
V pondelok  26.1. 2015 pokračovalo kolektívneho vyjednávania po prerušení v  1.kole .Vyjednávanie začalo o 13:15 a skončilo o 16:30.

Park Chang Kyu - koordinator oddelenia administratívy

Marián Lakatoš – personálne oddelenie

Martin Holub – oddelenie Vzťahy so zamestnancami 

Ivan Štefanides - oddelenie Vzťahy so zamestnancami

Vladimír Janičík - oddelenie Vzťahy so zamestnancami

Za zamestnancov KMS:

28.JANUÁR

2
2015

KOVÁK KIÁK ŠPECIÁL - KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

UPH 60       UPH 62 
INŠPEKTORÁT PRÁCE - STANOVISKO K PODNETU

Tak ako sme už avízovali v predchádzajúcom čísle nášho občasníka, v súlade so Zákonníkom práce sme dňa 6.novembra požiadali o ooficiálne

stanovisko Inšpektorát práce k nášmu podnetu o zavádzaní zmenách v normách spotreby práce. Dňa 20.1.2015 nám bolo doručené písomné

vyjadrenie IP k nášmu podnetu. 

Zo stanoviska IP vyberáme:

IP konštatoval že zamestnávateľ "má dlhodobo zavedené normy spotreby práce"

IP konštatoval že " v súvislosti so zmenou množstva výrobkov 60 - 62 zmenil aj normy spotreby práce"

IP konštatoval že " zamestnávateľ zmenil normy spotreby práce bez dohody so zástupcami zamestnancov, čím porušil § 133 zákona č.311/2001

Zákonník práce"

IP " navrhol zamestnávateľovi dosiahnuť so zástupcami zamestnancov dohodu vo veci zavádzania a zmien noriem spotreby práce"

IP na záver konštatuje že "v prípade , ak by ste so zamestnávateľom nedospeli k dohode o definícii pojmu normy spotreby práce a nedosiahli by

ste dohodu o zavedení a zmenách spotreby práce, o skutočnosti, či sú u zamestnávateľa zavedené normy spotreby práce, by musel určiť na návrh

jednej strany súd"

Keďže my sme pri kolektívnom vyjednávaní ( aj v súlade so stanoviskom IP) navrhli KMS uzatvoriť dohodu o zavádzaní a zmenách v normách

spotreby práce, je teraz potrebné počkať ako sa k odporúčaniu IP postaví zamestnávateľ.

O našom ďalšom postupe Vás po porade s právničkou a špecialistami s OZ KOVO,ako aj s členmi Výboru ZO OZ KOVO KIA budeme informovať

prostredníctvom vašich zástupcov z radov odborárov.

PO UKONČENÍ 1.KOLA KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA

Za KMS sa zúčastnili : 

Miroslav Chládek – predseda odborov

Jaroslav Kordek – OZ KOVO člen predsedníctva

Katarína Laslopová – člen VZO OZ KOVO KIA

Miroslav Majtán - člen VZO OZ KOVO KIA

Michal Morcinek - člen VZO OZ KOVO KIA

Michal Budulák - člen VZO OZ KOVO KIA

Pavol Kostolný - člen  ZO OZ KOVO KIA

                          Priebeh rokovania
Po privítaní strana zamestnávateľa ( ďalej len KMS)

pokračovala v prezentovaní svojich návrhov vo všeobecnej

časti KZ, pričom strana zamestnancov (ďalej len ZO KIA) sme

pripomienkovali všeobecnú časť. Vo viacerých častiach

všeobecného znenia sme dospeli k dohode, avšak znenia ktoré

majú dopad na mzdy zamestnancov ako aj benefity vo forme

napríklad odstupného navyše, dôchodkové pripoistenie,

rekondičné pobyty, rehabilitácie, dovolenka navyše ...,

dohodnuté zatiaľ nie sú.

Teraz vás kvôli prehľadnosti budem informovať iba o stave po

1. kole KV v častiach ktoré majú dopad na mzdy či ostatné ( aj

nepeňažné) benefity zamestnancov, pri ktorých máme jasné

stanovisko KMS:

C. POLITIKA ZAMESTNANOSTI A PERSONÁLNA PRÁCA

• skončenie pracovného pomeru 

návrh ZO KIA: zvýšiť odstupné nad rámec ZP  –   odpoveď KMS: nesúhlasí

• po vzniku nároku na starobný dôchodok , invalidný dôchodok a predčasný starobný dôchodok

návrh ZO KIA: zvýšiť odchodné nad rámec ZP  –   odpoveď KMS: nesúhlasí

D. PRACOVNOPRÁVNA   OBLASŤ

• začiatok a koniec pracovného času pre jednozmennú prevádzku

návrh ZO KIA: zmeniť pracovný čas, skrátiť prestávku  –   odpoveď KMS: nesúhlasí

• začiatok a koniec pracovného času pre dvojzmennú prevádzku

návrh ZO KIA: zmeniť pracovný čas  –   odpoveď KMS: nesúhlasí

• pružný pracovný čas uplatnený formou pružného pracovného týždňa

návrh ZO KIA: uplatniť po dohode pružný prac. čas  –   odpoveď KMS: nesúhlasí

• zásluhová dovolenka na zotavenie 

návrh ZO KIA: dovolenka navyše po odpracovaní 5,10,15,20 rokov v KMS  –   odpoveď KMS: nesúhlasí

• študijné voľno (pracovné voľno poskytnuté zamestnávateľom) s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku

návrh ZO KIA: poskytnúť po dohode ak je štúdium v záujme zamestnávateľa  –   odpoveď KMS: nesúhlasí

E. SOCIÁLNA OBLASŤ

• Sociálny fond

návrh ZO KIA: navýšiť tvorbu na 1,5%  –   odpoveď KMS: nesúhlasí navrhuje 1,3%

návrh ZO KIA: navýšiť tvorbu o 0,2% zo zisku  –   odpoveď KMS: nesúhlasí 

• Doplnkové dôchodkové sporenie

návrh ZO KIA: navýšiť pre kat. 3 a 4  príspevok KMS nad rámec zákona  –   odpoveď KMS: nesúhlasí 

návrh ZO KIA: prispievať pre kat. 1 a 2  + spoluúčasť zamestnancov –   odpoveď KMS: nesúhlasí 

Ostatné ustanovenia ktoré majú dopad na mzdy 
alebo benefity pre zamestnancov vo všeobecnej 

časti KZ sú buď v pripomienkovaní, alebo čakáme 
na protinávrh, prípadne precizovanie znenia.  

KONFERENCIA  2 - KV 2015 
V nedeľu 1.februára sa uskutoční konferencia 
odborovej organizácie, kde hlavným bodom 
bude príprava stratégie zástupcov 
zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní a 
príprava návrhu na 2.kolo KV. Účastníkom 
Konferencie z radov odborárov budú doručené 
písomné pozvánky. 
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KMS nesúhlasí s navrhovaným znením prílohy

č.7

8.Dodatok č.2 k Dohode o podmienkach

poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením prílohy

č.8

9.Dohoda o dlhodobom uvoľnení na výkon

funkcie v odborovom orgáne pôsobiaceho u

zamestnávateľa.

10.Dohoda o zavádzaní a zmenách noriem

spotreby práce.

11.Dohoda o krátkodobom uvoľnení na výkon

funkcie v odborovom orgáne pôsobiaceho u

zamestnávateľa.

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením príloh

č.9,10 a 11.

KMS nesúhlasí s navrhovanými kritériami, KMS

navrhuje nasledovné kritériá:

6.Príspevky na stravu v roku 2015 na jedno jedlo

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením bodu 3.

a navrhuje nasledovné znenie:

„Ak zamestnanec prečerpá počet jedál na ktoré

má nárok podľa tejto zmluvy, bude mu

vykonaná zrážka zo mzdy v sume 4,20 EUR za

každé prečerpané jedlo.“

7.Charakteristika tarifných tried vo výrobe

2.7.8  Náhrada mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnáv.

platnosť do 31.3.2016

platnosť do 31.3.2016

platnosť do 31.3.2016

platnosť do 31.3.2016

platnosť do 31.3.2016

KMS súhlasí s navrhovaným znením.

KMS súhlasí s navrhovaným znením.

KMS súhlasí s navrhovaným znením.

KMS súhlasí s navrhovaným znením.

2.7.3  Mzdové zvýhodnenie za prácu v dni nepretržitého odpoči.

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením a navrhuje nové znenie bodu 2.7.8 nasledovne:

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na

strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi

alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú

prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nemohol

vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy

vo výške 50 % jeho priemerného zárobku. Pri vážnych prevádzkových dôvodoch patrí

zamestnancovi náhrada mzdy v sume 60 % jeho priemerného zárobku.

platnosť do 31.3.2016

PRÍLOHY KU KZNÁVRH KMS 1.KOLO KVF. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

1.Zásady poskytovania a použitie soc. fondu

KMS nesúhlasí s vyňatím odmien pri

pracovnom jubileu zo sociálneho fondu. KMS

súhlasí s príspevkom na nákup školských

potrieb, avšak požiadali by sme ZO, aby zvážila

podmienky jeho poskytovania, lebo máme za

to, že nie sú rovnaké pre všetkých. KMS súhlasí

s príspevkom za darovanie krvi - Kňazovického

plaketa

2.Tarifná tabuľka KMS platná od 1. 4. 2015

KMS nesúhlasí s navrhovaním znením, tarifná

tabuľka bude upravená na základe výsledku

vyjednávania. KMS zároveň navrhuje upraviť

formu tarifnej tabuľky (v náväznosti na

ustanovenie bodu F, 2.1)

3.Letný/Vianočný bonus

KMS súhlasí s navrhovaným znením.

KMS súhlasí s navrhovaným znením.

KMS súhlasí s navrhovaným znením.

2.7.4  Mzdové zvýhodnenie za poobednú prácu0,2655/h.

KMS súhlasí s navrhovanom znení a navrhuje pridať 4. vetu v nasledovnom znení:

„Pri rozhodovaní o výške motivačného bonusu môže príslušný vedúci oddelenia a Disciplinárna

komisia KMS prihliadnuť na odpracovaný čas za príslušný kalendárny štvrťrok, pracovné úsilie,

výsledky a prístup zamestnanca.“

1,66 eur /denne

55% /priemerne

Nárok na variabilnú zložku mzdy vzniká zamestnancovi po odpracovaní jedného roka v KMS na

základe výsledku hodnotenia. Výrobní pracovníci/operátori sú hodnotení kvartálne, každé tri

mesiace (november, február, máj, august) a administratívni zamestnanci polročne (november,

máj). Proces hodnotenia upravuje smernica Hodnotenie zamestnancov KSR-ADHR-002 a

Kompetenčné hodnotenie KSR-AD-HR-010. Na základe výsledku hodnotenia má zamestnanec

nárok na percentuálny príplatok z jeho základnej mzdy v rozsahu od 0 % do 15 %. O výške

variabilnej zložky zamestnanca rozhodne príslušný vedúci oddelenia v zmysle uvedených interných

predpisov.Variabilná zložka mzdy sa vypočíta prislúchajúcim percentom z mesačnej mzdy za

odpracovaný čas v rámci fondu pracovnej doby (ďalej len FPD).
2.3  Letný/Vianočný bonus

2.4  Dochádzkový  bonus

platnosť do 31.3.2016

platnosť do 31.3.2016

KMS súhlasí s navrhovaným znením a navrhuje pridať ešte poslednú vetu v nasledovnom znení:

„Obdobie dočasného vyradenia zamestnanca z evidencie stavu zamestnancov (neaktívny stav) sa

na účely nároku na Vianočný bonus nepovažuje za odpracovaný čas.“

8,24% /priemerne

20 eur/každá tarifa 2.1  Tarifná mzda platnosť do 31.3.2016

Počas prvých troch mesiacov po nástupe zamestnanca do zamestnania je zamestnancovi základná 

mesačná mzda krátená o 33 eur.

KMS nesúhlasí s navrhovaným znením a v roku 2015 navrhuje vyplácať odmenu pri pracovnom

jubileu zo sociálneho fondu. Zdroje financovania odmeny pri pracovnom jubileu na roky 2016 –

2018 môže byť predmetom ďalšej diskusie. KMS tiež navrhuje pridať poslednú vetu do

ustanovenia v nasledovnom znení:

„Obdobie dočasného vyradenia zamestnanca z evidencie stavu zamestnancov (neaktívny stav) sa

na účely nároku na odmenu pri pracovnom jubileu nepovažuje za odpracovaný čas.“

30% /maximálne

470 eur

2.7.1  Mzda za prácu nadčas

2.7.5  Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

2.8 Odmena pri pracovnom jubileu

2.7.6  Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

2.7.7  Mzda pri výkone inej práce

2.6  Bonus za dosiahnutie obchodného cieľa

KMS súhlasí s navrhovanom znení a navrhuje pridať 1. vetu v nasledovnom znení:

„Zamestnávateľ vyplatí v roku 2015 bonus za dosiahnutie obchodného cieľa, splnenia

produkčného plánu v kalendárnom roku minimálne na 100 %, vo výške 470 EUR.“

KMS tiež navrhuje pridať 2. vetu v nasledovnom znení:

„V prípade odchýlneho plnenia produkčného plánu na konci príslušného kalendárneho roku

porovnaní s pôvodným ročnýmplánom, bonus za dosiahnutie obchodného cieľa sa upraví o

príslušné percento tejto odchýlky.“

2.5  Motivačný bonus platnosť do 31.3.2016

jednorázovo 12/2015

platnosť do 31.3.2016

platnosť do 31.3.2016

platnosť do 31.3.2016

Koeficient (bonus koeficient)

1=470 eur / 0,75=0,75x470 / 0,5= 0,5x470 / ... 

2.2  Osobné hodnotenie 

2.7.2  Mzda a náhrada mzdy za sviatok

KMS súhlasí s navrhovaným znením.

2.7  Mzdové zvýhodnenia a ostatné príplatky

platnosť do 31.3.2016

Dochádzkové koeficienty pre obdobie 6

mesiacov:

Horná hranica bonusov v závislosti na

odpracovaných rokoch v KMS:

KMS súhlasí s navrhovaným znením prílohy č.3

4.Motivačný bonus

KMS súhlasí s navrhovaným znením prílohy č.4

5.Bonus za dosiahnutie obchodného cieľa


