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 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

Kolegyne a kolegovia
Hlavnou úlohou našej odborovej organizácie je zastupovať všetkých zamestnancov KMS v pracovnoprávnej oblasti a hájiť Vaše práva, ktoré
vyplívajú z Kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce ale aj ostatných zákonov a právnych noriem platných v Slovenskej republike. Jednou z
najväčších prekážok v našej činnosti hlavne v začiatkoch bolo nepochopenie alebo skôr nedôvera zo strany zamestnancov.Toto sa však za
posledné dva roky zmenilo a podporu od zamestnancov cítime a vážime si ju najmä pri kolektívnom vyjednávaní , ktoré prebieha každý rok.
Veľmi si vážime Vašu účasť na ankete , ktorú sme organizovali pred kolektívnym vyjednávaním v roku 2010, ale najmä to že ste nám vyjadrili
svoju podporu v petícii pri kolektívnom vyjednávaní v minulom roku. Najväčšou prekážkou pri našej práci je však slabá informovanosť
zamestnancov a chýbajúca spätná väzba smerom k zástupcom zamestnancov. V posledných mesiacoch sme dali do života viacero možností
ako efektívnejšie navzájom komunikovať. Na každej prevádzke sme po dohode zo zamestnávateľom umiestnili oznamy na nástenkách ,
na montáži a motorárni sú umiestnené schránky na písomné podnety , máme internetovú stránku a mailovú adresu. Na
nástenkách aj internetovej stránke sú zverejnené aj telefonické kontakty na členov Výboru ZO , menný zoznam úsekových dôverníkov ale
aj veľmi dôležité mená zástupcov zamestnancov pre BOZP . V mesiaci apríl sme zahájili aj pravidelné stretnutia so zamestnancami na
oddychových zónach jednotlivých prevádzok, kde sú členovia Výboru ZO OZ KOVO KIA osobne k dispozícii zamestnancom na diskusiu .
Ďalšou  možnosťou  ako Vás môžeme informovať o našich aktivitách je aj tento občasník , ktorého prvé  číslo práve čítate.
 
S ohľadom na to že všetci členovia Výboru ZO vykonávajú svoju činnosť v odborovej organizácii v rámci svojho osobného voľna, chcel by
som aj Vás milé kolegyne a kolegovia poprosiť o aktívnejšiu účasť na dianí v KMS,nakoľko potrebujeme mať informácie zo všetkých
pracovísk KMS. Naše zákony umožňujú zamestanancom prostredníctvom svojich zástupcov spolurozhodovať spolu so
zamestnávateľom vo viacerích oblastiach pracovnoprávneho vzťahu , avšak na to aby sme mohli spravodlivo a zodpovedne
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V máji sa uskutoční konferencia ZO OZ KOVO
KIA ,ktorá v súlade zo stanovami OZ KOVO je
najvyšším orgánom odborovej organizácie .
Konferencia prerokúva a schvaľuje správu o
činnosti základnej organizácie, zásady
hospodárenia základnej organizácie na
nasledujúcich rok , rozpočet a výsledky
hospodárenia základnej organizácie za
predchádzajúci kalendárny rok, správu o
činnosti revíznej komisie a program a úlohy
základnej organizácie na ďalšie
obdobie.Delegátmi konferencie s hlasom
rozhodujúcim sú členovia VZO a delegáti
volení v jednotlivých odborových úsekoch .
Voľby delegátov za jednotlivé úseky
prebehnú v nasledujúcich dňoch a budú
organizované úsekovými  dôverníkmi.                          

KONFERENCIA 
V súlade so Zásadami hospodárenia ZO aj v tomto roku organizujeme zájazd pre
zamestnancov KMS.
V minulom roku sme zorganizovali zájazd do Demänovskej doliny a aquaparku
Tatralandia ktorého sa zúčastnilo 98 účastníkov. Medzi účastníkmi boli zamestnanci
KMS spolu aj s rodinnými príslušníkmi.Tento rok sme pripravili na výber z troch
možností jednodňového zájazdu . Na základe výberu zamestnancov potom v
priebehu letných mesiacov uskutočníme minimálne jeden zájazd . Možnosti na výber
zájazdu sú Tropicarium Budapešť (Maďarsko), ZOO Lešná pri Zlíne (ČR) a Krakow

Osvienčim (Poľsko). Samozrejme , keďže časť nákladov na tento zájazd bude
hradených z členských príspevkov našich členov , tí budú mať výhodnejšie ceny ako
nečlenovia ZO OZ KOVO KIA.
O organizačných pokynoch aj s informáciami o cene a možnosti objednania zájazdu
vás budeme podrobne informovať na násenkách , internetovej stránke ale aj
prostredeníctvom úsekových dôverníkov.

ZÁJAZD

zamestnávateľom vo viacerích oblastiach pracovnoprávneho vzťahu , avšak na to aby sme mohli spravodlivo a zodpovedne
zastupovať všetkých zamestnancov musíme poznať Vaše názory a tu je najdôležitejšia rýchla a efektívna komunikácia .

Verím že využijete niektorú z možností vyjadriť svoj názor a aktívne prispejete k zlepšovaniu svojich pracovných a mzdových
podmienok.

S pozdravom                                                                                                                             
                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 Miroslav Chládek
                                                                                                                                                                                       predseda ZO OZ KOVO KIA     
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organizované úsekovými  dôverníkmi.                          
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Dňa 24.11.2011 bol vedeniu KMS predaný písomný podnet , kde
sme upozorňovali na nedodržiavanie STN 734 108 Šatne ,
umyvárne a záchody z roku 1987. Nesúlad s touto normou je
podľa nášho názoru hlavne v nedodržaní minimálnych
vzdialeností medzi jednotlivými radami skriniek. Podľa uvedenej
normy hodnota najmenšej povolenej vzdialenosti medzi
používanými skrinkami je 1500 mm , ale reálny stav je 1100 mm. 

EURÓPSKA ZAMESTNANECKÁ RADA NÁVŠTEVA Z OSTRAVY
Dňa 20.10.2011 sme predali vedeniu KMS žiadosť o zriadenie
osobitého vyjednávacieho orgánu v spoločnosti Hyundai-KIA s
cieľom vytvoriť európsku zamestnaneckú radu.Táto žiadosť bola
predaná zástupcom vedenia v súlade so smernicou 2009/38/EC a
podľa § 241 ods.1 Zákonníka práce.Taktiež bola koordinovaná s
viacerími reprezentatívnymi zástupcami zamestnancov
pôsobiacich u zamestnávateľov Hyundai a KIA na území EÚ . V
odpovedi KMS konštatuje, že nespĺňa zákonné podmienky na
zriadenie EZR. Hlavným argumentom KMS je, že jej riadiacim
zamestnávateľom je Kia motors company ,pričom okrem KMS
nepôsobí v EÚ žiaden ďalší zamestnávateľ , ktorý by spĺňal
zákonnú podmienku minimálneho počtu zamestnancov (150). 
OZ KOVO iniciovalo stretnutie na úrovni právnych expertov o
vysvetlení rozdielov medzi právnymi názormi v danej
problematike.

(viac o problematike EZR v Zákonníku práce § 241 - § 250)

V sobotu 17.3. 2012 boli u nás na návšteve kolegovia z OS KOVO
Hyundai Ostrava. Stretnutie iniciovali kolegovia z ČR a všetci
zúčastnení konštatovali že to bol dobrý nápad. Samozrejme na
oplátku chystáme návštevu Nošovíc aj my, avšak termín ešte nie
je dohodnutý.Stretnutie sme zahájili obedom, po ktorom sme sa
presunuli do Domu odborov , kde prebiehala veľmi vecná
diskusia  hlavne o kolektívnom vyjednávaní.
Vymenili sme si svoje skúsenosti v kolektívnom vyjednávaní so
zamaestnávateľmi a porovnali systémy odmeňovania v obidvoch
firmách. Odborári z HMMC v tom čase ešte nemali uzatvorené
kolektívne vyjednávanie , tak sa chceli u nás aj trochu inšpirovať.
My sme im radi odpovedali na všetky ich otázky a oni na oplátku
boli otvorení diskusii o ich skúsenostiach pri jednanich s vedením
Hyundaiu. Všetci sme sa zhodli na tom že takéto stretnutia nám
môžu pomôcť pri jednanich so zamestnávateľmi , lebo spôsoby
jednania ale aj použitá argumentácia je u obidvoch
zamestnávateľov veľmi podobná.

PODNET -  ŠATNE  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

ZMENA VO VÝBORE ZO
Od 12.4. 2012 došlo k zmene v personálnom obsadení vo Výbore
ZO OZ KOVO KIA. Po ani nie ročnom pôsobení vo VZO pani Janu
Šustekovú vymenila pani Katarína Laslopová. Veríme že pani
Katarína Laslopová nadviaže na veľmi dobrú prácu po Jankepoužívanými skrinkami je 1500 mm , ale reálny stav je 1100 mm. 

Dňa 6.12.2011 nám bola doručená odpoveď ,kde zástupcovia
vedenia KMS prezetujú názor že daná norma nemá v súčasnosti

záväzný charakter , preto má pre potreby KMS iba odporúčací

charakter.
Dňa 14.12.2011 bol vedeniu KMS predaný opätovne podnet s
vysvetlením že podľa nášho názoru nezáväznosť technickej
normy sa prejavuje v tom, že pri danej problematike je možné
použiť aj iné riešenie ako stanovuje norma s tým, že nové

riešenie musí kvalitatívne zodpovedať minimálnej pôvodnej

požiadavke . Ak teda súčasné usporiadanie šatní neplní
minimálne požiadavky tejto normy táto skutočnosť sa hodnotí
ako porušenie § 6 ods.1 písm. d) zák.č.124/2006 Z.z.
nedodržaním  bezpečnostnej  úrovne.
31.1.2012 nám bola doručená odpoveď na náš opätovný
podnet, ktorá defacto potvrdzuje nemenné stanovisko
vedenia  KMS.
Avšak v závere odpovede vedenie KMS konštatuje :

Na stretnutí zo zástupcami vedenia KMS nám bolo oznámené že
oddelenie Všeobecných záležitostí v spolupráci z oddelením
Montáže v druhom štvrťroku 2012 bude robiť určité úpravy v
rozložení skriniek.

NA ZÁVER
Čo bude obsahom tohto obačasníku záleží aj na Vás,keďže

odborová organizácia je tu pre zamestnancov uvítame akékoľvek

námety alebo podnety, ktoré chcete uverejňovať v tomto

periodiku.

Kontakty:

tel. :                                      0918189012

mail :                                    zoozkia@post.sk

internet:                              www.zoozkia.estranky.sk

Katarína Laslopová nadviaže na veľmi dobrú prácu po Janke
Šustekovej  v prospech  zamestnancov KMS.

Pani Janka Šusteková pracovala na prevádzke lakovňa , avšak

nakoľko už ukončila pracovný pomer v KMS vzdala sa svojej

funkcie členky VZO. Počas svojho pôsobenia v našej odborovej

organizácii však veľmi sympaticky a odhodlane poukazovala na

nedostatky a nemalou mierou prispela aj k zlepšeniu

informovanosti a zvyšovaniu povedomia kolegov a kolegýň na

prevádzke lakovňa. Bola aktívna aj v oblasti BOZP , keď svojou

aktívnou účasťou prispela k zlepšeniu organizácie práce na

svojom pracovisku. To že pani Janka bola rešpektovaná aj zo

strany zamestnávateľa potvrdzuje fakt , že zástupcovia vedenia

KMS na rozlúčku s ňou usporiadali slávnostný obed.

Touto cestou sa chceme Janke poďakovať za jej prácu v

odborovej organizácii a popriať jej veľa šťastia ,zdravia a

úspechov v živote aj v novej práci.

Členovia Výboru ZO OZ KOVO KIA
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rozložení skriniek.
Podľa zrealizovaných úprav a samozrejme názoru zamestnancov
zvážime ďalšie kroky v tomto podnete.

internet:                              www.zoozkia.estranky.sk

skrinky na podnety :         montáž,motoráreň 1

osobne ktorémukoľvek členovi Výboru ZO
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