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3. Skončenie pracovného pomeru

3.1 Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav

podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, 

b) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

3.3 Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer dohodou z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav

podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a)  štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b)  šesť násobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval  najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c)  osem násobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej desať rokov.

3.4 Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný

úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú záväzným

rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvanásť násobku  jeho 

priemerného mesačného zárobku.

Na žiadosť dotknutého zamestnanca bude skončenie pracovného pomeru podľa bodov 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 prerokované so zamestnancom za

prítomnosti zástupcu odborovej organizácie. 

6. Doplnkové dôchodkové sporenie

 E. SOCIÁLNA OBLASŤ

C. POLITIKA ZAMESTNANOSTI A PERSONÁLNA PRÁCA

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE 2015 - UKONČENÉ
Dňa 8.decembra 2014 sme oficiálne predali návrh novej Kolektívnej zmluvy zamestnávateľovi. Počas desiatich kôl vyjednávania, ktoré prebiehali od

26.januára až do 9.apríla 2015 sme sa snažili aj za pomoci a po porade hlavne s našimi členmi vyjednať novú Kolektívnu zmluvu, ktorá by zaručovala

výhodnejšie mzdové ale aj sociálne podmienky pre všetkých zamestnancov KMS. Či a ako sa nám to za rokovacím stolom podarilo necháme na

vašom individuálnom posúdení. Veríme však, že hlavne pre tých zamestnancov ktorí s vyjednanými podmienkami v novej KZ nebudú spokojní to

bude impulzom, aby sa osobne angažovali ako už v procese príprav mzdového dodatku na rok 2016, ktorý začneme pripravovať už v októbri tohto

roku, ale aj samotného vyjednávania, ktoré začne v januári 2016.

Teraz Vám v krátkosti predstavíme najdôležitejšie časti novej KZ. V úplnej podobe formou brožúrky bude KZ distribuovaná hlavne úsekovým

dôverníkom odborovej organizácie ale aj naším najdôležitejším spolupracovníkom počas kolektívneho vyjednávania, účastníkom piatich

mimoriadnych konferencií venovaných výlučne stratégii a tvorbe návrhov pri vyjednávaniach. V elektronickej podobe bude nová KZ doručená aj

naším členom, ktorí nám poskytli svoju e-mailovú adresu.

KOLEKTÍVNEA ZMLUVA - HLAVNÉ ČASTI  - ZMENY  (účinnosť od 1.4.2015)

1.  Politika zamestnanosti

1.3 Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť odborovému orgánu prezentáciu svojej činnosti vo vzťahu k novým zamestnancom počas vstupného

školenia  novoprijatých zamestnancov. Rozsah prezentácie bude maximálne 30 minút pre jednotlivca alebo skupinu  novoprijatých zamestnancov. 

1. Zdravotná starostlivosť

1.1 Povinné lekárske prehliadky sa vykonávajú predovšetkým počas pracovnej doby zamestnanca. V prípade, že povinnú lekársku prehliadku alebo

doplnkové odborné vyšetrenie nemožno vykonať počas pracovnej doby zamestnanca, zamestnávateľ tomuto zamestnancovi poskytne kompenzáciu

vo výške jeho priemerného zárobku na nevyhnutné potrebný čas na lekárske vyšetrenie za predpokladu, že takýto zamestnanec preukáže

poskytnutie lekárskeho vyšetrenia v zmysle interných predpisov. 

1.3 Zamestnávateľ počas platnosti tejto Kolektívnej zmluvy zabezpečí relaxáciu pre zamestnancov formou poukážok nasledovne:

a) pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa

platného nariadenia vlády v zmysle zákona 124/2006 v hodnote 50 eur ročne, pričom nárok na poukážky vzniká zamestnancovi v prípade, ak počas

predchádzajúcich 12 mesiacov odpracoval v tretej alebo štvrtej kategórii v priemere minimálne 100 hodín mesačne. 

b) pre zamestnancov zaradených do 1. alebo 2. kategórie podľa platného nariadenia vlády v zmysle zákona 124/2006 v hodnote 30 eur ročne.

Príspevky na relaxáciu sú hradené zo sociálneho fondu KMS v mesiaci júl. Relaxáciu zamestnanci využijú vo svojom osobnom voľne. 

6.2 Zamestnávateľ sa zaväzuje uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou s cieľom zabezpečiť doplnkové

dôchodkové sporenie pre zamestnancov a platiť týmto zamestnancom príspevok vo výške 12 € mesačne. Podmienka na vyplácanie príspevku od

zamestnávateľa je, že zamestnanec si musí prispievať minimálne 6 € mesačne. Zamestnávateľ nie je povinný plniť tento záväzok, pokiaľ

zamestnanec odmietne uzavrieť zmluvu o DDS alebo ju zruší, prípadne si neplní svoje záväzky.



navýšiť o 28 eur/každá tarifa  - od 1. 4. 2015

nezmenené oproti starej KZ ( priemerne 8,24% tarify )

nezmenené oproti starej KZ ( priemerne 55%  tarify )

nezmenené oproti starej KZ ( 1,66 eur /denne )

nezmenené oproti starej KZ ( maximálne 30% tarify )

jednorázovo - Bonus je splatný  do 10.januára 2016.

nezmenené oproti starej KZ ( 25% )

nezmenené oproti starej KZ ( 100% )

nezmenené oproti starej KZ ( 50% )

nezmenené oproti starej KZ ( 0,2655/hod. )

zvýšené oproti starej KZ o 0,14 eur/ hod. ( 0,74 eur/hod. )

nezmenené oproti starej KZ ( 0,58 eur/hod. )

nezmenené oproti starej KZ (Zákonník práce )

 minimálne 60% priemernej mzdy

10. Príspevok na nákup školských potrieb : 50 EUR

 – jednorázovo (iba pri nástupe do 1r. ZŠ a SŠ, po doručení potvrdenia o nástupe do školy)

2.8.6  Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

2.8.7  Mzda pri výkone inej práce

2.8.8  Náhrada mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

2.8.4  Mzdové zvýhodnenie za poobednú prácu

2.8.5  Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

"Zmeň, čo zmeniť môžeš, ostatných nechaj tak"   Henry Ford      "Nehľadaj chyby, hľadaj nápravy"

"Keby som bol zamestnancom továrne, robotníkom na železnici alebo akýmkoľvek robotníkom, nepochybne by som sa stal členom

odborov svojej profesie. Keby som bol proti politike mojich odborov, pripojil by som sa, keď už pre nič iné, tak z toho dôvodu, aby som

pomohol napraviť to zlé. Keby som mal výhrady voči nečestnému predákovi, vstúpil by som do odborov, aby som ho pomohol odstrániť.

Stručne povedané, verím v odbory a myslím si, že všetci ľudia, ktorí majú z práce odborov úžitok, sú morálne zaviazaní pomáhať zo

všetkých svojich síl v spoločnom záujme, ktorý presadzuje odborový zväz. Odbory, aj keď ich tvoria členovia, nepatria členom, ale skôr

majú zverené niečo pre tých, ktorí tu budú v budúcnosti."

                                                                                                Prezident Theodore Roosevelt 

IBA ODBORY MAJÚ PRÁVO KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVAŤ. AK NECHCEŠ IBA ČAKAŤ S NASTRČENOU RUKOU UROB PRVÝ KROK !

14. Príspevok na dovolenku 100 EUR / zamestnanec + 50 EUR na člena rodiny

Podmienky príspevku na dovolenku v rokoch 2016 až 2018

i. celkový rozpočet je stanovený vo výške 75,000 €,

ii. minimálna dĺžka trvania pracovného pomeru 24 mesiacov k 1. januáru príslušného roka (vrátane obdobia výkonu práce v KMS pod agentúrou 

dočasného zamestnávania po prechode do kmeňového stavu zamestnancov KMS),

iii. opakované čerpanie je možné najskôr po 4 rokoch,

iv. hlavné kritérium na vylúčenie, pokiaľ počet záujemcov presiahne rozpočet je minimálna dĺžka trvania pracovného pomeru, zamestnanci, ktorí 

príspevok ešte nečerpali budú uprednostnení (po splnení podmienky v bode 2.),

v. výzvu na prihlasovanie zabezpečí KMS v priebehu januára príslušného kalendárneho roku,

vi. konečné vyhodnotenie sa uskutoční do konca februára príslušného kalendárneho roku.

SOCIÁLNY FOND

5.2 Zamestnávateľ okrem povinného prídelu vo výške 1 % navýši sociálny fond aj prídelom podľa § 3 ods.1 písm. b) bod 1, a to vo výške 0,5 % zo 

základu stanoveného v § 4 ods.1 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zásady poskytovania a použitie sociálneho fondu

12. Poukážka na relaxáciu Ticket Multi® dostupná zo zoznamu poskytovateľov na stránke https://www.edenred.sk/

a) zamestnanci zaradení do 3. a 4. rizikovej kategórie: 50 EUR

b) zamestnanci zaradení do 1. a 2. rizikovej kategórie : 30 EUR

2.8.1  Mzda za prácu nadčas

2.8.2  Mzda a náhrada mzdy za sviatok

2.8.3  Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas v dni nepretržitého odpočinku

2.7  Bonus za motiváciu k úspešnému spustenie výroby modelu QLe 

% nárast zo základu 310 000

700 EUR

678 EUR

664 EUR

628 EUR

jednorázovo - 100 EUR, splatný dňa 10. júna 2015.

Bonus 2015

285 000 ~ 290 000

menej ako 285 000

viac ako 310 000

305 001 ~ 310 000

300 001 ~ 305 000

295 001 ~ 300 000

290 001 ~ 295 000

428 EUR

Alfa (rozhodnutie KMS)

STAŇ SA ČLENOM ODBOROV  →  KANDIDUJ VO VOĽBÁCH → ZÍSKAJ SI DÔVERU ČLENOV ODBOROV 

→ VYTVÁRAJ REÁLNE POLITIKU ODBOROV V KMS → MAJ ZODPOVEDNOSŤ !

AK SKUTOČNE CHCEŠ NIEČO ZMENIŤ, ZMEŇ SVOJ POSTOJ !
Voľby členov Výbru ZO OZ KOVO KIA sa konajú už v lete roku 2016.

2. Vianočný kupón : 10 EUR ( pre rok 2015: 30 EUR )

2.1  Tarifná mzda

2.2  Osobné hodnotenie 

F. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

2.3  Letný/Vianočný bonus

2.4  Dochádzkový  bonus

2.5  Motivačný bonus

2.6  Bonus za dosiahnutie cieľa

Výrobný výsledok


