlnená absencia

325,50 EUR

Bonus

https://www.facebook.com/zoozkia                http://www.zoozkia.estranky.sk

130 € - vyplatených do 28. marca 2014 -  bez dochádzkových podmienok

470 € - vyplatených do 31.decembra 2014

Tohtoročné Kolektívne vyjednávanie prinieslo niekoľko nových prvkov,ktoré sme v predchádzajúcich rokoch nepoznali. Jedným z nich bol až

nečakane ústretový prístup zamestnávateľa k vyjednávaniam,ktorý nepochybne prispel k tomu že kolektívne vyjednávanie trvalo od

predloženia nášho návrhu až do uzatvorenia a podpisu Dodatku ku Kolektívnej zmluve č.6 iba necelé dva mesiace. Niektorí zamestnnci videli

za týmto rýchlym priebehom vyjednávania aj zámer zamestnávateľa po rýchlom ukončení vyjednávania oznámiť a realizovať významné

zmeny v organizácii práce, ktoré budú v " neprospech " zamestnancov. Či tieto hlasy boli pravdivé ukáže až čas.My ako zástupcovia

zamestnancov sme k rokovaniam pristupovali so zámerom vyjednať čo najlepšie mzdové podmienky bez toho, aby sme vytvárali negatívnu

atmosféru medzi zamestnancami a predchádzali konfliktným situáciam medzi vedúcimi zamestnancami a ich podriadenými. Väčšina

zamestnancov tento náš postoj s nami zdieľala a taktiež uprednostňovala pokojný priebeh vyjednávaní.Výsledok vyjednávania a dohoda

zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov je kompromisom ktorý vytvára dobrý predpoklad do budúcoročného kolektívneho vyjednávania,

keď budeme vyjednávať základnú Kolektívnu zmluvu samozrejme aj s mzdovou a sociálnou časťou.

Druhým novým prvkom ktorý sme vniesli do vyjednávania my bola intezívna komunikácia s členmi odborov pred aj počas kolektívneho

vyjednávania, ktorú sme realizovali formou KONFERENCIE. Spolu s našimi členmi zo všetkých pracovísk sme na týchto konferenciách

diskutovali a radili sa o ďalšom postupe vo vyjednávaní a získavali sme dôležité informácie o názoroch zamestnancov. V tomto duchu

chceme pokračovať aj naďalej a veríme že aj naši členovia nám aj naďalej budú v tomto pomáhať. Veď ani sa nenazdáme a je tu koniec roka

a my opäť budeme predkladať návrh na znenie novej KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY. 

Za všetkých členov Výboru základnej odborovej organizácie vám môžem sľúbiť že budeme tam kde je naše miesto a to je NA STRANE

ZAMESTNANCOV.                                                                                   

                                                                                                                                    Predseda ZO OZ KOVO KIA Miroslav Chládek

Ďakujeme všetkým zamestnancom, ale najä členom odborovej

organizácie za nezištnú pomoc nie len počas kolektívneho

vyjednávania, ale aj v priebehu roka pri

- distribúcii a zbere anketových lístkov 

- distribúcii nášho občasníka KOVÁK KIÁK 

- zdieľaní informácií cez mailovú komunikáciu

- verbálnom informovaní kolegov a kolegýň

- získavaní a prenosu spätnej väzby od zamestnancov

- propagovaní podstaty odborového hnutia

                        SOLIDARITY A KOLEKTÍVNEJ OBHAJOBY

Ďakujeme aj za konštruktívnu kritiku a podporu pri vyjednávaniach aj

napriek hrozbe možnej nevôle zo strany nadriadených.

    SPOLU SME SILNEJŠÍ ,SPOLU DOKÁŽEME VIAC ! 

POĎAKOVANIE

V prípade otázok k podmienkam nároku na vyplatenie a krátenia jednorázových bonusov kontaktujte členov Výboru ZO OZ KOVO KIA a úsekových 

dôverníkov odborovej organizácie.

≥ 25% > 1,5 dňa až > 2 dni 50,00 EUR

< 25% ≥ 2 dni 0,00 EUR

► Započítané v celkovom odpracovanom čase: 

všetky odpracované hodiny, nadčas, sviatok, 

dovolenka, služobná cesta, dobrovoľnícke 

aktivity,vzdelávacie projekty, prekážky na strane 

zamestnávateľa, darovanie krvi

►Vylúčené z odprac. času:

všetky ostatné prekážky

≥ 65% > 0,5 dňa až 1 deň 235,00 EUR

≥ 50% > 1 deň až 1,5 dňa 117,50 EUR

≥ 90% ≤ 2 hodiny 470,00 EUR

≥ 75%

DOCHÁDZKOVÉ PRAVIDLÁ PRE BONUSY ROK 2014

100 € - vyplatených do 28. marca 2014 -  bez dochádzkových podmienok
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA OZ KOVO KIA ŽILINA 

 

PRIHLÁŠKA 
 
Dolu podpísaný /á/ ....................................................................................rodné číslo........... .........................................................  
 
Adresa bydliska:............................................................................................................. ..................................................................  
 
Názov podniku :KIA Motors Slovakia s.r.o., Pracovné zaradenie: .............................................................. ....................................... 
 
sa týmto prihlasujem za člena  
 

Odborového zväzu KOVO   
 
Svoje práva a povinnosti vyplývajúce zčlenstva chcem uplatňovať vZákladnej organizácii OZ KOVO KIA Žilina .  
 
 
V Žiline, dňa ................................................................                                            ... .....................................................           
                                                                                                                                                        Člen  ZO OZ KOVO KIA                      
 
Súhlas VZO OZ KOVO dňa   .........................................                                                 
 
                                                                                                                               
Zaevidovaný /á/ v ZO dňa  .........................................                                             ............. ...........................................  
                                                                                                                                                      Predseda VZO OZ  KOVO KIA 
 
 
Súkromná e-mailová adresa nového člena : ....................................................................................... .......... (informácie členom ZO) 
 
         Členovia VZO čestne prehlasujú že osobné údaje o členoch ako aj samotné členstvo v ZO nebudú bez súhlasu člena zverejnené 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Dohoda o zadaní a výške trvalého príkazu k úhrade členského príspevku  

 

Člen OZ KOVO : 
 
Meno a priezvisko člena  ..................................................................................................  
 
Adresa bydliska   ........................................................................................................... ..........................................................................  
 
názov banky a číslo účtu  ................................................................................................... ......................................................................  
 

            a 
 

ZO OZ  KOVO KIA Žilina 
 
zastúpená predsedom výboru ZO OZ KOVO uzatvárajú nasledovnú dohodu :  
 
 

ZO OZ KOVO KIA Žilina a člen OZ KOVO sa dohodli, že výška členského príspevku, ktorý bude člen OZ KOVO odvádzať trvalým   
 
príkazom k úhrade, bude   .......................   €  mesačne. 
 
Členský príspevok bude člen OZ KOVO platiť k 15. dňu v mesiaci, na účet ZO OZ KOVO KIA Žilina   
 
Číslo účtu: 4007986122/7500  vedeného v ČSOB .  
 

Ako údaje pre príkazcu uvedie svoje meno a priezvisko a ako variabilný symbol svoje rodné číslo.  
 
Člen ZO OZ KOVO  svojim podpisom prehlasuje, že bezodkladne zadá banke, v ktoréj má vedený svoj účet trvalý príkaz na úhradu členského 
príspevku v prospech účtu ZO OZ KOVO KIA Žilina, o čom predloží do jedného mesiaca od podpísania dohody potvrdenie buď členov i VZO alebo 
úsekovému dôverníkovi ZO OZ KOVO KIA. 

 
 

   ..........................................................                                                                                                        ...............................................  
        Predseda VZO OZ KOVO KIA                                                                                                                            Člen ZO OZ KOVO KIA 
 
 

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK


