
4.1.2 návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie

práce, k pracovnému prostrediu a k pracovisku,

4.1.5 posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane

poskytovania OOPP a prostriedkov kolektívnej ochrany, 

4.1.6 pracovným úrazom, nebezpečným udalostiam, chorobám z povolania a 

k ostatným poškodeniam zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa,

vrátane sprístupnenia výsledkov a zistených príčin ich vzniku a k návrhom

opatrení, pričom informácie budú poskytované prostredníctvom komisie

BOZP,

4.1.9 pripravovaným, stanoveným termínom vykonávaných meraní a

hodnotení faktorov pracovného prostredia s vytvorením primeraného

pracovného voľna s náhradou mzdy pre určených zástupcov zamestnancov

pre bezpečnosť tak, aby mohli vykonávať stanovené úlohy bez časovej

tiesne,

4.1.10 výsledkom kontrol vykonávaných príslušnými orgánmi štátneho

dozoru so zabezpečením účasti príslušných zástupcov zamestnancov pre

bezpečnosť na kontrolách v časovom rozsahu stanovenom podľa dohody so

zástupcami zamestnancov.

Poznatky o postavení a činnosti zástupcov zamestnancov pre BOZP 

zistené v praxi (Inšpektorát práce)
→ Zástupca zamestnancov je najčastejšie vymenovaný len pre formálnu

potrebu preukázať splnenie povinnosti,

→ Zamestnanci často nevedia, kto je ich zástupcom zamestnancov,

→ Zamestnávateľ vymenuje vedúceho zamestnanca za zástupcu

zamestnancov, ktorý je skôr zástupcom zamestnávateľa ako zamestnancov,

zamestnávateľ sa tak vyhne rokovaniu so zamestnancami,

→ Zamestnávateľ núti zástupcu zamestnancov hájiť záujmy zamestnávateľa

proti zamestnancom aj proti kontrolným orgánom,

→ Zástupca zamestnancov nemá čas ani záujem zaoberať sa dokumentami o

BOZP alebo predpismi o BOZP, nemá za to žiadnu odmenu,

→ Zástupca zamestnancov si nechce robiť nepriateľov v kolektíve, nechce

vystupovať proti zamestnávateľovi ani proti zamestnancom,

5.3 Zasadnutie komisií bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Význam a funkcia zástupcu 

zamestnancov sú 

nedocenené zamestnancami 

aj zamestnávateľmi !

Komisiu BOZP je povinný zvolať predseda komisie z daného oddelenia a

taktiež, je povinný prizvať všetkých členov komisie pre BOZP.

a)  stály člen komisie:

• predseda komisie - manažér daného oddelenia, prípadne ním poverený

zástupca,

• vedúci zamestnanci – spravidla supervízory,

• ZZPB, ktorých musí byť o jedného viac ako je súčet vedúcich

zamestnancov a predsedu komisie  (zástupcov zamestnávateľa),

• bezpečnostný technik/autorizovaný bezpečnostný technik

Na pozvanie našich kolegov zo ZO OZ KOVO PSA Trnava sme sa v

sobotu 6. júna zúčastnili futbalového turnaja výrobcov automobilov

na Slovensku.

Pri konkurencii desiatich tímov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín

sme len veľmi tesne nepostúpili zo skupiny do bojov o medaile. Pri

rovnosti bodov nás o postup pripravilo len horšie skóre. Aj napriek

tomu sme sa všetci zúčastnení členovia ZO KIA zhodli na tom že to

bolo veľmi vydarené podujatie, pri ktorom sme okrem športových

zážitkov mohli aj osobne vyjadriť našu podporu našim kolegom v PSA

pri ich boji o lepšie pracovné a mzdové podmienky. 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým

zúčastneným za dôstojnú reprezentáciu

našej odoborovej organizácie a už teraz sa

tešíme na ďalší ročník. Samozrejme naša

vďaka patrí aj organizátorom turnaja.
SPOLU SME 

SILNEJŠÍ !

TRNAVA CUP NÁVŠTEVA V HYUNDAII
Dňa 12. júna sme navštívili našich kolegov odborárov v Nošovickom

Hyundaii. Pred samotným stretnutím sme mali absolvovať aj

prehliadku závodu v Nošoviciach, avšak dva dni pred plánovanou

návštevou nám strana HMMC oznámila že našu mimoriadnu

prehliadku musia zrušiť kvôli VIP návšteve.

Samotné stretnutie malo s časti pracovný charakter, keď sme si

vymenili s našimi kolegami odborármi skúsenosti pri riešení

pracovnoprávnej agendy vo firme. Väčšinu času sme venovali

kolektívnemu vyjednávaniu a tohtoročnému výsledku, ale keďže aj v

oblsti BOZP riešime obdobné problémy (normy spotreby práce,

UPH...), diskutovali a radili sme sa aj o tejto problematike.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

26
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KOLEKTÍVNA ZMLUVA

 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ
V novej KZ sú okrem mzdových a sociálnych podmienok zamestnancov upravené aj podmienky kontroly BOZP zo strany odborovej organizácie

ale aj samotných zamestnancov. Veľmi dôležitú úlohu tu zohrávajú Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť (ZZPB). Ich práva ale aj

povinnosti upravuje nie len Zákonník práce, ale aj Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Kolektívna zmluva a interná smernica

Spoluúčasť, konzultácie a komunikácia.

Niektoré zmeny týkajúce sa ZZPB v internej smernici ale aj Kolektívnej zmluve Vám teraz predstavíme.

SMERNICA KSR-AD-SE-023
5.1 Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť

Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť vymenúva osoba poverená

prezidentom KMS - manažér oddelenia SE na návrh príslušného

odborového orgánu.

KOVÁK KIÁK

4. Spolupráca zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov

4.1 Zamestnávateľ je povinný umožniť príslušným zástupcom zamestnancov

a ZZPB zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne

ovplyvňovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamestnávateľ je

povinný predložiť zástupcom zamestnancov a ZZPB podklady a poskytnúť

primeraný čas na vyjadrenie sa k:

ZZPB majú právo byť uvoľnení v celkovom rozsahu 2 hodín v kalendárnom

mesiaci z pracovného procesu na výkon samostatnej kontrolnej činnosti na

príslušnom pracovisku, pre ktoré boli menovaní do funkcie ZZPB.



Bezprostredne po ukončení kolektívneho vyjednávania sme začali so zamestnávateľom vyjednávať o znení Dohody o zavádzaní a zmenách v normách

spotreby práce. Pre nás väčšinu zamestnancov pracujúcich na výrobných a montážnych linkách je normou spotreby práce, náš výrobný takt (UPH). Po

dvoch stretnutiach, kde sme sa snažili zamestnávateľovi vysvetliť čo očakávame od tejto dohody, sme spolu s našim špecialistom na BOZP z

metodického pracoviska z Banskej Bystrice uskutočnili aj návštevu nášho závodu. Aj napriek veľkej snahe sme ani v spolupráci našími kolegami z OZ

KOVO nenašli v našich radoch odborníka-špecialistu na tvorbu a kontrolu dodržiavania noriem spotreby práce. Po rozhodnutí Výboru ZO OZ KOVO KIA

sme oslovili spoločnosť CEIT CONSULTIG a občianske združenie SLOVENSKÁ ERGONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ, ktoré pôsobia pri žilinskej univerzite. Po

niekoľkých pracovných stretnutiach sme aktuálne dohodli užšiu spoluprácu so SES, ktorej zástupcovia by mali dňa 29.6 navštíviť aj KMS. Či

zamestnávateľ bude pri tejto návšteve súčinný, a či poskytne aj požadované podklady, sme do dátumu vydania tohto občasníku ešte nevedeli. 

Veríme, že je aj v záujme zamestnávateľa predísť napjatej situácii pri pripravovanom zvýšení UPH a k dohode dospejeme ešte pred jeho realizáciou.

CIEĽ ZO OZ KOVO KIA: ADEKVÁTNE NAVÝŠIŤ POČET OPERÁTOROV PRI ZVÝŠENÍ UPH

CIEĽ ZO OZ KOVO KIA: URČIŤ A DODRŽIAVAŤ SEKVENČNÉ PRAVIDLÁ

DOHODA O ZAVÁDZANÍ A ZMENÁCH NORIEM SPOTREBY PRÁCE

Určite sledujete dianie u našich kolegov a priateľov z trnavskej

automobilky, ktorý už skoro pol roka vyjednávajú dodatok ku

kolektívnej zmluve v mzdovej časti. Po neúspešnom kolektívnom

vyjednávaní na úrovni podniku v priebehu mája a júna prebehlo

rokovanie pred sprostredkovateľom, ktoré bolo taktiež neúspešné. V

súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní až po neúspešnom

rokovaní pred sprostredkovateľom môže odborová organizácia

vyhlásiť zákonný štrajk. Aktuálne prebieha vo firme zber podpisov od

zamestnancov, ktorý súhlasia s vyhlásením ostrtého štrajku. Podľa

zákona musí na to aby bol štrajk legitímny podpísať súhlas so

štrajkom nadpolovičná väčšina kmeňových zamestnancov PSA.

Ako podpornú aktivitu naši kolegovia z PSA zorganizovali v piatok

19.6. od 15:00 POCHCOD MESTOM TRNAVA, ktorého sme sa aj my

zúčastnili. Chceli sme tak dať najavo našu spolupatričnosť so

zamestnancami trnavskej automobilky a vyjadriť im tak našu plnú

podporu v ich boji.

Veríme že zamestnávateľ (PSA) uzná právo

zamestnancov na spravodlivú a primeránú

odmenu, a po dvoch rokoch kedy boli v PSA

"zmrazené platy" pristúpi už v roku 2015 ku

zvýšeniu tarifných miezd svojich

zamestnancov.

Už začiatkom roka sme začali distribuovať naším členom nové

členské preukazy, ktoré po ukončení obmeny v celej členskej základni

OZ KOVO budú slúžiť ako doklad k poskytovaniu zliav u zmluvných

partnerov OZ KOVO. Nakoľko nie všetky základné organizácie si

doterz splnili povinnosť zaslať na metodické pracoviská potrebné

informácie o členskej základni, tento proces obmeny zatiaľ nie je

možné ukončiť. Naším novým členom budeme tieto nové preukazy

vymieňať v polročných intervaloch. Bezprostredne po ukončení

procesu obmeny Vás budeme o možnostiach využitia členských

preukazov informovať.

PRÍSPEVKY PRE ČLENOV ZO OZ KOVO KIA PRE ROK 2015

e) na  občerstvenie  pri školeniach, športových a kultúrnych                                                                          

5 €

LETNÝ BENEFIT PRE ČLENOV ZO OZ KOVO KIA
V súlade so zásadami hospodárenia odborovej organizácie budeme v

priebehu júla distribuovať naším členom poukazy v hodnote 15 eur.

Táto distribúcia bude ako zvyčajne realizovaná cez úsekových

dôverníkov.

Nakoľko tento rok sme uzatvorili so zamestnávateľom aj novú

Kolektívnu zmluvu, popri distribúcii poukazov bude pre členov k

dispozícii aj nová KZ v podobe praktickej brožúrky. Úsekoví dôverníci

Vám KZ v podobe brožúrky na požiadanie dajú. Veríme že v prípade

potreby Vám tento dôležitý dokument pomôže, a budete vedieť

poradiť a odpovedať na otázky týkajúce sa KZ aj kolegom a

kolegyniam - nečlenom.

30 €

30 €

Všetky príspevky sú určené iba pre riadnych členov ZO OZ KOVO KIA Prihlasovanie na zájazd začne po celozávodnej dovolenke.

HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV ODBOROV DO NAŠEJ KONFERENCIE ! 

UVÍTAME KAŽDÉHO ODBORÁRA KTORÝ CHCE BYŤ SÚČASŤOU ROZHODOVANIA !

AKTUÁLNE JE POČET POZÝVANÝCH ČLENOV : 41 ODOBRÁROV

POČET ROZŠIRUJEME NA 60 ODBORÁROV

(v prípade veľkého záujmu budú uprodnosnení odborári z pracovísk a prac.zmien kde nám chýba zástupca konferencie)

AK CHCETE BYŤ ČLENOM KONFERENCIE ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE NAHLÁSTE SA ČLENOM VÝBORU ZO, ALEBO PREDSEDOVI ZO OZ KOVO KIA 

NA TEL.ČÍSLE: 0918189012.  ZOSTAVOVANIE NOVEJ KONFERENCIE BUDE PREBIEHAŤ DO KONCA OKTÓBRA 2015. 

5 €

10 €

5 €

15 €

15 €

PODPORA ZAMESTNANCOV PSA TRNAVA

NOVÉ ČLENSKÉ PREUKAZY

KONFERENCIA ZO OZ KOVO KIA
V zmysle stanov OZ KOVO sa v nedeľu 14.6.2015 uskutočnila Konferencia odborovej organizácie, ktorá bola venovaná vyhodnoteniu čerpania z

rozpočtu ZO za rok 2014, návrhu zásad hospodárenia ZO na rok 2015, návrhu rozpočtu ZO na rok 2015 a revízor účtu odborovej organizácie

predniesol správu revíznej komisie. Predseda ZO predniesol správu o činnosti odborovej organizácie a v diskusii sme sa venovali najmä stratégii

na budúcoročné kolektívne vyjednávanie či stav vyjednávania dohody o zavádzaní a zmenách v normách spotreby práce. Konferencia schválila

aj nové zásady hospodárenia s členskými príspevkami a spôsob financovania tohtoročného zájazdu. Novým benefitom pre členov ZO bude aj

príspevok na návštevu bratislavského autosalónu, kam budeme organizovať autobusový zájazd.

ZÁJAZD ZO KIA 2015 

ŽILINA - ZAKOPANE (PL)

23.8. 2015

Zakopané je najväčším turistickým centrom susedného Poľska. Pri

prechádzke mestom vás očarí goralská kultúra, lebo mesto je vlastne jeden

veľký živý skanzen. Furmani v goralských krojoch vám ponúknu prehliadku z

voza ťahaného koníkom. Promenáda Krupówky je plná športových obchodov

a rôznych módnych butikov, a ochutnáte tu aj miestne špeciality. Pozemná

lanovka vás vyvezie na kopec Gubalowka, odkiaľ je nádherný výhľad na

Vysoké Tatry. Známy je aj areál skokanských mostíkov a neodmysliteľné

trhy.

7:00 - 17:00

f) na  dopravu  pri školeniach, športových a kultúrnych                                                                          

a) k dovolenke 

b) k Vianociam

c) k svadbe                                                                     

d) k narodeniu dieťaťa                                                  

     podujatiach  spoluorganizovaných ZO OZ KOVO KIA

     podujatiach  spoluorganizovaných ZO OZ KOVO KIA

g) na zájazd organizovaný  ZO OZ KOVO KIA            

h) príspevok na návštevu autosalónu (zájazd)           


