
Od 25.augusta čakáme na písomnú odpoveď KMS na Žiadosť o poskytnutie informácií, kde sme aj po porade so SES požiadali zamestnávateľa o doplňujúce

informácie potrebné ku kreovaniu Dohody.Tak ako sme avízovali v predchádzajúcom čísle KOVÁKA KIÁKA stretli sme sa aj so zástupkyňou Regionálneho úradu

verejného zdravotníctva v Žiline, s ktorou sme prediskutovali možnosti spolupráce pri zavádzaní a zmenách noriem spotreby práce hlavne z pohľadu fyzickej a

psychickej záťaže operátorov. 

Veríme že v najbližšej dobe nám zamestnávateľ potrebné informácie poskytne a budeme môcť diskutovať o samotnom znení Dohody. 

Sme ľudia, nie ľudské zdroje a už vôbec nie sme stroje! 

DOHODA O ZAVÁDZANÍ A ZMENÁCH NORIEM SPOTREBY PRÁCE
CIEĽ ZO OZ KOVO KIA: ADEKVÁTNE NAVÝŠIŤ POČET OPERÁTOROV PRI ZVÝŠENÍ UPH

CIEĽ ZO OZ KOVO KIA: URČIŤ A DODRŽIAVAŤ SEKVENČNÉ PRAVIDLÁ

MIMORIADNY PRÍPLATOK

ČO VIEDLO KMS K ZMENE POSTOJA ?
To čo KMS 29.septembra ešte nezvažovalo po mesiaci sa stalo realitou. Aj napriek tomu že KMS prehodnotilo svoje pôvodné stanovisko a rozhodlo sa

Mimoriadny príplatok zaviesť, jeho výška ako aj ostatné benefity pre zamestnancov KMS sú stále nižšie ako u kolegov v HMMC.

Dňa 2.októbra sme zdieľali na našom Facebook profile OTVORENÉ PRIZNANIE KIÁKA, kde zamestnanec z dverovej linky popisoval minimálne neetické praktiky

vedúcich zamestnancov pri "prehováraní" zamestnancov k tomu, aby sa zúčastnili mimoriadnej pracovnej zmeny v sobotu 3.októbra. Aj napriek tomu sa 20

kolegovia z dverovej linky tejto pracovnej zmeny nezúčastnili. Týmto svojím postojom chceli dať najavo že nesúhlasia s odpoveďou KMS na návrh odborov

zaviesť Mimoriadny príplatok. Keďže tento postoj 20 zamestnancov bol zároveň na podporu nášho návrhu zaviesť Mimoriadny príplatok za prácu v

mimoriadnej zmene, myslíme že ich rozhodnutie a odvaha si zaslúžia náš veľký rešpekt k nim, a vďaku. Máme za to že práve tento postoj ľudí z dverovej linky

ako aj OTVORENÉ PRIZNANIE KIÁKA, ktoré malo na FACEBOOKU viac ako 170 zdieľaní a dosah 5000 ľudí, prinútilo KMS k zmene postoja.

POROVNANIE

MIMORIADNY PRÍPLATOK ZA PRÁCU V MIMORIADNEJ PRACOVNEJ ZMENE

B -rovnakú čiastku ( eur )  pre všetky tarifné triedy

Odborová organizácia pripravila pre Vás zamestnancov KMS krátku ANKETU o aktuálnych témach a návrhoch zamestnávateľa, o ktorých budeme musieť

ako Vaši zástupcovia v najbližšej dobe spolurozhodovať. Výsledok ankety bude pre nás dôležitý, a názor väčšiny zamestnancov budeme presadzovať pri

rokovaniach so zamestnávateľom. Pristúpte prosím zodpovedne k vypĺňaniu štyroch anketových otázok, nakoľko jej výsledok ovplyvní vaše pracovné a

mzdové podmienky. Táto anketa je ANONYMNÁ a členovia VZO OZ KOVO KIA garantujú všetkým zúčastneným zamestnancom zachovanie

anonymity.Výsledky ankety budú zverejnené prostredníctvom našich informačných prostriedkov /e-mail,KOVÁK KIÁK,Facebook,www stránky ZO OZ KOVO

KIA/.

13:15 - 13:50PRED VRÁTNICOU - MOTORÁREŇ20.11.2015  piatok

05:15 - 06:45PRED VRÁTNICOU - MOTORÁREŇ20.11.2015  piatok

13:15 - 13:50PRED OSOBNOU VRÁTNICOU20.11.2015  piatok

05:15 - 06:45PRED OSOBNOU VRÁTNICOU20.11.2015  piatok

ČASMIESTO

Anketové lístky budú zbierať naši anketári , ktorí budú označený logom OZ KOVO. V prípade že sa rozhodnete 

stať sa členom ZO OZ KOVO KIA, vyplnenú prihlášku im taktiež môžete odovzdať.  

A - Kmeňový zamestnanec KIA motors Slovakia A -  jednozmenná   (iba ranná)

B - Agentúrny zamestnanec KIA motors Slovakia B - trojzmenná   (ranná,nočná,poobedná)

C - Dodávateľ pre KIA motors Slovakia

ANKETA - ROZHODUJ SÁM O SEBE !

                                      OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

KOVÁK KIÁK

28
18. november 2015

ZOZBIERAVANIE VYPLNENÝCH ANKETOVÝCH LÍSTKOV  

A - ÁNO B - NIE

VYBERTE JEDNU Z  MOŽNOSTÍ ODPOVEDE. PÍSMENO VAŠEJ VOĽBY ZAKRÚŽKUJTE .

DÁTUM

A -rovnaké číslo ( % )  pre všetky tarifné triedy

3. Aké typ navýšenia tarifnej (základnej) mzdy by ste uprednostnil/a po kolektívnom vyjednávaní 

Dodatku ku Kolektívnej zmluvy od 1.4.2016 ?

4. Súhlasíte s tým, aby termín čerpania hromadnej dovolenky v roku 2016 bol posunutý na dátum 

od  4.júla do 15.júla 2016  ?

ANKETA
1. V akej firme ste zamestnaný/á ? 2. Aký je Váš rozvrh pracovných zmien ?

C - nepretržitá   (dvanásťhodinová)

HMMC PODMIENKY KMS

0,04 EUR OBEDOVÉ MENU ŠTANDARDNÝ CENNÍK

počas platnosti KZ  iba 4 kvartál 2015

18,50 EUR VÝŠKA ZA 1 ZMENU 10,00 EUR

OSTATNÉ PODMIENKY

ZADARMO DOPRAVA ŠTANDARDNÝ CENNÍK

PLATNOSŤ
každá sobota a sviatok iba výrobné soboty a sviatky

V nedeľu 15.novembra sa uskutočnila konferencia odborovej organizácie, kde

hlavnými bodmi bola príprava stratégie zástupcov zamestnancov pre

kolektívne vyjednávanie v roku 2016 ako aj voľba členov vyjednávacieho týmu

za odborovú organizáciu. Samotnému návrhu znenia Dodatku č.1 ku KZ bude

venovaná nasledujúca konferencia, keď budú známe aj výsledky ankety,ktorá

je súčasťou tohto čísla KOVÁKA KIÁKA. 

VÝZVA PRE ČLENOV ODBOROV
Ak máte záujem stať sa členom NAŠEJ

KONFERENCIE,kde môžete byť súčasťou

spolurozhodovania, neváhajte a kontaktujte

ktoréhokoľvek člena Výboru ZO.    

         CHCEME POČUŤ AJ TVOJ NÁZOR !

VIANOČNÁ DOVOLENKA
Výbor ZO OZ KOVO KIA predal dňa 23.októbra zamestnávateľovi KIA

Motors Slovakia s.r.o. návrh Dohody o hromadnom čerpaní dovolenky

na dni 28.,29.,30. a 31.decembra 2015 (spolu 4 pracovné dni). 

Túto dohodu sme navrhli uzatvoriť na základe Zákonníka práce § 111

ods. 2. 

Pre zamestnancov, ktorých zostatok nároku na dovolenku v

kalendárnom roku 2015 je nižší ako 4 dni VZO navrhuje zorganizovať

a zabezpečiť zamestnávateľom ich účasť na školení, prípadne takýmto

zamestnancom zamestnávateľ zabezpečí pridelenie inej práce v súlade

s Pracovnou zmluvou a Zákonníkom práce.  

Do uzávierky tohto čísla KOVÁKA KIÁKA sme odpoveď KMS nedostali

18,50 EUR 37,00 EUR 59,00 EUR VOLNOČASOVÉ  POUKAZY XXX

3  VYLOSOVANÍ ZAMESTNANCI 1 ROK AUTO ZADARMO XXX

KONFERENCIA ZO OZ KOVO KIA



                                                         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 z členstva chcem uplatňovať v Základnej 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 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 mesačne na účet ZO OZ KOVO KIA : 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. 

   ..........................................................                                                                                                        ...............................................

        Predseda VZO OZ KOVO KIA                                                                                                                         Člen ZO OZ KOVO KIA

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

AKO SA STAŤ ČLENOM ODBOROV

Členstvo v odborovej organizácii podlieha splneniu troch podmienok.

1. Vyplniť a odovzdať Prihlášku za člena odborového zväzu KOVO. (viz ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA)

2. Vyplniť a odovzdať Dohodu o zadaní a výške trvalého príkazu k úhrade členského príspevku. (súčasť Prihlášky)

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

Po splnení týchto podmienok Vás bude kontaktovať Váš úsekový dôverník, ktorý Vám odovzdá členský preukaz.

BEZ ČLENOV A ICH ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV BY PRAKTICKY NEBOLO MOŽNÉ  KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVAŤ - RADIŤ SA SO 

ZAMESTNANCAMI - INFORMOVAŤ ZAMESTNANCOV.

BEZ VÁS TO NEJDE - PODPORTE NÁS A SPRAVÍTE NIEČO AJ PRE SEBA !

                                                                                             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.-€ (poukaz)

b) k Vianociam                                                               15.-€ (poukaz)

c) k svadbe                                                                     30.- € (hotovosť)

d) k narodeniu dieťaťa                                                 30.- € (hotovosť)

e) na  občerstvenie  pri školeniach, športových a kultúrnych podujatiach  spoluorganizovaných ZO OZ KOVO KIA                                                                         

                                                                                          5.- € (hotovosť  alebo občerstvenie)

f) na dopravu  pri školeniach, športových a kultúrnych podujatiach  spoluorganizovaných ZO OZ KOVO KIA                                                                      

                                                                                          5.- € (hotovosť)

g) na zájazd organizovaný  ZO OZ KOVO KIA            10.- € (iba pre člena ZO OZ KOVO KIA)

h) príspevok na návštevu autosalónu (zájazd)           5.- € (iba pre člena ZO OZ KOVO KIA)

15 Rabčanová Alena KVALITA - LAKOVŇA A / N1 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

16 Gomola Tibor linka poh. diely - ZVAROVŇA A / N1 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

13 Majtán Miroslav údržba nástrojov- LISOVŇA A / N1 PODPREDSEDA VZO

14 Lutišan Peter KVALITA - ZVAROVŇA A / N1 člen VZO 

11 Rakovský Roman linka dverová - MONTÁŽ B / N3 člen VZO 

12 Garaj Jozef test repas - MONTÁŽ C / N2 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

9 Majerík Juraj trim 1 - MONTÁŽ A / N1 člen VZO

10 Skladaná Miroslava trim 3 - MONTÁŽ A / N1 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

7 Laslopová Katarína linka čier. páskovania-LAKOVŇA C / N2 člen VZO

8 Pika Jaroslav údržba nástrojov- LISOVŇA C / N2 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

5 Dorociak Luboš final 2 - MONTÁŽ A / N1 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

6 Špánik Miloš PM - ZVAROVŇA A / N1 člen VZO

3 Budulák Michal údržba - MOTORÁREŇ 1 12 h. člen VZO

4 Krčmárik Jozef KVALITA-MOTORÁREŇ 2 B / N3 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA - ÚSEKOVÝ DÔVERNÍCI
ÚSEK Č. PRIEZVISKO A MENO PRACOVISKO PRAC.ZMENA FUNKCIA

1 Morcinek Michal chassis 2 -  MONTÁŽ A / N1 člen VZO

2 Hrnčiar Jaroslav chassis 1 -  MONTÁŽ A / N1 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK


