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PROGRAMPROGRAM

AUTOBUS č.1 AUTOBUS č.2
Zoologická záhrada – najstaršia ZOO

na svete, ktorá pochádza z čias

panovania Márie Terézie. Žije tu viac

ako 750 druhov zvierat z celého sveta -

v klietkach, aj voľných výbehoch: slony,

levy, tigre, žirafy, mrože, medvede... Za

najväčšiu atrakciu, ktorá nie je bežná

v zoologických záhradách, možno

považovať pandy veľké a medvedíky

koala. Zaujímavosťou je Dom

dažďového pralesa – tu uvidíte

netopiere, vtáčiky, Dom hmyzu, akvária

či terária.

Prehliadka historického centra

mesta – Hofburg, Graben,

Stefansdom, Kärtner, Opera, Radnica či

Parlament

Osobné voľno v zábavnom parku

Prater, ktorý ponúka viac ako 250

zábavných a akčných atrakcií, medzi

nimi aj najstarší retiazkový kolotoč na

svete. Najznámejšie je viedenské obrie

koleso, z ktorého je úchvatný pohľad na 

celé mesto. O zábavu a napätie sa

postará niekoľko autodromov,

motokárskych dráh, trampolíny, domy

hrôzy, lietajúci koberec, kabinet

smiechu, bludisko, minigolf, hojdačky.

V detskom vláčiku Liliputhbahn sa

môžete vydať na vyhliadkovú jazdu,

navštíviť Pratermuseum alebo

Planetárium.

Schonbrunn - prechádzka

prekrásnymi záhradami s fontánami,

skvostnou japonskou záhradou

s jazierkom, možnosť prehliadky

Irrgartten - obrovského záhradného

labyrintu – bludiska, miestnosť krivých

zrkadiel, hrajúce dlaždice, hlavolamy,

Dom púšte či Palmový skleník. 

Imperial Tour /35 minút = 20

izieb/ - prehliadka interiéru

Prehliadka historického centra

mesta – Hofburg, Graben,

Stefansdom, Kärtner, Opera, Radnica či

Parlament

Madame Tussauds - predstaví sa

vám 65 figurín, prvá postava, ktorá vás

„privíta“ je herec a bývalý kalifornský

guvernér Arnold Schwarzenegger.

Exponáty sú predstavené interaktívne,

takže si budete môcť posedieť na gauči

pri Zigmundovi Freudovi, či Márii

Terézii, zahrať na bubny so skupinou

Queen. Ďalej uvidíte cisára Františka

Jozefa, cisárovnu Sissi, kancelárku

Merkelovú, kráľovnu Alžbetu,

dalajlámu, Jozefa Haydna, Mozarta,

jazdca formule 1 Nikiho Laudu, Nicol

Kidmanovú, Johnyho Deppa, Angelinu

Jolie, Michaela Jacksona, Elvisa Presley-

ho alebo Napoleona.

V cene je zahrnuté:    

-doprava luxusným autobusom

-vstupné do zámku Schonbrunn

-sprievodca po centre Viedne

-vstupné do múzea M. Tussauds  

AUTOBUS č.1,2

V cene je zahrnuté:

-doprava luxusným autobusom

-vstupné do Soľnej bane

-sprievodca po centre Krakowa

  

dospelý

18 €

CENY PRE 

ČLENOV 

ODBOROV

Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, príchod do Wieliczky, prehliadka Soľnej bane

s miestnym sprievodcom, popoludní prehliadka Krakowa so sprievodcom CK - Wawel,

Hlavné námestie, Sukienice, Mariánsky kostol, Barbakan, osobné voľno, odchod na

Slovensko.

  

Program je možné zmeniť /dopoludnia Krakow, popoludní Wieliczka/ – podľa

voľného termínu vo Wieliczke

          

Krakow – bývalé kráľovské mesto, jedno z najnavštevovanejších miest strednej

Európy s bohatými historickými pamiatkami

   

Wieliczka - najväčšia Soľná baňa v Európe, pre turistov je sprístupnená 3,5 km

dlhá trasa so soľnými jazerami, komorami, kaplnkou, sochami historických

a mýtických postáv, ktoré vytvorili baníci, ale aj súčasní umelci. Interiér je výlučne

zo soli, aj kryštály v lustroch sú vyrobené zo soľnej skaly, ktorá je sivej farby viacerých

odtieňov. Na konci turistickej trasy sa nachádza veľká sieň a kaplnka, využívaná na

rôzne oslavy a svadby a expozícia dejín soľného baníctva. Používa sa tiež ako

rehabilitačné a wellness stredisko.    

   

Wieliczka je nazývaná aj poľskou soľnou katedrálou. V roku 1978 bola zaradená na

zoznam svetového kultúrneho dedičstva Unesco ako jedna z prvých pamiatok

v Poľsku.

V cene je zahrnuté:

-doprava luxusným autobusom

-vstupné do ZOO Schonbrunn

-sprievodca po centre Viedne

  

TEŠÍME SA     NA VÁS !

dieťa

do 4 r.

dieťa

4 r.-18 r.

10 € 16 €

VIEDEŇ KRAKOW – WIELICZKA

Odborová organizácia aj tento rok zorganizuje zájazd pre zamestnancov KMS a ich rodinných príslušníkov.Keďže počet miest je

obmedzený, v prvom rade budú mať možnosť prihlásiť sa na tento zájazd členovia odborov, a v prípade nenaplnenia kapacity

ponúkneme možnosť zúčasniť sa tohto zájazdu aj ostatným zamestnancom KMS. Aktuálne pripravujeme ANKETU pre členov

odborov, kde budú mať odborári možnosť vybrať si z dvoch destinácií. Keďže podľa zásad hospodárenia ZO OZ KOVO KIA, ktoré boli

schválené na nedávnej konferencii majú členovia odborov a ich rodinní príslušníci nárok na príspevok na tento zájazd vo výške 10

eur na osobu /vrátane rodinného príslušníka/. Ceny pre prípadných záujemcov o zájazd z radov neodborárov budú o 10 eur vyššie.

Anketa o zájazde bude prebiehať počas distribúcie letných poukazov pre členov odborov v nasledujúcich dňoch. 

O možných destináciách a cenách pre členov ZO KIA sa viac dočítate nižšie.
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2014

KOVÁK KIÁK

 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

ZÁJAZD - ANKETA

ĎALŠIE ZASTÁVKY POVAŽSKÁ BYSTRICA - aut.stanica

TERMÍN ZÁJAZDU 17.augusta 2014 /nedeľa/

ČAS 6:00 - 21:00

MIESTO NÁSTUPU Žilina -  autobusová stanica

ĎALŠIE ZASTÁVKY ČADCA - aut.stanica

TERMÍN ZÁJAZDU 17.augusta 2014 /nedeľa/

ČAS 5:30 - 21:30

MIESTO NÁSTUPU Žilina -  autobusová stanica

dieťa

do 6 r.

dieťa

6 r. - 18 r.
CENY PRE 

ČLENOV 

ODBOROV

dospelý

12 € 16 € 20 €16 € 22 € 30 €

dieťa

do 6 r.

dieťa

6 r. - 18 r.
dospelý

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK



Dňa 25.4.2014 sme zamestnávateľovi predali podnet, kde sme v spolupráci so Zástupcami zamestnancov pre BOZP poukázali na zlý stav UŤAHOVAČIEK na

montážnej linke. O tomto podnete sme Vás informovali v predchádzajúcom čísle nášho občasníka. 

Následne zamestnávateľ zrealizoval niektoré nápravné opatrenia ktoré prispeli k zlepšeniu pracovných podmienok pri práci so vzduchovými nárazovými

kľúčmi (výmena) a zároveň v spolupráci oddelení BOZP, MONTÁŽ, ZZPB a odborovou organizáciou vytypovali pracoviská na každej montážnej linke, kde mali

byť zrealizované merania vibrácií pôsbiacich na ľudské telo pri práci so vzduchovými nárazovými kľúčmi. Tieto merania boli realizované certifikovanou

spoločnosťou INŽINIERSKE SLUŽBY MARTIN  v dňoch 11.6.-20.6.2014 pomocou ručného analyzátora vibrácií od firmy Bruel & Kjaer. 

Výsledky týchto meraní ako aj odpoveď na náš podnet nám zatiaľ zamestnávateľ nedoručil. Samozrejme hneď ako nám bude doručená odpoveď na náš

podnet Vás budeme o stanovisku zamestnávateľa k danému problému informovať.

VIBRÁCIE UŤAHOVAČIEK - POKRAČOVANIE

„Novým zdrojom sily nie sú peniaze v rukách menšiny, ale informácie v

rukách väčšiny.“

John Naisbitt - americký prognostik, spisovateľ, poradca a manažér

„Prekážky sú ony obávané veci, ktoré zbadáte, keď odvrátite pohľad od

svojho cieľa.“

Henry Ford - americký priekopník automobilového priemyslu 

 https://www.facebook.com/zoozkia                                     http://www.zoozkia.estranky.sk
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V dňoch 5. a 6. júna sa v Norimbergu zišlo vyše 120 zástupcov zamestnancov a odborárov z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Českej republiky a

Maďarska, aby sa v rámci projektu AutoGlobal podporovaného Európskou úniou poradili o situácii zamestnancov v automobilovom priemysle vrátane

subdodávateľov. Už mnoho rokov odborové zväzy Kovákov týchto krajín úzko spolupracujú na základe Viedenského memoranda. Automobilový priemysel s

jeho subdodávateľmi patrí v týchto krajinách k najdôležitejším priemyselným odvetviam a znamenajú významný prínos pre celé hospodárstvo. Automobilový

a dodávateľský priemysel ponúka zamestnanie priamo státisícom zamestnancov a miliónom ľudí zaisťuje existenciu. Náš automobilový priemysel a jeho

subdodávatelia zaujímajú celosvetovo špičkovú pozíciu. Hrozí však nebezpečenstvo, že bude centrum tohto odvetvia, teda aj reťazcov tvorby pridanej

hodnoty presunuté, a to predovšetkým do Ázie. Pri porovnateľnej produktivite a podobných životných nákladoch existujú stále rozdiely v pracovných a

životných podmienkach. O to potrebnejšie je preto dohodnúť minimálne sociálne a tarifné štandardy. Podniky v automobilovom a jeho subdodávateľskom

priemysle tu musia pôsobiť pozitívne a nepripustiť ustrnutie priepastných rozdielov v pracovných nákladoch. 

Účastníci konferencie vyzvali formou rezolúcie podniky, zvolených poslancov, vlády a Európsku komisiu, aby urobili všetko potrebné

• na podporu konkurencieschopnosti a budúcnosti tohto kľúčového odvetvia 

• pre zlepšenie a ďalšie vyrovnanie pracovných podmienok a životných pomerov zamestnancov tohto priemyslu ...          

Celý tex rezolúcie nájdete na                 https://www.facebook.com/zoozkia                             http://www.zoozkia.estranky.sk/

UPH 60       UPH 62   ODBORÁRSKE TRIČKÁ
Odborová organizácia ponúka možnosť pre členov odborov zakúpiť si tričká

s logom OZ KOVO. Samozrejme v prípde záujmu si NAŠE tričko môžu

objednať aj ostatní zamestnanci KMS.

Svoje objednávky môžete realizovať prostredníctvom:

telefón: 0918 189 012

mail: zoozkia@post.sk

VEĽKOSŤ:

POČET KUSOV:

5 eur/ks

modrá alebo biela

S,M,L,XL,2XL

maximálne 5 ks/osobu

CENA:

FARBA:

21

M

Pri objednávke prosím uveďte 

nasledovné údaje:

počet kusov,farba,veľkosť.

Dňa 27.6.2014 sme odovzdali zamestnávateľovi Upozornenie na porušenie

Zákonníkom práce, v ktorom reagujeme na pokračujúce snahy

zamestnávateľa "optimalizovať" montážny proces zvyšovaním rýchlosti

liniek na Montáži.

Znenie upozornenia Vám prinášame v plnom znení:

Výbor ZO OZ KOVO KIA upozorňuje zamestnávateľa KIA Motors Slovakia

s.r.o. že jednostranným rozhodnutím a realizáciou zvýšenia rýchlosti

montážnych liniek tzv. UPH zo 60 na 62 / TRIM IN / bez predchádzajúcej

dohody so zástupcami zamestnancov porušil § 133 ods. 3. Zákonníka

práce.

Keďže zvýšením rýchlosti montážnych liniek sa výrobným zamestnancom

znížila norma času / množstvo pracovného času , potrebného na vykonanie

montážnej operácie alebo úkonu /, považujeme túto zmenu za zmenu v

normách spotreby práce. Upozorňujeme zamestnávateľa že táto zmena

bude mať negatívny dopad na fyziologické a psychologické aspekty práce

výrobných zamestnancov.

VZO žiada KMS o dodržiavanie Zákonníka práce pri zavádzaní a zmenách v

normách spotreby práce.

O tom aká bude reakcia zamestnávateľa na naše upozornenie, ako aj o

našom ďalšom postupe Vás budeme informovať v nasledujúcom čísle

KOVÁKA KIÁKA. 
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52 55 58 61

veľkostná tabuľka

rozmer /cm/

A

C

H

L XL 2XL

70 74 76

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK


