
Výbor základnej odborovej organizácie nikdy neudelil a ani neudelí súhlas zamestnávateľovi s organizáciou

práce v deň, na ktorý pripadá štátny sviatok SR, nakoľko odborová organizácia nemá takúto právomoc.

Rozhodnutie či zamestnanec po dohode so zamestnávateľom nastúpi v takýto deň do práce je výlučne v

právomoci samotného zamestnanca.

To isté platí aj pri dňoch pracovného pokoja, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni (sobota a nedeľa).

KOVÁK KIÁK

ZA MIMORIADNU PRÁCU - MIMORIADNU PLÁCU !

Dňa 23.8.2015 sa uskutočnil už tradičný jednodňový zájazd organizovaný

odborovou organizáciou pre členov odborov ale aj ostatných

zamestnancov KMS. Samozrejme zájazdu sa mohli zúčastniť aj spolu so

svojími príbuznými. Možnosť stráviť príjemnú nedeľu v najznámejšom

horskom stredisku v Poľsku s množstvom atrakcií využilo 80 účastníkov.

Keďže aj počasie nám prialo, myslíme si že každý zo zúčastnených mal

možnosť príjemene sa zabaviť spolu so svojími blízkymi. Tešíme sa opäť o

rok.

                               AUTOSALÓN BRATISLAVA
Dávame do pozornosti že podľa rozhodnutia Konferencie ZO OZ KOVO

KIA budeme na jar (apríl 2016) poriadať autobusový zájazd na

bratislavský autosalón.

NÁVRH ZO OZ KOVO  KIA - MIMORIADNY PRÍPLATOK
V súvislosti z očakávaným zvýšeným dopytom po našich výrobkoch po spustení hromadnej výroby nového modelu QL nás zamestnávateľ

informoval že plánuje vo väčšej miere organizovať prácu nad čas.Túto informáciu potvrdzuje aj fakt že zamestnávateľ nám oznámil, že na

mesiac september plánuje organizovať prácu počas troch sobôt na ranných zmenách. Nakoľko tieto mimoriadne pracovné zmeny budú najmä v

dňoch pracovného pokoja (sobota a nedeľa), t.j. v dňoch kedy zamestnanci majú oddychovať a venovať sa rodinám, rozhodli sme sa navrhnúť

KMS zavedenie mimoriadneho Motivačného príplatku.Máme za to že v čase keď KMS od zamestnancov požaduje mimoriadnu prácu, mala by

zamestnancov aj mimoriadne odmeňovať. 

Text listu aj s návrhom odborovej organizácie ktorý sme KMS predali 9.9.2015 nájdete nižšie:

Vec: Motivačný príplatok za prácu v mimoriadnej pracovnej zmene
Vážený pán viceprezident

V súvislosti s tým že vedenie KIA Motors Slovakia (ďalej len KMS) už dlhodobo plánuje organizovať prácu v mimoriadnych pracovných zmenách

či už v dňoch pracovného pokoja, ale aj dňoch štátneho sviatku Slovenskej republiky, Výbor ZO OZ KOVO KIA (ďalej len VZO) navrhuje zaviesť

Motivačný príplatok za prácu v mimoriadnej pracovnej zmene.

VZO chápe že pri očakávanom zvýšenom dopyte po našich výrobkoch je potrebné prihliadať na požiadavky zákazníkov, avšak myslíme si že

zamestnanci KMS by pri takejto mimoriadnej situácii , s ohľadom na negatívny dopad na ich zdravie a rodinný život, mali byť aj „ mimoriadne“

motivovaní na účasť na týchto mimoriadnych pracovných zmenách. Keďže v takomto prípade KMS prácu v mimoriadnej pracovnej zmene

nemôže zamestnancom nariadiť, sme presvedčení že zavedenie motivačného príplatku pomôže KMS tieto mimoriadne pracovné zmeny

organizovať a so súhlasom samotných zamestnancov aj realizovať potrebnú produkciu. 

Návrh VZO:

Každému zamestnancovi ktorý sa zúčastní mimoriadnej pracovnej zmeny bude vo výplate za daný mesiac vyplatený okrem mzdy a ostatných

príplatkov aj Motivačný príplatok vo výške 50 eur.

S pozdravom

V Žiline dňa 8.9.2015                                                                                                                                    ----------------------------------------------

                                                                                                                                                                                           Miroslav Chládek

                                                                                                                                                                          Predseda Výboru ZO OZ KOVO KIA
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ZO OZ KOVO  KIA

OFICIÁLNE  STANOVISKO
Vzhľadom na množiace sa dezinformácie o údajnom súhlase odborovej organizácie s prácou v deň štátneho sviatku SR ktorý

pripadá na 1. september 2015, výbor odborovej organizácie vyjadruje nasledovné  stanovisko:



Chceli by sme vás podrobnejšie informovať o aktuálnom stave, ale aj predchádzajúcich aktivitách Výboru ZO ohľadom nášho podnetu ktorý sme

už dlhodobejšie prezentovali v KOVÁKU KIÁKU ako "ZVYŠOVANIE UPH 60 - 62".

Určite viete že tento podnet sme riešili aj podaním na Inšpektorát práce, ktorý nám ale hlavne KMS odporučil uzatvoriť Dohodu o zavádzaní a

zmenách noriem spotreby práce. Aj keď prvé odpovede KMS boli zamietavé, nakoniec sa nám pri kolektívnom vyjednávaní podarilo dosiahnuť

to, že KMS akceptovala odporúčanie IP a po kolektívnom vyjednávaní sme začali rokovať o znení Dohody. Chronologicky vám teraz predstavíme

ako sme pokračovali a pokračujeme v tejto odbornej problematike.

Najskôr sme museli nájsť človeka (firmu) ktorý ovláda a má certifikát na „normovanie“ práce.Oslovili sme preto OZ KOVO, avšak tu bohužiaľ na

takúto prácu špecialistov nemáme. Potom sme hľadali v blízkom okolí a našli sme firmu CEIT CONSULTING. So zástupcami tejto firmy sme sa

dva krát stretli. Po týchto stretnutiach sme dospeli k názoru že v tomto štádiu (tvorba znenia Dohody) nám oni pomôcť nevedia. Jedným z

pozitív stretnutí s CEITOM bol fakt že nás nakontaktovali na občianske združenie SLOVENSKÁ ERGONOMICKÁ SPOLOČNOŤ, s predstaviteľmi

ktorej sme sa taktiež stretli a a dohodli sme si spoluprácu formou poradenskej činnosti. SES nám potom poslala cenovú ponuku za svoje služby,

ktorú sme akceptovali a nie malú čiastku sme vyčlenili z členských príspevkov našich členov. Následne sme 29.6.2015 spolu so SES absolvovali

návštevu závodu a SES po súhlase KMS vykonali časové analýzy podľa nášho výberu na montáži podvozku C 104 a dverovej linke DS 21. SES

potom vypracovali podrobnú časovú analýzu a súhrnný protokol pod názvom MOŽNOSTI UPLATNENIA ČASOVÝCH ANALÝZ NA MONTÁŽNYCH

PRACOVISKÁCH. Dňa 17.8.2015 sme od KMS obdržali list, kde nás informovali o zvažovanom zvýšení rýchlosti výrobných liniek. Po stretnutí

Výboru ZO s našimi kolegami z OZ KOVO , špecialistom na BOZP a právničkou OZ KOVO, sme pripravili Žiadosť o poskytnutie informácií, kde sme

aj po porade so SES požiadali KMS o doplňujúce informácie potrebné ku kreovaniu Dohody. Túto žiadosť sme KMS predali 25.8.2015. Aktuálne

čakáme na písomnú odpoveď KMS aj s požadovanými informáciami. Koncom septembra máme dohodnuté stretnutie aj na Regionálnom úrade

verejného zdravotníctva, ktorý sme cez regionálne pracovisko OZ KOVO v Žiline oslovili o pomoc pri možnosti kontroly dodržiavania noriem

spotreby práce z pohľadu fyzickej záťaže operátorov.

Samozrejme veľmi pozorne sledujeme ako sa s počtami ľudí na linkách manipuluje už dlhšiu dobu, vidíme a vieme aj o zvyšovaní rýchlosti liniek,

avšak ak KMS pri tzv.optimalizácii niečo porušuje , tak preukázateľne to dokázať musíme my zamestnanci. Máme indície že sa nedodržiavajú

sekvenčné pravidlá, že nie je dodržiavané pravidelné rotovanie zamestnancov a v neposlednom rade sú rozdiely aj v predpísanom a reálnom

počte operátorov na linkách. Aby sme však toto všetko mohli kontrolovať, v prvom rade potrebujeme informácie o ktoré sme požiadali KMS a

potom Dohodu kde budeme mať zakotvené kontrolné mechanizmy a právomoci. Bez tejto Dohody sa nepohneme a zostaneme stále iba v

rovine subjektívnych tvrdení "My si myslíme –  KMS si myslí."

Žiadosť o informácie, ktorú sme predali zamestnávateľovi a na ktorú čakáme odpoveď vám teraz predstavíme v úplnej podobe.

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií
Výbor ZO OZ KOVO KIA (ďalej len VZO) žiada zamestnávateľa KIA Motors Slovakia (ďalej len KMS) o poskytnutie informácií a podkladov potrebných k

prebiehajúcim rokovaniam medzi odborovou organizáciou a KMS o návrhu Dohody o zavádzaní a zmenách noriem spotreby práce predloženej

odborovou organizáciou v decembri 2014. 

Jedná sa o nasledovné písomné informácie.

1. Počet výrobných zamestnancov ktorí sa priamo zúčastňujú výrobného a montážneho procesu, a práca na výrobných a montážnych pozíciách je ich

hlavnou pracovnou náplňou. Informácia musí obsahovať nasledovné parametre:

a) názov prevádzky (lisovňa, zvarovňa ...)

b) názov pracoviska (napr. linka sealer, trim 1 linka, body complete linka, ...)

c) počet montážnych – výrobných staníc 

d) počet operátorov montáže – výroby

e) predpísaný montážny – výrobný takt (UPH)

f) počet zastupovačov (replace group) 

2. Sekvenčné pravidlá – najhorší možný variant sledu karosérií s rozdielnym stupňom náročnosti montáže po jednotlivých montážnych a výrobných

linkách pri predpísanom:

a) montážnom – výrobnom takte (UPH) 

b) počte operátorov 

zohľadňujúc fyziologické a neuropsychické aspekty práce v súvislosti schopnosťami a možnosťami zamestnancov pri dodržiavaní predpisov o

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

3. Hodnoty maximálnej konštrukčnej rýchlosti linky (UPH) na všetkých výrobných a montážnych prevádzkach za plnej obsadenosti operátormi pri

výrobnom a montážnom procese.

4. Stanovisko (RÚVZ,PZS ...) o maximálne prípustnej fyzickej záťaži operátorov vo vzťahu k hodnoteniu zdravotných rizík.

5. Údaj (%) vyjadrujúci efektivitu na jednotlivých linkách v zmysle podmienok uvedených v bode 2.

6. Plán rotácie zamestnancov na jednotlivých montážnych a výrobných linkách počas pracovnej zmeny. Informácia musí obsahovať parametre:

a) názov a číslo montážnej - výrobnej stanice 

b) čas výmeny

DOHODA O ZAVÁDZANÍ A ZMENÁCH NORIEM SPOTREBY PRÁCE
CIEĽ ZO OZ KOVO KIA: ADEKVÁTNE NAVÝŠIŤ POČET OPERÁTOROV PRI ZVÝŠENÍ UPH

CIEĽ ZO OZ KOVO KIA: URČIŤ A DODRŽIAVAŤ SEKVENČNÉ PRAVIDLÁ


