
Dňa 19.12.2012 bol zástupcom vedenia KMS predaný návrh Dodatku číslo 4. ku Kolektívnej zmluve.Návrh

obsahuje navýšenie tarifných miezd všetkých zamestnancov KMS ale aj navýšenie a úprava podmienok
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PRED  KOLEKTÍVNYM  VYJEDNÁVANÍM

obsahuje navýšenie tarifných miezd všetkých zamestnancov KMS ale aj navýšenie a úprava podmienok

vyplácania bonusových zložiek miezd.Odpoveď nám bola doručená dň 18.1.2013 , kde na naše návrhy v

mzdovej časti bola vo všetkých navrhovaných navýšeniach odpoveď KMS: "Navrhované znenie bude

predmetom ďalšieho vyjednávania". KMS navrhuje vo svojej odpovedi zahájiť rokovnia o znení Dodatku č. 4

ku KZ na február 2013.V tomto špeciálnom vydaní nášho občasníka by sme vás chceli informovať o hlavných

bodoch návrhu ako aj stručný prierez rokom 2012 očami médií. Na podporu navrhovaného navýšenia miezd

pre ďalšie obdobie uvádzame aj štatistické údaje o produkcii a priemernej mzde za rok 2012. 

NÁVRH ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV:

 - základná mesačná mzda (TARIFA) – navýšiť  o  8%

- letný bonus : upraviť podmienky nároku a krátenia bonusu (prísne dochádzkové pravidlá)

- vianočný bonus: upraviť podmienky nároku a krátenia bonusu (prísne dochádzkové pravidlá)- vianočný bonus: upraviť podmienky nároku a krátenia bonusu (prísne dochádzkové pravidlá)

- dochádzkový bonus : zachovať a navýšiť  na 10  eur/týždenne 

                                        (upraviť podmienky nároku a krátenia bonusu)

- motivačný bonus : zachovať a upraviť podmienky nároku a krátenia bonusu 

                                    (prísne dochádzkové pravidlá)

- mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas : navýšiť o 5% ( na riziku 40% , na ostatných 30%)

- mzda a náhrada mzdy za sviatok : navýšiť  o 50% priemerného zárobku ( 150%)

- mzdové zvýhodnenie za prácu v dni nepretržitého odpočinku v týždni : navýšiť o 10% priemeru (60%)

- mzdové zvýhodnenie za poobednú prácu: navýšiť na 0,3 eur /hodinu

- mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu: navýšiť o 0,1 eur /hodinu (0,7 eur/hodinu)

- mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce: pre kategóriu 3 navýšiť na 0,62 eur /hodinu

                                                                                      pre kategóriu 4 navýšiť na 0,7 eur /hodinu

- mzdové zvýhodnenie za prácu v nepretržitej prevádzke: zaviesť  nový typ mzdového zvýhodnenia 

PRODUKCIA

TRŽBY A ZISK KMS

BUDE ZVEREJNENÉ PO FINANČNEJ 

UZÁVIERKE V MARCI 2013

INFLÁCIA

- mzdové zvýhodnenie za prácu v nepretržitej prevádzke: zaviesť  nový typ mzdového zvýhodnenia 

                                                                                 0,3 EUR za každú odpracovanú hodinu v nepretržitej prevádzke

ROK 2012 V ČÍSLACH
FINANCIE

AUTOMOBILY                292 000
nárast oproti 2011   +15%

MOTORY                         464 000
nárast oproti 2011   +29%

ŠTATISTICKÝ  ÚRAD SR

3,6%

PRIEMERNÁ HRUBÁ MZDA          1 129 EUR
pokles oproti 2011                   -2,42%

 POKLES REÁLNYCH MIEZD BOL V ROKU 2012 VĎAKA INFLÁCII EŠTE VÝRAZNEJŠÍ !

INFLÁCIA

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK



V kórejskej Kii zarábajú štyrikrát viac ako v Žiline.  24.4.2012

Pre zamestnancov v žilinskej Kii sú najdôležitejšími informáciami z Kórey tohtoročné plány predaja automobilov v Európe. „V roku 2012

chceme dosiahnuť na európskom trhu 22,8–percentný rast, čomu zodpovedá predaj 356–tisíc automobilov,“ povedal viceprezident

koncernu Kia Motors Corporation Thomas Oh.

Kórejské vedenie počíta s plným využitím 300–tisícovej výrobnej kapacity žilinského závodu. Úspech má na klesajúcom európskom trhu

zabezpečiť najmä predaj nového modelu Kia ceéd. V najbližších dvoch rokoch sa však neplánuje rozširovanie výroby a prijímanie nových

zamestnancov.

Slovensko poráža Maďarsko aj Česko. Vďaka automobilkám  30.8.2012

Rekordná Kia s novými modelmi

Kia sa už v júli pochválila rekordnými výsledkami vo výrobe automobilov na Slovensku. „V porovnaní s prvým polrokom 2011 je rast objemu

produkcie o 10 percent, keď počas prvých šiestich mesiacov tohto roku vyrobila viac ako 149 000 automobilov. Kia spustila v závode na

Slovensku začiatkom roka 2012 tretiu pracovnú zmenu a od apríla vyrába nový model Kia Cee’d. Nový Cee’d výrazne prispel k 17-

percentnému medziročnému nárastu výroby v druhom kvartáli 2012, keď závod opustilo takmer 80 000 automobilov. Produkcia motorov

MÉDIÁ  O NÁS

percentnému medziročnému nárastu výroby v druhom kvartáli 2012, keď závod opustilo takmer 80 000 automobilov. Produkcia motorov

dosiahla úroveň 237 000 kusov a zaznamenala rast na úrovni 22 percent,“ informoval spravodajský portál Aktuality.sk hovorca závodu Kia na

Slovensku Dušan Dvořák. 

No a pred pár dňami Kia oznámila, že začala s výrobou Kia Cee’d Sportswagon, ktorý je v poradí už druhým novým modelom v tomto roku.

„Sportswagon je priestranné rodinné kombi, ktoré patrí do segmentu nižšej strednej triedy. Jeho predchádzajúca verzia doteraz tvorí pätinu

z celkovej produkcie automobilky Kia na Slovensku. Nový model bude pre výrobný závod jedným z kľúčových produktov a podporí rast

produkcie v roku 2012,“ dodal Dvořák s tým, že podľa aktuálnych výsledkov má závod medziročný rast za sedem mesiacov na úrovni 11

percent.

Automobilky lámali rekordy, poskočili o 84 percent! 10.9.2012

Máme jeden z najlepších ekonomických rastov v eurozóne. Nemci nás dokonca dávajú za príklad a čisto teoreticky by sa s nami dalo počítať v

tej lepšej eurozóne, keby sa náhodou rozpadla. Za to všetko môžu naše automobilky. Ich výroba narástla medziročne neuveriteľne vysokým

číslom.

Kia aj Škoda zarobia na jednom aute viac ako Volkswagen! 02. 10. 2012  

Nemecký inštitút pri Univerzite Duisburg-Essen priniesol zaujímavú štatistiku, ktorá hovorí o priemernom zisku automobiliek za jednoNemecký inštitút pri Univerzite Duisburg-Essen priniesol zaujímavú štatistiku, ktorá hovorí o priemernom zisku automobiliek za jedno

predané auto.

Škoda je so ziskom pred zdanením a úrokmi vo výške 1 100 eur na auto v celkovom poradí ôsma, medzi najväčšími výrobcami tretia. V

porovnaní marží v percentách je dokonca druhá, hneď za kórejskými automobilkami Hyundai a Kia.

"Ziskové sú predovšetkým automobilky, ktorým predaje rastú alebo aspoň príliš neklesajú. Na príklade Škoda Auto i kórejských značiek

Hyundai a Kia je to zrejmé. 

Zisk na jedno predané auto:

■Hyundai/Kia - 1 386 €  

■Škoda Auto - 1 100 €

■Volkswagen - 916 €

Kia zaznamenala rekordný október a na Slovensku vyrobila od januára už viac áut ako za celý rok 2011  08.11.2012

• Spoločnosť Kia Motors Slovakia vyrobila v roku 2012 už viac ako 253 000 áut a začiatkom novembra prekonala minuloročnú produkciu 

• Výroba v októbri prekročila hranicu 30 000 automobilov, čo predstavuje 35-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2011 

Víťazom európskej autokrízy je Južná Kórea    11.12.2012Víťazom európskej autokrízy je Južná Kórea    11.12.2012

Jediní v pluse 

Rok 2012 bol pre európske automobilky čierny, alebo skôr červený z hľadiska čísel v účtovných výkazoch. Za rok takmer všetky zaznamenali

pokles predaja. Výrazné znamienko plus sa objavuje v štatistikách iba pri značkách Hyundai a jeho dcére, Kia. Obe značky, ktoré majú svoje

továrne na Slovensku a v Čechách, zvýšili svoj trhový podiel na 6,3 percenta z minuloročných 4,8 a rast ich predaja za posledný rok

predstavuje až 26 percent. 

Kia Motors Slovakia vyrobila v tomto roku už viac ako 285-tisíc áut   12.12.2012

Spoločnosť Kia Motors Slovakia vyrobila v tomto roku už viac ako 285-tisíc osobných automobilov, čo predstavuje 17,5-percentný nárast

výroby. Celoročná produkcia závodu v Tepličke nad Váhom neďaleko Žiliny by tak mala prekročiť hranicu 290-tisíc vyrobených vozidiel.

Benefity firiem? Už je to luxus  14.12.2012

Vo výrobnom závode Kia nezabudli ani na vianočné podujatia. Okrem toho dostalo 3 900 zamestnancov podniku aj kupóny na nákup

vianočných darčekov. Počas celého roka dostávajú variabilnú zložku mzdy a využívajú čiastočne hradenú dopravu do práce. „Rozdeľujeme aj

letné a vianočné prémie. Ich výška je 50 – 65 percent, podľa toho, ako dlho u nás zamestnanec pracuje,“ opisuje nadštandardné výhody

hovorca Kie Dušan Dvořák.

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK


