
PÔSOBÍME VO FIRME SAFIRS

KONFERENCIA ZO OZ KOVO KIA ŽILINA KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE 2019
Konferencia ZO OZ KOVO KIA Žilina na svojom zasadnutí dňa
10.2.2019 schválila úpravu Zásad hospodárenia v časti:

3.  Príspevky pre členov 
Konferencia ZO KIA schválila zvýšenie príspevku na zájazd
organizovaný  ZO KIA o 5 eur na 15 eur.
Konferencia ZO KIA schválila zavedenie príspevku na rekreáciu alebo
detský tábor na území SR vo výške 25 eur.

Nárok na príspevok má iba ten člen ZO OZ KOVO KIA, ktorého riadne
členstvo trvá v dobe vyplácania príspevku alebo konania podujatia
minimálne 6 mesiacov. V prípade príspevku na detský tábor je za
dieťa do 15 rokov považované okrem vlastného dieťaťa aj vlastné
vnúča, ako aj dieťa zverené členovi ZO KIA do náhradnej starostlivosti.
Podmienkou vyplatenia príspevku na rekreáciu alebo detský tábor je
vyčerpanie príspevku od zamestnávateľa na rekreáciu a detský tábor
vo výške minimálne 250 eur.

Viac informácií u členov Výboru ZO OZ KOVO KIA Žilina a na našich
internetových stránkach http://www.zoozkia.estranky.sk

Vážení zamestnanci KMS, po relatívne dlhšom období sociálneho zmieru sa blíži dôležité obdobie Kolektívneho vyjednávania ( KV ) novej
Kolektívnej zmluvy ( KZ ), nakoľko platnosť aktuálnej KZ končí dňom 31.3. 2020. Odborová organizácia ZO OZ KOVO KIA ŽILINA ( ZO KIA ) v rámci
našej členskej základne začne už v koncom leta 2019 intenzívne diskutovať a pripravovať návrh znenia novej KZ, ktorá by mala začať platiť od
1.4.2020. Návrh novej KZ by sme chceli po schválení Konferenciou ZO KIA predať KMS ešte v jeseni 2019. Nakoľko KV sa bude týkať celej KZ,
očakávame dlhé  a náročné KV, ktoré bude náročné aj na komunikáciu a informovanie Vás zamestnancov KMS.
Vážení zamestnanci KMS, výsledok KV a znenie novej KZ bude závisieť nie len od vyjednávačov za ZO KIA, ale hlavne od Vás samotných, Vášho
odhodlania a Vašej podpory Vaším zástupcom - odborom.

ODBORY = ZAMESTNANCI                          SPOLU SME SILNEJŠÍ !

Aj napriek tomu že mzdová časť Kolektívnej zmluy ( KZ ) je dohodnutá
až do 31.3.2020, dňa 18.1.2019 zamestnávateľ KMS predložil
odborovej organizácii návrh znenia Dodatku č.9 ku KZ, čím prakticky
zahájil tohtoročné Kolektívne vyjednávanie ( KV ). Návrh
zamestnávateľa sa týkal zmien v časti E. SOCIÁLNA OBLASŤ ale aj v
časti F. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV. Odbory v súlade so
zákonom č. 2/1991 Zb. o KV ako aj platnou KZ, dňa 15.2.2019
písomne odpovedali na návrh KMS a navrhli, aby sa v rámci KV
uskutočnilo prvé spoločné stretnutie v čo najskoršom termíne. Prvé
kolo KV sa uskutočnilo dňa 25.2.2019. Na prvom kole KV odbory
predstavili protinávrh na znenie Dodatku č.9 ku KZ, ktorý následne
postúpili aj členom odborov ZO KIA prostredníctvom e-mailu. Dňa 
14.3.2019 KMS písomne oznámila odborom že svoj návrh Dodatku
č.9 ku KZ berie späť a vec považuje za uzavretú. Odbory budú v KV aj
naďalej postupovať v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o KV.

Vianočný kupón

1 492,00 € 1 567,00 € 1. mesiac po nástupe

1A 1F 1G1 1G2

Od 1.4.2019 894,00 € 948,00 € 1 289,00 € 1 380,00 €

1G3 1G4

1 525,00 € 1 600,00 €

Tarifná tabuľka KMS platná od 1. 4. 2019 do 31.3.2020
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 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA ŽILINA

KOVÁK KIÁK
MZDY OD 1.4. 2019

Na základe výsledku Kolektívneho vyjednávania v roku 2018 medzi odborovou organizáciou ZO OZ KOVO KIA ŽILINA a zamestnávateľom KIA
motors Slovakia s.r.o., vstúpi od 1.4. 2019 do platnosti druhá časť Dodatku č.7 ku Kolektívnej zmluve.
Výsledkom Kolektívneho vyjednávania v roku 2018 bolo okrem iného aj navýšenie základných miezd ako aj príplatku za prácu v noci. Nižšie
uvádzame najdôležitejšie zmeny v Kolektívnej zmluve, ktoré vstúpia do platnosti od 1.4. 2019.

S účinnosťou od 1. 4. 2019 sa základné mzdy zamestnancov zaradených do tarifnej tabuľky zvýšia o 80 €.

 1. mesiac po 
nástupe

Počas prvého mesiaca po nástupe zamestnanca do zamestnania je zamestnancovou základnou mesačnou mzdou mzda podľa druhého riadku príslušnej tarifnej
triedy. Na účely základnej mesačnej mzdy počas prvého mesiaca po nástupe sa doba prvého mesiaca po nástupe zamestnanca predlžuje o čas prekážok v práci
na strane zamestnanca. 

S účinnosťou od 1. apríla 2019 zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie vo
výške 1,50 eur/hod.

Príloha č. 1 ku kolektívnej zmluve Zásady poskytovania a použitie sociálneho fondu sa dopĺňa nasledovne:

S účinnosťou od 1. 4. 2019 sa základné mzdy administratívnych (THP) zamestnancov zvýšia minimálne o 50 € a v priemere o 7 % .

959,00 € 1 054,00 € 1 127,00 €861,00 € 915,00 € 1 205,00 € 1 256,00 € 1 347,00 €

1B 1C 1D 1E

992,00 € 1 087,00 € 1 160,00 € 1 238,00 €

Zamestnanci firmy SAFIRS s.r.o. prejavili záujem uplatniť si svoje právo
odborovo sa organizovať u našej ZO KIA. Táto firma prevádzkuje v KMS
závodný hasičský útvar. Keďže Stanovy nášho Odborového zväzu KOVO ako aj
príslušná legislatíva toto umožňuje, a zamestnanci firmy SAFIRS s.r.o. splnili
zákonné podmienky na vstup do ZO KIA, dňa 28.2.2019 sme listom fakt, že ZO
KIA začala pôsobiť vo firme SAFIRS s.r.o. oznámili jej konateľovi.

na rok 2019 je výška Vianočného kupónu stanovená na 100 eur100 eur

Tarifa

Zásluhová dovolenka na zotavenie vo výmere 1 deň v roku 2019 nad rámec nároku podľa § 103 ZP patrí zamestnancovi, ktorý do konca
príslušného kalendárneho roka dovŕši 5 rokov nepretržitého pracovného pomeru v KMS. Obdobie dočasného pridelenia zamestnanca ku KMS,
ktoré bezprostredne predchádza vzniku pracovného pomeru zamestnanca s KMS, sa na účely nároku na zásluhovú dovolenku na zotavenie
považuje za odpracovaný čas. 
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Nárok na príspevky zo sociálneho fondu nemajú zamestnanci, ktorí sú v skúšobnej dobe, ktorí sú alebo o príspevok požiadali počas trvania výpovednej doby, ak
sa pracovný pomer končí výpoveďou z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1 písm. d) alebo e) Zákonníka práce, alebo s ktorými sa zamestnávateľ odôvodnene
rozhodol skončiť pracovný pomer okamžite, aj keď o príspevok zo sociálneho fondu požiadali pred rozhodnutím zamestnávateľa o okamžitom skončení
pracovného pomeru. Zamestnanci v skúšobnej dobe si môžu o príspevky požiadať po jej uplynutí, pokiaľ budú v evidenčnom stave.

Do evidenčného stavu zamestnancov nepatria zamestnanci: 
na materskej a rodičovskej dovolenke,
uvoľnení na výkon práce v inej organizácii.

VŠETKY PRÍSPEVKY SÚ AKTUÁLNE PLATNÉ A PO SPLNENÍ PODMIENOK MÔŽE ZAMESTNANEC KMS POŽIADAŤ V ROKU 2019 AJ O PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU
PODĽA ZÁKONÍKA PRÁCE A AJ O PRÍSPEVOK NA DETSKÝ TÁBOR ČI DOVOLENKU ZO SOCIÁLNEHO FONDU Z KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY.

ZAMESTNANEC MÔŽE SÚČASNE ČERPAŤ PRÍSPEVOK ZO SOCIÁLNEHO FONDU NA TÚ ISTÚ REKREÁCIU, NA KTORÚ ŽIADA PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU V ZMYSLE
ZÁKONNÍKA PRÁCE, PO SPLNENÍ PODMIENOK UVEDENÝCH V KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE AJ ZÁKONNÍKU PRÁCE.
ZAMESTNANEC MÔŽE SÚČASNE ČERPAŤ PRÍSPEVOK ZO SOCIÁLNEHO FONDU NA TEN ISTÝ DETSKÝ TÁBOR, NA KTORÝ ŽIADA PRÍSPEVOK NA DETSKÝ TÁBOR V
ZMYSLE ZÁKONNÍKA PRÁCE, PO SPLNENÍ PODMIENOK UVEDENÝCH V KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE AJ ZÁKONNÍKU PRÁCE.

                                            PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU podľa § 152a Zákonníka práce od 1.1.2019

Podmienky , ktoré musí spĺňať ZAMESTNANEC a ZAMESTNÁVATEĽ:
• pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa musí trvať nepretržite najmenej 24 mesiacov
• splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie
• zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých
súčasťou musí byť označenie zamestnanca
• zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u
zamestnávateľa na výplatu mzdy
• rekreačný pobyt musí byť v dĺžke prenocovania minimálne 2 noci
PRENOCOVANÍM SA ROZUMIE: prenocovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za
ubytovanie
• celková výška rekreačného príspevku je 55% z oprávnených výdavkov vo výške 500€ za rok, to znamená 275€ 

OPRÁVNENÝMI VÝDAVKAMI sú:
a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, 
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej
republiky, 
c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby, 
d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce
základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom
OPRÁVNENÝMI VÝDAVKAMI sú aj:
preukázané výdavky zamestnanca podľa písmen a), b), c) a d) na manžela, vlastné dieťa a dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti, ktorí sa so

zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. 
• o príspevok je možné počas roka požiadať aj opakovane, pričom dôležité je to, že maximálny príspevok KMS je v nominálnej hodnote 275 €
• o príspevok zamestnanec žiada prostredníctvom oddelenia Vzťahy so zamestnancami a Harmony miestností.

PRÍKLAD: 
ZAMESTNANEC 1
ZAMESTNANEC 1 splnil podmienku 24 mesiacov nepretržitého trvania pracovného pomeru v KMS. V januári 2019 absolvoval rekreačný pobyt s manželkou a
jedným 12 ročným dieťaťom v zariadení v Slovenskej republike, ktoré odvádza obci miestnu daň za ubytovanie. Celá rodina prenocovala 2 noci v tomto
zariadení s využitím stravovacích služieb. Cena celého pobytu (ubytovanie a stravovanie) bola 300 eur. ZAMESTNANEC 1 si po skončení pobytu vyžiada doklad
o zaplatení aj s Menom a Priezviskom všetkých zúčastnených rodinných príslušníkov, aby bolo preukázané že konkrétny zamestnanec, vrátane osôb na ktoré sa
vzťahuje príspevok na rekreáciu pobyt absolvovali. Do 30 dní od skončenia pobytu tieto doklady predloží KMS a požiada o príspevok na rekreáciu. KMS
poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne vo výške 165 eur.
ZAMESTNANEC 1  teda využil v roku 2019 zatiaľ 165 eur príspevok na rekreáciu

ZAMESTNANEC 1
ZAMESTNANEC 1 splnil podmienku 24 mesiacov nepretržitého trvania pracovného pomeru v KMS. V júli 2019 absolvoval rekreačný pobyt v zariadení v
Slovenskej republike, ktoré odvádza obci miestnu daň za ubytovanie. ZAMESTNANEC 1 prenocoval 2 noci bez využitia stravovacích služieb. Cena celého pobytu
(ubytovanie) bola 200 eur. ZAMESTNANEC 1 si po skončení pobytu vyžiada doklad o zaplatení aj s Menom a Priezviskom, aby bolo preukázané že konkrétny
zamestnanec pobyt absolvoval. Do 30 dní od skončenia pobytu tieto doklady predloží KMS a požiada o príspevok na rekreáciu. KMS poskytne zamestnancovi
príspevok na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne vo výške 110 eur.

ZAMESTNANEC 1  teda využil v roku 2019 už spolu 275 eur príspevok (súčet za obidva pobyty) na rekreáciu a tým si vyčerpal svoj nárok pre rok 2019.

                                   PRÍSPEVOK NA DOVOLENKU A DETSKÝ TÁBOR 2019 podľa Kolektívnej zmluvy

Zásady poskytovania a použitie sociálneho fondu
14 Príspevok na detský tábor na nezaopatrené dieťa do 19 rokov 50 eur/dieťa nárok majú iba zamestnanci, ktorí sú v evidenčnom stave a spĺňajú podmienky 

nárok majú iba zamestnanci KMS, ktorí sú v 
evidenčnom stave a spĺňajú podmienky 
nároku na príspevky v roku 201915

Príspevok na dovolenku
aj mimo Slovenska

Príspevok na detský tábor na nezaopatrené dieťa do 19 rokov

zamestnanec
rodinný príslušník (manžel/ka, dieťa)

50 eur/dieťa

100 eur
50 eur 


