
SPÔSOB HLASOVANIA : Kmeňový zamestnanec KMS v prvom stĺpci čitateľne napíše svoje meno a priezvisko a svoju voľbu potvrdí 

                                           podpisom buď v stĺpci SÚHLAS alebo v stĺpci NESÚHLAS S NÁVRHOM SPROSTRADKOVATEĽA.

Anketa slúži iba pre potreby odborovej organizácie. Anketové listiny nebudú zverejnené ani zamestnávateľovi, ani iným tretím stranám.
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Meno a Priezvisko SÚHLAS
S NÁVRHOM SPROSTREDKOVATEĽA

NESÚHLAS
S NÁVRHOM SPROSTREDKOVATEĽA

VZOR ANKETOVEJ LISTINY
ANKETA - NÁVRH SPROSTREDKOVATEĽA

Sprostredkovateľka navrhuje stranám sporu zvýšiť tarifné mzdy zamestnancov 

s účinnosťou od 1.4.2017 nasledovne:

V 1. úrovni o minimálne 5,5% a súčasne zvýšiť priemerné mzdy zamestnancov o minimálne 7,5%.  

V 2. úrovni  zvýšenie priemerných miezd o minimálne 3,5% a vyňatie THP z tarifnej tabuľky. 

ÚČEL ANKETY POKYNY K ANKETE
Účelom ANKETY je získať relevantný názor kmeňových

zamestnancov KMS, ktorých odborová organizácia zastupuje v

kolektívnom vyjednávaní, na návrh sprostredkovateľa.

Výsledok ANKETY ako aj počet zúčastnených kmeňových

zamestnancov KMS bude dôležitým východiskom pre

pripravovanú členskú schôdzu odborovej organizácie, ktorá

bude rozhodovať o ďalšom postupe odborov v kolektívnom

vyjednávaní.

Anketa bude realizovaná od utorka 14.3.2017 do piatku

17.3.2017. Anketári odborovej organizácie budú v čase

prestávky, pred alebo po pracovnej dobe, oslovovať všetkých

kmeňových zamestnancov KMS na oddychových zónach,

šatniach či iných verejne prístupných priestoroch v areáli, ale

aj mimo areálu KMS, aby sa zúčastnili ANKETY. 

Spôsob hlasovania v ANKETE je popísaný nižšie priamo na

VZORE ANKETOVEJ LISTINY.

TARIFNÉ MZDY OD 1.4. 2017

NAVÝŠIŤ ÚROVEŇ 1 - VÝROBA

NAVÝŠIŤ ÚROVEŇ 2 - ADMINISTRATÍVA

ANKETA ZAMESTNANCOV KMS
V dňoch 14.3. - 17.3.2017 bude odborová organizácia

realizovať ANKETU medzi kmeňovými zamestnancami

KMS. Zamestnanci sa v ANKETE môžu vyjadriť k návrhu

sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu o

uzavretie Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve pre roky

2015-2019. Viac o ANKETE nižšie.

NÁVRH KIA MOTORS SLOVAKIA

NÁVRH SPROSTREDKOVATEĽA
Sprostredkovateľka navrhuje stranám sporu zvýšiť tarifné mzdy zamestnancov v 1. úrovni o minimálne 5,5% a súčasne zvýšiť

priemerné mzdy zamestnancov o minimálne 7,5% s účinnosťou od 01.04.2017. V 2. úrovni navrhuje sprostredkovateľka u THP

zamestnancov zvýšenie priemerných miezd o minimálne 3,5% a vyňatie THP z tabuľky tarifných miezd.

Sprostredkovateľka odporúča stranám sporu, aby v druhej polovici roka začali rokovať o zmene systému odmeňovania a

dohodli mzdovú motiváciu pre operátorov na pozíciách, ktorí už nemajú perspektívu mzdového rastu a tiež aby sa systémovou

zmenou zabezpečilo zvýšenie podielu základnej mzdy na priemernom zárobku oproti variabilným zložkám mzdy.

NÁVRH SPROSTREDKOVATEĽA

PO KONANÍ PRED SPROSTREDKOVATEĽOM

KOVÁK KIÁK ŠPECIÁL - KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
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NAVÝŠIŤ ÚROVEŇ 1 - VÝROBA

NAVÝŠIŤ ÚROVEŇ 2 - ADMINISTRATÍVA NAVÝŠIŤ ÚROVEŇ 2 - ADMINISTRATÍVA

PO KONANÍ PRED SPROSTREDKOVATEĽOM

NAVÝŠIŤ ÚROVEŇ 1 - VÝROBA

PO KONANÍ PRED SPROSTREDKOVATEĽOM

TARIFNÉ MZDY OD 1.4. 2017 TARIFNÉ MZDY OD 1.4. 2017

PREDMET KOLEKTÍVNEHO SPORU
NÁVRH ZO OZ KOVO KIA

10 % 
7 % 

5,5 % 
Ø 3,5 % 

40 eur 
Ø 3,5 % 



1.

2.

3.

4.

5.

INFORMÁCIE ZAMESTNANCOM

8:00-22:00 hod. v pracovné dni

zoozkovokiazilina@gmail.com 

+421 918 189 012

KDE:

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE 2017 - KOLEKTÍVNY SPOR
19. marca 2017  o 10:00 hodine
Hotel SLOVAKIA Žilina 

Program členskej schôdze:
Správa o stave kolektívneho vyjednávania po konaní pred sprostredkovateľom

Vyhodnotenie ANKETY o návrhu sprostredkovateľa v kolektívnom spore

Informácia o možnom postupe odborov  v kolektívnom vyjednávaní

Diskusia

Hlasovanie členov odborov o ďalšom postupe v kolektívnom vyjednávaní

Milé kolegyne a kolegovia, chcel by som sa Vám prihovoriť v období keď vrcholí tohtoročné kolektívne vyjednávanie. Určite všetci

pozorne sledujete, ako sa vyvíjalo kolektívne vyjednávanie od 25. novembra 2016, kedy sme zamestnávateľovi predali návrh na

znenie Dodatku číslo 3 ku kolektívnej zmluve, až po tieto dni, keď kolektívne vyjednávanie dospelo ku konaniu pred

sprostredkovateľom. 

O účasť sprostredkovateľa na kolektívnom vyjednávaní sme požiadali Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

republiky ako zástupcovia zamestnancov dňa 15. februára 2017 na základe toho, že sme sa nevedeli so zamestnávateľom

dohodnúť na navýšení tarifných miezd pre zamestnancov od 1. apríla 2017. Ministerstvo poverilo sprostredkovaním dohody pani

JUDr. Lýdiu Budziňákovú, ktorá uskutočnila konanie pred sprostredkovateľom dňa 6. marca 2017 za účasti zástupcov

zamestnávateľa ako aj zástupcov zamestnancov. Na tomto konaní však k dohode v predmete sporu, ktorým boli hlavne tarifné

mzdy, nedošlo. Následne bol dňa 10. marca 2017 odborovej organizácii aj zamestnávateľovi doručený návrh sprostredkovateľa.

Tento návrh Vám predstavujeme v skrátenej podobe aj na prvej strane nášho KOVÁKA KIÁKA 6.

 

Nakoľko odborová organizácia už dlhodobo deklaruje, že tohtoročné kolektívne vyjednávanie považuje za veľmi dôležité a

zlomové, rozhodli sme sa, trvať na našej požiadavke navýšenia tarifných miezd výrobných zamestnancov o 10 % a

administratívnych zamestnancov o 7 %, aj na konaní pred sprostredkovateľom. Vzhľadom na argumentáciu, ktorou sme náš návrh

podporili, sme presvedčení o tom, že naša požiadavka je opodstatnená a má reálny základ, či už v hospodárskych výsledkoch firmy,

produktivite zamestnancov, pridanej hodnote zamestnancov, ktorú vytvárajú, ale aj efektivite či celkových výsledkov v rámci nie

len koncernu ale aj celosvetových výrobcov áut.

Na to však aby sme v procese kolektívneho vyjednávania boli úspešní, potrebujeme aj podporu Vás všetkých zamestnancov Kia

motors Slovakia. Naším cieľom tohtoročného kolektívneho vyjednávania nie je len výraznejšie navýšenie mzdy, ale chceme aby sa

zamestnanci spojili a spoločne poukázali nielen na nedostatočné mzdové ohodnotenie, ale aj na nezdravý spôsobom riadenia

zamestnancov, prístup k zamestnancom, ako aj na zhoršujúcu sa celkovú atmosféru vo firme.

 

Chcem vás preto poprosiť, aby ste sa zúčastnili ankety ktorú organizujeme v týždni od 14. – 17. marca, a vyjadrili svoj názor na

návrh, ktorý predložil sprostredkovateľ ako riešenie kolektívneho sporu. V mene Výboru ZO OZ KOVO KIA, ako aj našich anketárov

Vás chcem všetkých uistiť, že anketa nebude zverejnená ani zamestnávateľovi, ani iným tretím stranám, a výsledok hlasovania

bude po sumárnom vyhodnotení určený iba pre účely rozhodovania členskej schôdze odborov, ktorá sa uskutoční dňa 19. marca

2017. Aby však anketa vypovedala o skutočnom názore kmeňových zamestnancov KMS, a aby sme zabránili manipulácii s

anketovými listinami, musíme Vás však požiadať aby ste pri hlasovaní uviedli svoje meno a priezvisko a svojím podpisom potvrdili

svoju voľbu. Podotýkam, že táto anketa nie je hlasovaním o štrajku, ale jej výsledok bude podstatný pre rozhodnutie členskej

schôdze odborovej organizácie. Samozrejme výsledky ankety budú po 19. marci 2017 v sumárnej podobe zverejnené na všetkých

našich informačných kanáloch.

V prípade že s návrhom sprostredkovateľa nebude súhlasiť minimálne jedna so zmluvných strán, a obidve zmluvné strany nedôjdu

k dohode na znení Dodatku č. 3 ku KZ do 25.marca 2017, bude po 25. marci 2017 v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní

konanie pred sprostredkovateľom ukončené ako neúspešné.

 

Stanovisko zamestnávateľa k návrhu sprostredkovateľa by nám malo byť oznámené do 17. marca 2017. Stanovisko odborovej

organizácie na základe rokovania členskej schôdze budeme prezentovať 20. marca 2017. Podotýkam, že akékoľvek kroky

smerujúce k štrajku môže odborová organizácia podnikať až po 25. marci 2017. Do tejto doby je možné stále dospieť k dohode.

Ak by došlo k tomu, že odborová organizácia na presadenie záujmov zamestnancov použije ten najkrajnejší prostriedok ako je

štrajk, môžem vás ubezpečiť, že OZ KOVO je pripravené či už po stránke materiálnej, finančnej alebo odbornej realizovať zákonný

štrajk. O podmienkach, organizácii ako aj povinnostiach odborovej organizácie , zamestnancov a zamestnávateľa pred a po

vyhlásení štrajku, Vás budeme v prípade potreby podrobne informovať v období od 20.– 25. marca 2017.

                   ČLENSKÁ SCHÔDZA ZO OZ KOVO KIA ŽILINA
TÉMA:
KEDY:

PREDSEDA ODBOROV K PRIEBEHU A AKTUÁLNEMU STAVU KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA


