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KOVÁK KIÁK ŠPECIÁL - KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE 2017

OD ROKU 2017 

ODBORY MENIA SPÔSOB KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA

KONIEC LICITÁCIE - ZAČÍNAME KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVAŤ !

Od roku 2007 až po tohtoročné kolektívne vyjednávanie odbory

vyjednávajú Kolektívnu zmluvu, ktorá nad rámec zákona upravuje

mzdové a sociálne postavenie zamestnancov v KMS. 

Doteraz vždy výsledok KV bol akýmsi "kompromisom", ktorý bol

výsledkom nie vyjednávania, ale akejsi LICITÁCIE.

Takto sa KV rok čo rok končilo približne rovnakým výsledkom s tým,

že počas troch až štyroch mesiacov od januára do apríla na

jednotlivých kolách KV odbory ustupovali a ustupovali zo svojej

pôvodnej požiadavky a KMS pomaličky "prihadzovali" desatinky

percent či pár eur. Výsledkom takéhoto typu vyjednávania bolo, že

na konci apríla sme nie vyjednali, ale vylicitovali rozdiel v návrhoch

KMS a odborov pár eur, či jedno-dve percentá. Takto si KMS aj tento

rok predstavovala KV, čo bolo vidieť aj na piatich kolách KV.

Vyjednávačov za odbory dokonca nazvali vydieračmi. Podrobnejšie a

kultivovanejšie to KMS potvrdili aj vo svojom propagandistickom

občasníku KMS Expres.

       Samozrejme tento spôsob priebehu KV vyhovuje KMS a PREČO?

1. Na konci apríla KMS v prípade že odbory nesúhlasia s ich

návrhom STRAŠIA A VYHRÁŽAJÚ SA ZAMESTNANCOM, že "keďže tí

neseriózny a nerealistickí odborári nesúhlasia s návrhom KMS,

nebudú mať zamestnanci od 1.apríla zvýšené mzdy" 

2. Na konci apríla KMS v prípade že odbory nesúhlasia s návrhom

KMS a rozdiel v návrhoch je malý, tak drvivá väčšina zamestnancov

si povie "kvôli pár centom mám ísť do štrajku a proti KMS ?" 

Zamestnanci pod tlakom týchto dvoch skutočností potom súhlasia s

tým čo navrhuje KMS a odbory zastupujúci zamestnancov ustupujú

a súhlasia s návrhom KMS. Väčšina zo zamestnancov si určite

pamätá KV 2013, kedy sa takýto scenár kolektívneho vyjednávaia

učebnicovo potvrdil a KMS ho vyšperkovala ešte tým "ústretovým 

krokom" , keď počas štrajkovej pohotovosti ktorú vyhlásili odbory

"KMS predložilo 13.mája 2013 návrh priamo zamestnancom

vzhľadom na to, že ani po ôsmich kolách kolektívneho

vyjednávania o odmeňovaní zamestnancov pre rok 2013 nedošlo

medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom k dohode."

ČO PRE ÚSPECH V KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ MUSIA ROBIŤ ZAMESTNANCI ?

                                                   25.11.2016

Zástupcovia zamestnancov (ZO OZ KOVO KIA) po dôkladnej príprave

a diskusii so svojími členmi v najvyššom orgáne odborov , Konferencii

ZO KIA, predložili KMS návrh znenie mzdového Dodatku č.3 ku KZ.

                                                  21.12.2016

KMS v písomnej odpovedi nesúhlasili so žiadnym z návrhov odborov

v mzdovej oblasti.

                                        17.1.2016 - 10.2.2017

Prebehlo 5 kôl KV, pričom prvý návrh v oblasti nárastu miezd navrhla

KMS až 26.1.2017 a to 2,5% nárast taríf. Zatiaľ posledný návrh KMS je 

3,5% alebo 34 eur nárast taríf a akceptácia návrhu ZO KIA zvýšiť

príplatok za prácu v noci o 0,26 eur/hodinu. 

                                                  15.2.2017

Odborová organizácia v súlade so Zákonom o kolektívnom

vyjednávaní a po rozhodnutí Konferencie ZO KIA požiadala

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o určenie

sprostredkovateľa v SPORE O UZAVRETIE KZ.

                                           AKO ĎALEJ V KV ?

Ak KMS nebude robiť prieťahy v konaní pred sprostredkovateľom, tak

proces by mohol byť ukončený do polovice marca 2017.

Ak obidve strany, KMS aj ZO KIA, budú súhlasiť s návrhom

sprostredkovateľa na riešenie sporu - konanie pred

sprostredkovateľom je ÚSPEŠNÉ a dôjde k podpisu Dodatku ku KZ.

Ak jedna zo strán, KMS alebo ZO KIA, nebude súhlasiť s návrhom

sprostredkovateľa na riešenie sporu - konanie pred

sprostredkovateľom je NEÚSPEŠNÉ.

Ak je konanie pred sprostredkovateľom NEÚSPEŠNÉ, sú dve

možnosti.

1. Požiadať o rozhodnutie ROZHODCU, ktorého rozhodnutie je

definitívne.

2. Odbory môžu vyhlásiť ŠTRAJK. V prípade že budeme musieť použiť

aj takýto zákonný nástroj presadenia našich požiadaviek, odbory

pripravia všetky legislatívne náležitosti a informácie o podmienkach

vyhlásenia a účasti na štrajku sa včas dozviete od našich členov.

Celý proces KV 2017 formou prehľadnej schémy nájdete na druhej

strane tohto čísla KOVÁKA KIÁKA.

DRŽAŤ SPOLU A BYŤ SOLIDÁRNY !

VYJADROVAŤ PODPORU ODBOROM !

PODPOROVAŤ NÁVRH ODBOROV !

VYJADROVAŤ NESPOKOJNOSŤ SO VŠETKÝMI PROTINÁVRHMI KMS !

NEPODPISOVAŤ ŽIADNE HROMADNÉ DODATKY AKO V ROKU 2013 !

(je to len demonštrácia moci a manipulácia zo strany KMS)

PREJAVIŤ SÚDRŽNOSŤ A NEPODĽAHNÚŤ NÁTLAKU PRI DOBROVOĽNEJ PRÁCI NADČAS 25.2.2017 !

V PRÍPADE POTREBY BYŤ PRIPRAVENÝ ÍSŤ AJ DO ZÁKONNÉHO NÁTLAKU - ŠTRAJKU !

MEDZI SEBOU KOMUNIKOVAŤ A ZDIELAŤ INFORMÁCIE !

BYŤ PRIPRAVENÝ NA TO,ŽE SA KMS BUDE SNAŽIŤ OVPLYVŇOVAŤ NÁZORY ZAMESTNANCOV !

KOLEKTÍVNE 
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