
Zisk

Zisk minulý (2012)

Zisk zmena %

Dňa 16.septembra sme zamestnávateľovi predali Výzvu na

predloženie návrhu v súvislosti s uskutočnením zmien noriem

spotreby práce, ktorou sme opätovne vyzvali zamestnávateľa

na uzavretie dohody o zvýšení rýchlosti montážnych liniek tzv.

UPH zo 60 na 62 ( TRIM IN ).

 

Odpoveď KMS nám bola doručená dňa 9.októbra a bola

opätovne zamietavá so známou argumentáciou: 

"Nedošlo k zavedeniu ani k zmene noriem spotreby práce a

nedošlo k zníženiu množstva pracovného času."

Keďže Zákonník práce v ust. §-u 133 ods. 3 uvádza, že ak

zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v

kolektívnej zmluve, potom zamestnávateľ zavádza normy a

vykonáva ich zmeny až po dohode so zástupcami

zamestnancov. Keďže na záklda našej výzvy k dohode nedošlo,

v zmysle Zákonníka práce musí rozhodnúť o zavedení zmien

noriem spotreby práce príslušný inšpektorát práce podľa

osobitného predpisu.

Tak ako sme už avízovali v našej výzve, v súlade so Zákonníkom

práce požiadame písomným podnetom o rozhodnutie

Inšpektorát práce.   

PODNET
FinStat je dátový projekt, ktorý sa zameriava na spracovanie

finančných údajov slovenských firiem. FinStat ako prvý

spracoval dáta z Registra účtovných závierok. Spracované

finančné dáta publikuje zadarmo na webe.

Tržby a výnosy

Tržby a výnosy minulé (2012)

Tržby a výnosy zmena %

Pridaná hodnota

28,10%

155 462 000 €

48,50%

15,00%

H. PREDCHÁDZANIE INDIVIDUÁLNYM A KOLEKTÍVNYM SPOROM

I. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

UPH 60       UPH 62 

V nedeľu 19.októbra sa uskutočnila konferencia odborovej organizácie, kde hlavným bodom bola

príprava návrhu Kolektívnej zmluvy. Nakoľko platnosť terajšej KZ vyprší 31.marca 2015, návrh

musí obsahovať nie len mzdovú časť ale aj ostatné ustanovenia vrátane príloh. Aj z týchto

dôvodov príprava a aj samotné vyjednávanie novej KZ bude určite náročnejšie. O to viac budeme

počas vyjednávania potrebovať VAŠU podporu a dôveru, bez ktorej nemáme šancu vyrokovať

uspokojivé mzdové či sociálne podmienky pre všetkých zamestnancov.

NÁŠ návrh ktorý oficiálne predáme zamestnávateľovi začiatkom decembra bude obsahovať

nasledovné ustanovenia:

Úspešní ľudia vždy hľadajú spôsoby, ako 

pomôcť druhým. Neúspešní ľudia sa 

vždy pýtajú: “Čo z toho mám ja?”

Brian Tracy
A.  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

B.VZŤAHY MEDZI ZAMESTNÁVATEĽOM A ODBORMY

ROK 2013 - KMS V ČÍSLACH

Ďakujeme všetkým účastníkom konferencie za konštruktívny

prístup pri príprave návrhu KZ a veríme že v takom istom duchu

budeme spolupracovať aj naďalej. 

SPOLU SME SILNEJŠÍ                                            SPOLU DOKÁŽEME VIAC

C. POLITIKA ZAMESTNANOSTI A PERSONÁLNA PRÁCA

D. PRACOVNOPRÁVNA   OBLASŤ

E. SOCIÁLNA OBLASŤ

F. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

G. OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

24
4.NOVEMBER

2014

KOVÁK KIÁK

 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

KONFERENCIA - KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE 2015

 http://www.finstat.sk/35876832

2,70%

4 449 878 000 €

3 931 680 000 €

13,18%

230 857 000 €

Čistý zisk / celkové tržby x 100. 

Percentuálne vyjadrenie čistého zisku z tržieb spoločnosti.

Zisková marža 5,19%

Zisková marža zmena % 31,20%

ROE je skratka návratnosti kapitálu. ROE na úrovni 30 %

znamená, že posledný ročný zisk tvoril 30% vlastného

kapitálu. Ak by takýto trend pokračoval, tak by sa vlastný

kapitál cez zisky vrátil zhruba za niečo vyše troch rokov.

Pridaná hodnota (2012)

Pridaná hodnota zmena %

Návratnosť kapitálu, ROE

12,30%



1348

1398

POČET OPERÁTOROV V KMS (12/2013)

POČET OPERÁTOROV V KMS (09/2014)

DENNÁ PRODUKCIA ÁUT (12/2013 )

DENNÁ PRODUKCIA ÁUT (09/2014 )

3086

3038

Klasická, športová, relaxačná, masáž  (30 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 8 €

Klasická, športová, relaxačná, masáž  (60 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 16 €

Mäkké techniky, uvoľňovanie chrbta a krčnej chrbtice (40 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 12 €

Reflexná masáž chodidiel (30 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 9 €

Bankovanie+ banková masáž (40 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 12 €

Breussova masáž regenerácia platničiek a stavcov (40 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 12 €

Manuálna lymfodrenáž (60 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 24 €

Manuálna lymfodrenáž (90 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 40 €

Indická masáž hlavy, antistresová masáž (30 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 8 €

Masáž lávovými kameňmi (30 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 8 €

Masáž lávovými kameňmi (60 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 16 €

Masáž horúcimi mušľami (60 minút)

cena pre zamestnancov KMS : 20 €

Masáž indickým mramorovým kameňom (30 min. tepelná, chladová)

cena pre zamestnancov KMS : 8 €

Masáž indickým mramorovým kameňom (60 min. tepelná, chladová)

cena pre zamestnancov KMS : 16 €

DÔLEŽITÉ ČÍSLA !

telefón: 0949 354 225

e-mail: emma.masaze@gmail.com

Masážny salón EMMA so sídlom na Národnej 6, 01001 Žilina, zastúpený Pavlom

Hrubým, v súlade s § 850 Občianskeho zákonníka sa zaväzuje poskytnúť všetkým

zamestnancom spoločnosti KIA Motors Slovakia s.r.o. zľavy vo výške 20% z ceny

vybraných masáží podľa ponuky. Jedná sa o nasledovné služby:

V súlade so zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a Rokovacieho poriadku Poradnej komisie ministra práce sociálnych

vecí a rodiny k rozširovaniu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa zasadala v priebehu mesiacov marec až jún 2014 Poradná komisia.

Na základe záverov jej hlasovania bol pripravený Výnos MPSVaR, ktorý s účinnosťou od 1. 9. 2014 rozširuje KZVS pre oblasť

strojárskeho priemyslu na skupiny s označením SK NACE 25400, 28300, 29100 . Kia Motors Slovakia má SK NACE 29100 - výroba

motorových vozidiel .

Týmto výnosom MPSVaR sa všetky ustanovenia KZVS strojárskej, ktoré sú priaznivejšie pre zamestnancov oproti platnej legislatíve

alebo podnikovej Kolektívnej zmluve, automaticky vzťahujú na zamestnancov KMS. Platnosť tejto KZVS je do 31.12.2014, avšak tak

ako my na podnikovej úrovni aj OZ KOVO so svojim partnerom ktorým je Zväz strojárskeho priemyslu budú vyjednávať novú KZVS.

Tak ako vyjednávači KZ na podnikovej úrovni, tak aj vyjednávači KZVS budú potrebovať Vašu plnú podporu a dôveru v neľahkých

rokovaniach v nasledujúcich mesiacoch. 

Veríme že spoločne dosiahneme náš cieľ a znenie našej KZ aj vyššej KZVS bude opäť krokom vpred pre zlepšenie sociálnej a mzdovej

oblasti zamestnancov KMS. 

Masážny salón Emma           

Ponuka zvýhodnených cien masážneho salóna EMMA pre zamestnancov

spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. je platná od 1.novembra 2014 do

31.decembra 2016.

Objednávanie masážnych služieb je potrebné realizovať telefonicky. Pre

akceptáciu zvýhodnených cien je potrebné pri objednávaní uviesť, že

zákazník je zamestnancom KIA Motors Slovakia s.r.o.. Pre akceptáciu

zvýhodnených cien je potrebné pri platbe za služby masážneho salóna

EMMA predložiť preukaz zamestnanca spoločnosti resp. doklad

potvrdzujúci zamestnanecký pomer v spoločnosti.

KZVS - STROJÁRSKA  ROZŠÍRENÁ NA KMS

Verejný prísľub
podľa § 850 Občianskeho zákonníka

Národná 6, 01001 Žilina (vo dvore) 

Pondelok – Nedeľa : 8.00 – 21.00 hod


