
CHCEM BYŤ SÚČASŤOU ROZHODOVANIA

AKO SA STAŤ ČLENOM ODBOROV

Členstvo v odborovej organizácii podlieha splneniu troch podmienok.

1. Vyplniť a odovzdať Prihlášku za člena odborového zväzu KOVO.

2. Vyplniť a odovzdať Dohodu o zadaní a výške trvalého príkazu k úhrade členského príspevku.

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

Formulár ktorého súčasťou je Prihláška za člena aj Dohoda o zadaní trvalého príkazu nájdete v elektronickej podobe na našej webovej stránke v sekcii

NA STIAHNUTIE a v tlačenej podobe u všetkých členov Výboru ZO a u predsedu Výboru ZO počas jeho STRETNUTÍ SO ZAMESTNANCAMI na

oddychových zónach podľa rozpisu každý pracovný deň.

Vyplnený formulár potom môžete odovzdať ktorémukoľvek členovi VZO, alebo úsekovému dôverníkovi podľa pracoviska a pracovnej zmeny kde

pracujete. Ak však na Vašom pracovisku nepôsobí ani člen Výboru ZO a ani úsekový dôverník, môžete vyplnený formulár vhodiť do našich skriniek na

podnety , ktoré sa nachádzajú na montáži pri vstupe do pánskych šatní a na motorárni 1 v pánskych šatniach pri našej odborárskej nástenke. Na

zobratie ale aj odovzdanie vyplneného formuláru môžete využiť aj stretnutie s predsedom ZO, ktorý pravidelne počas prestávok na rannej pracovnej

zmene a pred poobednou pracovnou zmenou pôsobí na oddychových zónach jednotlivých  výrobných a montážnych hál.

PREČO BYŤ ČLENOM ODBOROV ?
 - Podľa našich zákonov jedine odborové organizácie môžu reálne ovplyvňovať mzdové a pracovné podmienky vo firmách.

 - Odbory dnes plnia úplne inú úlohu ako za socializmu.

 - Majme vyššie ambície, neuspokojme sa s málom a dajme to najavo.

 - Nespoliehajme sa na to že však to niekto vybojuje.

JEDINÁ ALTERNATÍVA A ROVNOCENNÝM PARTNEROM VOČI INŠTITÚCIAM ZASTUPUJÚCIM ZAMAESTNÁVATEĽOV JE ORGANIZÁCIA ZASTUPUJÚCA

ZAMESTNANCOV. ZO ZÁKONA IBA ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE MAJÚ SPOLUROZHODOVACIU PRÁVOMOC V PRCOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH A MAJÚ

PRÁVO VYJEDNÁVAŤ KOLEKTÍVNE ZMLUVY. NA ÚROVNI PODNIKOV JE TO ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA V NAŠOM PRÍPADE POD ODBOROVÝM

ZDRUŽENÍM KOVO.

                                                                   SPOLU SME SILNEJŠÍ                                     SPOLU DOKÁŽEME VIAC

                                                  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.- € formou peňažnej poukážky dostane každý člen v júli (člen nesmie mať nedoplatky členských príspevkov k 30.6.)

 b)   k Vianociam                15.- € formou peňažnej poukážky dostane každý člen v decembri (člen nesmie mať nedoplatky členských príspevkov k 30.11.)   

 c)   k svadbe                                   30.- € na základe žiadosti a kópie sobášneho listu 

 d)   k narodeniu dieťaťa               30.- € na základe žiadosti a kópie rodného listu 

 e)   na detský tábor dieťaťa         10.- € na základe žiadosti a kópie dokladu o zaplatení 

 f)   na zájazd organizovaný  ZO   50%  z ceny zájazdu (aj pre rodinných príslušníkov)   

 

Za rodinného príslušníka sa považuje: manžel, manželka, druh, družka a deti do skončenia povinnej školskej dochádzky. 

ANKETA PRED KOLEKTÍVNYM VYJEDNÁVANÍM

15
20.november 2013

                             OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

KOVÁK KIÁK

AKČNÝ PLÁN ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE 
Milé kolegyne a kolegovia , 

v júni sme v našom občasníku KOVÁK KIÁK prezentovali náš AKČNÝ PLÁN,ktorý sme následne začali realizovať. Aktuálne realizujeme druhý bod nášho

plánu CHCEM BYŤ SÚČASŤOU ROZHODOVANIA. Veríme že opodstatnenosť a dôležitosť organizovania zamestnancov za účelom spoločného postupu

pri presadzovaní záujmov zamestnancov si všetci uvedomujeme. ZO OZ KOVO KIA Vám dáva možnosť byť súčasťou rozhodovacieho procesu v

pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnávateľom a samotnými zamestnancami. Svoju spolupatričnosť a vzájomnú solidaritu môžete vyjadriť tým že

sa stanete členmi odborovej organizácie, ktorá má podľa zákonov Slovenskej republiky ako jediná právo vyjednávať Kolektívnu zmluvu a tým priamo

ovplyvňovať mzdové ale aj sociálne postavenie zamestnancov. Naši členovia sú pre nás základným kameňom pri získavaní informácií o potrebách a

názoroch zamestnancov. Našich členov informujeme o všetkom dianí v maximálne možnom rozsahu či už ústnou formou, ale aj elektronicky (e-mail),

písomne či telefonicky. Členovia ZO OZ KOVO KIA sú pre nás zdrojom podnetov ale aj kritiky, ktorá upozorňuje na naše nedostatky. Ak máte chuť stať

sa takýmto pojítkom medzi každým jedným pracoviskom a členmi Výboru odborovej organizácie, stačí ak podľa pokynov na ďalších stranách nášho

občasníka urobíte patričné úkony a stanete sa súčasťou organizácie NA STRANE ZAMESTNANCOV.

Už o pár mesiacov nás čaká opäť KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE a pri tvorbe návrhu na rast miezd v roku 2014 a samotnom priebehu vyjednávania sa

budeme radiť hlavne s našimi členmi.Začiatkom roka usporiadame KONFERENCIU ZO OZ KOVO KIA, kde budeme s našimi členmi tvoriť Návrh Dodatku

ku KZ a budeme vytvárať stratégiu Kolektívneho vyjednávania.

                                                               BUĎ SÚČASŤOU DIANIA A UROB NIEČO PRE SEBA AJ OSTATNÝCH !

 

Po realizácii druhéhé bodu AKČNÉHO PLÁNU  bude nasledovať tretí bod, ktorého hlavným mottom bude:

3.ODVAHA ZVEREJNIŤ SVOJE ČLENSTVO

Budeme hľadať členov odborov ktorí sa neboja zverejniť svoje členstvo v odboroch a z týchto si zamestnanci vyberú svojho zástupcu (člena

odborov).Na každom pracovisku sa vytvorí nová organizačná jednotka odborov,ktorá bude mať názov BUNKA, a každá bunka bude mať svojho

zástupcu (člena odborov),ktorý bude v kontakte s každým členom Výboru odborovej organizácie.Vybudujeme si organizačnú štruktúru podobnú

zamestnávateľovej štruktúre supervízorov.

Cieľom tohto organizačného členenie by malo byť to,že každé pracovisko alebo linka ktorá má supervízora,bude mať aj takúto BUNKU ZO.Toto by nám

malo umožniť efektívnu komunikáciu medzi každým pracoviskom a Výborom odborovej organizácie.

Kolegyne,kolegovia

Odborová organizácia pripravila pre Vás zamestnancov KMS ANKETU o Vašich názoroch na pôsobenie odborov u zamestnávateľa.Výsledok tejto

ankety je pre nás dôležitý s ohľadom na blížiace sa obdobie kolektívneho vyjednávania. 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 ... /.

Prihláška za člena ZO OZ KOVO KIA aj Dohoda o zadaní a výške členského príspevku je súčasťou tohto čísla KOVÁKA KIÁKA.Ak sa rozhodnete byť

členom NAŠEJ organizácie odstrihnite si tento formulár a vyplňte.

Vyplnený formulár potom odovzdajte členom VZO,úsekovým dôverníkom alebo priamo predsedovi ZO OZ KOVO KIA.Vyplnený formulár môžete vhodiť

aj do našich odborárskych schránok na podnety na montáži alebo motorárni.Ak sa rozhodnete zúčastniť sa ankety a zároveň prejavíte záujem stať sa

členom odborovej organizácie môžete  vyplnený formulár  odovzdať naraz spolu s anketovým lístkom podľa nasledovných pokynov:

ZOZBIERAVANIE VYPLNENÝCH ANKETOVÝCH LÍSTKOV  

ČASMIESTODÁTUM
21.11.2013 ŠTVRTOK        PRED OSOBNOU VRÁTNICOU               05:00 – 06:45 
21.11.2013  ŠTVRTOK PRED OSOBNOU VRÁTNICOU               13:00 – 13:50 

ČASMIESTODÁTUM
21.11.2013  ŠTVRTOK PRED VRÁTNICOU - MOTORÁREŇ       05:00 – 06:45 
21.11.2013  ŠTVRTOK PRED VRÁTNICOU - MOTORÁREŇ       13:00 – 13:50

Anketové lístky budú zbierať naši anketári , ktorí budú mať oblečené vesty  s logom OZ KOVO

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK



VSTÚP DO ODBOROV !

ANKETA

C   -   INÉ

A   -   ÁNO

B   -   NIE

B   -   NIE

NEBUĎ ĽAHOSTAJNÝ SÁM K SEBE !

UROB PRVÝ KROK !

A   -   ÁNO

C   -   INÉ

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

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

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

C   -   INÉ

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

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

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

8. Vieš ako ty môžeš pomôcť odborovej organizácií najmä počas

vyjednávaní o zvyšovaní miezd ?

1. Myslíš si, že tvoja mzda je primeraná odmena za tvoj výkon v

práci ?

3. Myslíš si, že odborová organizácia môže efektívne fungovať aj

bez účasti zamestnancov ?

5. Myslíš si že Kolektívne vyjednávanie je pre teba jediná možnosť

každoročne si navýšiť mzdu ?

7. Podporil/a by si aktívne odborovú organizáciu pri kolektívnom

vyjednávaní ? /petícia, podporné zhromaždenie .../

2. Myslíš si , že by mala odborová organizácia aj v roku 2014

začať kolektívne vyjednávanie ?

4. Myslíš si, že si dokážeš individuálne dohodnúť so

zamestnávateľom primerané pracovné a mzdové podmienky ?

6. Myslíš si, že za výsledok kolektívneho vyjednávania sú

zodpovední len odborári ?

A   -   ÁNO

B   -   NIE

B   -   NIE

A   -   ÁNO

B   -   NIE

A   -   ÁNO

B   -   NIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C   -   INÉ

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

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

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

C   -   INÉ

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

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

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

C   -   INÉ C   -   INÉ

A   -   ÁNO

B   -   NIE

A   -   ÁNO

VYBERTE JEDNU Z TROCH MOŽNOSTÍ ODPOVEDE. PÍSMENO VAŠEJ VOĽBY ZAKRÚŽKUJTE . V PRÍPADE VOĽBY "C", NAPÍŠTE SVOJ NÁZOR

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 zčlenstva chcem uplatňovať vZákladnej 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 samotné členstvo v ZO nebudú bez súhlasu člena zverejne né
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 k 15. dňu v mesiaci, na účet ZO OZ KOVO KIA Žilina 

Číslo účtu: 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, o čom predloží do jedného mesiaca od podpísania dohody potvrdenie buď členov i VZO alebo 
úsekovému dôverníkovi ZO OZ KOVO KIA.

..........................................................                                                                   ...............................................
Predseda VZO OZ KOVO KIA                                                                                                Člen ZO OZ KOVO KIA

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK


