
„ Ľudia sa obávajú neznáma. Je pravda, že každé opustenie starého znamená neistotu - skok do tmy. 

Avšak kto chce pomôcť sebe a iným, musí opustiť dobré, aby mohol vybojovať lepšie. Nesmie držať pevne vrabca v 

hrsti len preto, že je lepší ako holub na streche. 

Bez odvahy k zmene nie je zlepšenie, a tak nie je ani blahobytu!  "

Tomáš Baťa

NÁVRH DODATKU KU KZ NA DRUHEJ STRANE
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KOVÁK KIÁK

 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

NÁVRH DODATKU KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE PREDLOŽENÝ !
V stredu 15.1. 2014 sme odovzdali zamestnávateľovi Návrh Dodatku ku Kolektívnej zmluve č.6.. Teraz v súlade so Zákonom o

kolektívnom vyjednávaní očakávame písomnú odpoveď na náš návrh, a návrh zamestnávateľa na dátum začatia rokovania o znení

Dodatku ku KZ na rok 2014.

Návrh reaguje ako na výsledok kolektívneho vyjednávania v roku 2013,tak aj na opäť rekordný výsledok roku 2013 ako v produkcii

automobilov ale aj motorov. Návrh zástupcov zamestnancov na zvýšenie miezd je aj reakciou na ambicózne plány KMS na rok 2014,

kde produkčný plán na rok 2014 vo výrobe automobilov je stanovený nad produkčnými kapacitami závodu, a to na 310 000

automobilov. Keďže výrobné kapacity závodu sú o 10 000 nižšie, tento plán budeme musieť realizovať počas nadčasovej práce. V

dôsledku toho, že v predchádzajúcom období firma hlavne vo výrobe realizovala tzv.optimalizáciu počtu výrobných zamestnancov,

je zrejmé že "nadprodukcia" v roku 2014 bude klásť zvýšené nároky na fyzickú záťaž zamestnancov nie len počas pracovného

týždňa, ale aj počas víkendových nadčasov.

Veríme, že tak ako ambície nášho zamestnávateľa sú vysoké, budú vyššie ambície aj nás zamestnancov pri požiadavkách na

navýšenie miezd. Veď nech je stratégia a plánovnie zamestnávateľa akokoľvek dobré, bez našich rúk a mysle nezíde z linky ani

jeden automobil či motor.

DOKUMENTY ODOVZDANÉ ZAMESTNÁVATEĽOVI

Oznámenie o zložení tímu vyjednávačov 

Dodatku č.6 ku KZ na roky 2011-2015 

Predloženie návrhu Dodatku č.6 ku  KZ 

na roky 2011-2015

Vážený pán viceprezident,

z rozhodnutia VZO OZ KOVO KIA Žilina Vám oznamujeme

zloženie skupiny vyjednávačov Dodatku ku Kolektívnej zmluvy

na roky 2011 – 2015 medzi Základnou organizáciou OZ KOVO

KIA Žilina a zamestnávateľom KIA Motors Slovakia s.r.o. .VZO

OZ KOVO KIA poveril vyjednávaním a uzatvorením Dodatku ku

Kolektívnej zmluve vyjednávačov v zložení:

1. Miroslav Chládek predseda  VZO OZ KOVO KIA

2. Miroslav Majtán podpredseda VZO OZ KOVO KIA

3. Michal Morcinek člen VZO OZ KOVO KIA

4. Katarína Laslopová člen VZO OZ KOVO KIA

5. Jaroslav Kordek  člen predsedníctva OZ KOVO

Hore menovaní členovia OZ KOVO boIi poverenÍ vyjednávaním

a uzatvorením Dodatku ku Kolektívnej zmluve na roky 2011-

2015 v zmysle § 2 a § 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom

vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

Vážený pán viceprezident,

predkladáme Vám návrh Dodatku ku Kolektívnej zmluve na

roky 2011 - 2015 medzi Základnou organizáciou OZ KOVO KIA

Žilina a zamestnávateľom KIA Motors Slovakia s.r.o. . 

 

V zmysle § 8 ods.2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom

vyjednávaní v znení neskorších predpisov očakávame Vaše

písomné vyjadrenie k predloženému návrhu, a zároveň Vás

žiadame určiť termín stretnutia za účelom začatia rokovania o

znení Dodatku č.6 ku Kolektívnej zmluve na roky 2011 - 2015.

Príloha: Návrh Dodatku č.6 ku KZ na roky 2011-2015

V Žiline dňa 15.1.2014

S pozdravom           

                                                              Miroslav Chládek

                                              Predseda Výboru ZO OZ KOVO KIA

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK



Na obrázku vidíte ponuku KMS na 8. kole kolektívneho

vyjednávania, kde zamestnávateľ ponúkal 84 € mesačne v

priemere.

Keďže náš návrh je čo sa týka priemerného mesačného

navýšenia len o 7 € vyšší,veríme že nič nebráni skorému

ukončeniu kolektívneho vyjednávania.

7,20 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

91,73 EUR

Vzhľadom na to že máme záujem v čo najkratšej dobe ukončiť kolektívne vyjednávanie náš návrh je pri prepočte navýšenia na

mesačnú hrubú mzdu porovnateľný s výsledkom minuloročného kolektívneho vyjednávania.

NÁVRAT DO ROKU 2013

KMS EXPRES 9.5.2013

Motivačný bonus (2014  3x )

Extra bonus august  (428+200 eur)

Extra bonus december (100 eur)

Celkovo mesačné navýšenie

oproti predchádzajúcemu roku 

2,50 EUR

52,33 EUR

8,33 EUR

92,50 EUR

72,00 EUR

5,93 EUR

0,00 EUR

3,30 EUR

3,30 EUR

Základná mzda

Osobné hodnotenie (8,24%)

Dochádzkový bonus (1,66 /deň)

Letný bonus (55 %)

Vianočný bonus (55%)

NÁVRH            Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve na roky 2011 – 2015                NÁVRH

V Dodatku č.5 KZ na roky 2011 – 2015 sa rušia a nahrádzajú nasledovné body: 

V odseku 2. Mzdové formy sa ruší písmeno b) a nahrádza sa novým písmenom b), ktoré znie:

b) ostatné mzdové formy – variabilná zložka mzdy, letný bonus/vianočný bonus, dochádzkový bonus, motivačný bonus na rok 2014 , mzdové

zvýhodnenia a ostatné príplatky.

Odsek 5. Dochádzkový bonus sa ruší a nahrádza sa novým odsekom 5, ktorý znie:

Dochádzkový bonus bude poskytovaný v mesiacoch apríl 2014 až január 2015  vo výške 8,30 EUR týždenne ....

Odmeňovanie zamestnancov pre rok 2014

1. Mzdový vývoj

Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 1. 4. 2014 do 31. 1. 2015 sa základné mzdy zamestnancov zvýšia o 72 eur. 

názov prílohy č. 5 ku kolektívnej zmluve, Príspevok na stravu na jedno jedlo na obdobie apríl 2013 až marec 2014 sa ruší a nahrádza sa novým

názvom prílohy č. 5 ku kolektívnej zmluve, ktorý znie:

Príspevok na stravu na jedno jedlo na obdobie apríl 2014 až január 2015.

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ DODATKU Č. 5 KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom 1. apríla 2014. Ostatné ustanovenia

kolektívnej zmluvy zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Pre lepšie pochopenie návrhu si porovnajme výsledok minuloročného vyjednávania s tohtoročným návrhom Dodatku ku KZ aj s 

dopadom na hrubú mesačnú mzdu zamestnancov.

VÝSLEDOK KV 2013 ZLOŽKY MZDY NÁVRH ZO OZ KOVO KIA 2014

25,00 EUR

2,06 EUR

0,00 EUR

1,14 EUR

1,14 EUR
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