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KOVÁK KIÁK ŠPECIÁL - KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

B.VZŤAHY MEDZI ZAMESTNÁVATEĽOM A ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU

1.4    Pružný pracovný čas

Pružný pracovný čas uplatnený formou pružného pracovného týždňa môžu uplatniť všetci

zamestnanci pracujúci v jednozmennej prevádzke po dohode so zamestnávateľom. Základný

pracovný čas je určený od 08:00 hod. do 14:15 hod. Úseky voliteľného pracovného času sú od 5:45

do 08:00 hod. a od 14:15 do 16:30 hod.

4. Právo na spolurozhodovanie

p) zavedenie Charakteristík tarifných tried vo výrobe podľa zložitosti prác. Charakteristika

tarifných tried vo výrobe  tvorí prílohu č.6 tejto KZ

D. PRACOVNOPRÁVNA   OBLASŤ

1.1 Pracovný čas zamestnanca je najviac 37,5 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný

čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej

prevádzke a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má

pracovný čas najviac 37,5 hodiny týždenne.

C. POLITIKA ZAMESTNANOSTI A PERSONÁLNA PRÁCA

1.3 Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť odborovému orgánu prezentáciu svojej činnosti vo vzťahu

k novým zamestnancom počas vstupného školenia novoprijatých zamestnancov. Rozsah

prezentácie bude maximálne 30 minút pre jednotlivca alebo skupinu novoprijatých zamestnancov.

O dátume mieste a čase konania školenia bude zamestnávateľ informovať VZO minimálne 24

hodín vopred . 

1. Zdravotná starostlivosť

KMS nesúhlasí so skrátením ustanoveného

pracovného času pre jedno- a dvojzmennú

prevádzku na najviac 37,5 hodiny týždenne, ale

navrhuje zachovať pôvodné znenie ustanovenia

aktuálne platnej KZ.

a) KMS nesúhlasí s navrhovaným znením

b) KMS nesúhlasí s navrhovaným znením, dané

ustanovenie môže byť predmetom kolektívneho

vyjednávania

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením daného

ustanovenia, jeho znenie môže byť predmetom

kolektívneho vyjednávania

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením

1.2 Zamestnávateľ v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania zabezpečí rekondičný pobyt

pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného

zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie podľa platného nariadenia vlády v zmysle zákona

124/2006. Podmienky vzniku nároku zamestnancov na rekondičný pobyt alebo rehabilitáciu bližšie

špecifikuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva.

1.3 Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené orgánom štátnej

správy na úseku verejného zdravotníctva do druhej kategórie rehabilitáciu v rozsahu šesť hodín

ročne.

1.2  Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien je nasledujúci: 

a) v jednozmennej prevádzke:                               od  07:00  do 15:30 

b) v dvojzmennej prevádzke: ranná zmena          od 06:00 do 14:00

                                                    poobedná zmena  od 14:00 do 22:00  

3. Dovolenka a Zásluhová dovolenka na zotavenie 

NÁVRH KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY 2015-2019 - ODPOVEĎ KMS

E. SOCIÁLNA OBLASŤ

3.2    Zásluhová dovolenka na zotavenie patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka 

dovŕši: 

-   5 rokov nepretržitého pracovného pomeru v KMS  vo výmere  1 deň nad rámec nároku podľa § 

103 ZP

-  10 rokov nepretržitého pracovného pomeru v KMS  vo výmere 2 dni nad rámec nároku podľa § 

103 ZP

-  15 rokov nepretržitého pracovného pomeru v KMS  vo výmere  3 dni nad rámec nároku podľa § 

103 ZP

Dňa 8.decembra 2014 sme oficiálne predali návrh novej Kolektívnej zmluvy zamestnávateľovi. Návrh sme zostavovali za spolupráce špecialistov a

kolegov z OZ KOVO, a hlavne mzdovú časť návrhu sme pripravovali počas Konferencií našej odborovej organizácie spolu s našimi členmi dňa

19.októbra a 30.novembra 2014. Odpoveď na NÁŠ návrh nám zamestnávateľ doručil dňa 7.januára 2015. Hlavné časti návrhu za zamestnancov KMS

sme vám predstavili v predchádzajúcom čísle KOVÁKA KIÁKA 25 a reakciu zamestnávateľa na NÁŠ návrh vám chceme predstaviť v tomto špeciálnom

čísle KOVÁKA KIÁKA. V úplnej podobe majú odpoveď KMS na NÁŠ návrh KZ vaši zástupcovia z radov odborárov a na požiadanie vám ho určite radi

poskytnú. Návrh termínu začatia rokovania o znení KZ zatiaľ zamestnávateľ nepredložil.

NÁVRH KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY 2015-2019  ODPOVEĎ KMS

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením bodu p).

Daná záležitosť je v kompetencii oddelenia ľudských

zdrojov a zamestnávateľa a je popísaná v rámci

interných pravidiel KMS.

10.JANUÁR

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením



2.1  Tarifná mzda

25%

100%

50%

0,26/h.

0,60/h.

0,58/h.

 §

 §

55 eur/každá tarifa

2.2  Osobné hodnotenie 8,24% /priemerne

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením. Zásady

poskytovania a použitie sociálneho fondu budú

predmetom ďalšieho vyjednávania

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením, nakoľko ide

o ustanovenie, ktoré má vplyv na celkové mzdové

náklady KMS. Jeho znenie môže byť predmetom

ďalšieho vyjednávania

5.3 Zamestnávateľ sa zaväzuje že doplní Sociálny fond minimálne o 0,2% použiteľného zisku na

základe účtovnej závierky. Finančné prostriedky zamestnávateľ pripíše na účet Sociálneho fondu

do 30 dní po uložení účtovnej závierky do registra účtovných  závierok.

Zásady poskytovania a použitie sociálneho fondu

2.7  Mzdové zvýhodnenia a ostatné príplatky

2.4  Dochádzkový  bonus

2.5  Motivačný bonus

Nárok na variabilnú zložku mzdy vzniká zamestnancovi po odpracovaní jedného roka v KMS na

základe výsledku hodnotenia. Výrobní pracovníci/operátori sú hodnotení kvartálne, každé tri

mesiace (november, február, máj, august) a administratívni zamestnanci polročne (november,

máj). Proces hodnotenia upravuje smernica Hodnotenie zamestnancov KSR-AD-HR-002 a KSR-AD-

HR-010. 

Zamestnávateľ vyplatí počas platnosti tejto KZ bonus za dosiahnutie obchodného cieľa, splnenia

produkčného plánu v kalendárnom roku minimálne na 100%, vo výške 700 EUR. Tento bonus je

splatný ku dňu 31. decembra podľa podmienok dohodnutých oboma zmluvnými stranami. Výšku

produkčného plánu pre aktuálny kalendárny rok zamestnávateľ oznámi VZO písomne do 30.

januára. Podmienky vyplatenia a krátenia bonusu tvoria prílohu č.5 tejto KZ. 

2.3  Letný/Vianočný bonus

2.7.2  Mzda a náhrada mzdy za sviatok

12. Príspevok na nákup školských potrieb     

50 EUR – jednorázovo (poberateľ rodinných prídavkov)

Po odpracovaní 5 r. v KMS bude zamestnancovi vyplatená  odmena 100 eur. 

Po odpracovaní 10 r. v KMS bude zamestnancovi vyplatená odmena 200 eur. 

Po odpracovaní 15 r. v KMS bude zamestnancovi vyplatená  odmena 300 eur.

2.7.4  Mzdové zvýhodnenie za poobednú prácu

30% /maximálne

700 eur

2.7.1  Mzda za prácu nadčas

2.7.5  Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

2.8 Odmena pri pracovnom jubileu

2.7.6  Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

2.7.7  Mzda pri výkone inej práce

2.7.3  Mzdové zvýhodnenie za prácu v dni nepretržitého odpočinku

2.7.8  Náhrada mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

2.6  Bonus za dosiahnutie obchodného cieľa

F. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

6. Doplnkové dôchodkové sporenie

1,66 eur /denne

6.1 Zamestnávateľ sa zaväzuje uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou

sporiteľňou s cieľom zabezpečiť doplnkové dôchodkové sporenie pre svojich zamestnancov, ktorí

vykonávajú práce zaradené rozhodnutím príslušného orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 a

kategórie 4 v zmysle právnych predpisov a platiť týmto zamestnancom príspevok 4 % z

vymeriavacieho základu v zmysle § 138 Zákona o sociálnom poistení č. 513/2006 Z. z.

6.2 Zamestnávateľ sa zaväzuje uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou

sporiteľňou s cieľom zabezpečiť doplnkové dôchodkové sporenie pre všetkých svojich

zamestnancov pracujúcich v kategórii 1 a 2, a platiť týmto zamestnancom príspevok ktorý sa

vypočítava percentuálne z vymeriavacieho základu zamestnanca v zmysle § 138 Zákona o

sociálnom poistení č. 513/2006 Z. z., podľa veku v čase podpísania prvej zmluvy:

a) do 30 rokov 1,9%

b) od 30 do 40 rokov 2,0%

c) od 40 do 50 rokov 2,3%

d) od 50 do 55 rokov 2,5%

e) nad 55 rokov 3,0%

Podmienka na vyplácanie príspevku od zamestnávateľa je, že zamestnanec si musí prispievať min.

0,25% z vymeriavacieho základu zamestnanca. Zamestnávateľ nie je povinný plniť tento záväzok,

pokiaľ zamestnanec odmietne uzavrieť zmluvu o DDS, alebo ju zruší, prípadne si neplní svoje

záväzky.

Tarifná tabuľka KMS platná od 1. 4. 2015

55% /priemerne

5. Sociálny fond

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením, nakoľko ide

o ustanovenie, ktoré má vplyv na celkové mzdové

náklady KMS. Jeho znenie môže byť predmetom

ďalšieho vyjednávania

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením bodov

označených ako 2.1 až 2.6. Ich znenie môže byť

predmetom ďalšieho vyjednávania

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením

KMS súhlasí s navrhovaným znením

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením


