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TÉMY STRETNUTÍ:KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE,SOCIÁLNY FOND,PRACOVNOPRÁVNA PORADŇA,ČLENSTVO V ODBOROCH,ODMEŇOVACÍ SYSTÉM 

KMS,ZLOŽKY MZDY A BONUSOVÝ SYSTÉM ODMEŇOVANIA,PODNETY OD ZAMESTNANCOV V PRACOVNOPRÁVNEJ OBLASTI A OBLASTI BOZP ... .

                 PREČO BYŤ ČLENOM ODBOROV ?
1. Podľa našich zákonov jedine odborové organizácie môžu reálne ovplyvňovať

mzdové a pracovné podmienky vo firmách.

Vo firme kde odborová organizácia nefunguje: 

• zamestnanci sú odkázaní výlučne na vôľu či nevôľu zamestnávateľa

• chýba kontrola nad dodržiavaním Zákonníka práce, Zákona o BOZP

• zamestnanci sú v boji za lepšie podmienky a  mzdu osamotení ( v jednote je sila )

2. Odbory dnes plnia úplne inú úlohu ako za socializmu.

• ROH bolo vlastne súčasť vedenia podnikov, podriadené filozofii komunistického

zriadenia

• stačí sa pozrieť na silu odborov vo vyspelej západnej Európe 

(Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia ... )

• ak sa chceme týmto krajinám priblížiť , správajme sa ako zamestnanci v týchto

krajinách  a niečo pre seba robme

3. Majme vyššie ambície, neuspokojme sa s málom a dajme to najavo.

• tak ako si najvyššie ciele kladú naši zamestnávatelia aj my sa neuspokojme s tým

že však sme na tom nie tak zle

• uvedomme si fakt že aj zamestnávateľ je závislí od zamestnancov a nie len

naopak, veď zamestnávateľ nás nevlastní ale má s nami pracovnoprávny vzťah

(Pracovnú zmluvu)

4. Nespoliehajme sa na to že však to niekto vybojuje.

• jediná šanca zamestnancov je v jednote, spoločnom postupe a angažovanosti

5. Korporácie, združenia, zväzy, únie – na strane zamestnávateľov

• KMC - Kia motors corporation – združuje a vytvára stratégiu v rámci koncernu

• AZZZ SR – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 

• RÚZ – Republiková únia zamestnávateľov 

JEDINÁ ALTERNATÍVA A ROVNOCENNÝM PARTNEROM VOČI INŠTITÚCIAM

ZASTUPUJÚCIM ZAMAESTNÁVATEĽOV JE ORGANIZÁCIA ZASTUPUJÚCA

ZAMESTNANCOV. ZO ZÁKONA IBA ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE MAJÚ

SPOLUROZHODOVACIU PRÁVOMOC V PRCOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH A MAJÚ

PRÁVO VYJEDNÁVAŤ KOLEKTÍVNE ZMLUVY.NA ÚROVNI PODNIKOV JE TO

ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA V NAŠOM PRÍPADE POD ODBOROVÝM ZDRUŽENÍM

KOVO.

         AKO SA STAŤ ČLENOM ODBOROV ?
Členstvo v odborovej organizácii podlieha splnenieu niekoľkých

podmienok.

1.Vyplniť a odovzdať Prihlášku za člena odborového zväzu KOVO.

2.Vyplniť a odovzdať Dohodu o zadaní a výške trvalého príkazu k

úhrade členského príspevku.

3.Zadať trvalý príkaz v bankovej inštitúcii na úhradu členských

príspevkov v mesačnom intervale.

Prihláška za člena odborového zväzu KOVO ako aj Dohoda o

zadaní a výške trvalého príkazu k úhrade členského príspevku sú

súčasťou jedného formuláru , ktorý je v elektronickej podobe na

stiahnutie na našej webovej stránke www.zoozkia.estranky.sk . K

dispozícii v tlačenej podobe je tento formulár aj u členov Výboru

ZO, ale aj u úsekových dôverníkov. Vyplnený formulár potom

môžete odovzdať ktorémukoľvek členovi VZO, alebo úsekovému

dôverníkovi podľa pracoviska a pracovnej zmeny kde pracujete.

Kompletný zoznam úsekových dôverníkov uvádzame na druhej

strane nášho občasníka. Na zobratie ale aj odovzdanie vyplného

formuláru môžete využiť aj stretnutie s predsedom ZO, ktorý

pravidelne počas prestávok a pred poobednou pracovnou zmenou

pôsobí na oddychových zónach jednotlivých hál. O týchto

stretnutiach so zamestnancami informujeme na inom mieste

nášho občasníka.

Ak však na Vašom pracovisku nepôsobí ani člen Výboru ZO a ani

úsekový dôverník, môžete vyplnený formulár vhodiť do našich

skriniek na podnety,ktoré sa nachádzajú na montáži pri vstupe do

pánskych šatní a na motorárni 1 v pánskych šatniach pri našej

odborárskej nástenke.

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte či už

osobne,telefonicky alebo e-mailom.

sídlo
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NÁVRAT KU KOLEKTÍVNEMU 

VYJEDNÁVANIU

KONFERENCIA ZO OZ KOVO KIA
Výbor ZO OZ KOVO KIA Žilina poriada konferenciu základnej

odborovej organizácie OZ KOVO KIA Žilina,  ktorá sa uskutoční: 

dňa 23.6.2013 o 15:00 hodine v Dome odborov, miestnosť

č.32  na 2. poschodí.

Program konferencie: 

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií 

3. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu ZO za rok 2012

4. Správa Revíznej komisie

5. Návrh  Zásad tvorby a čerpania prostriedkov ZO pre rok 2013

6. Návrh rozpočtu ZO na rok 2013  

7. Potvrdenie výsledkov volieb do orgánov ZO OZ KOVO KIA

8. Správa o činnosti Výboru ZO OZ KOVO KIA Žilina 

9. Diskusia  

10. Návrh uznesenia 

11. Záver

V súlade so Stanovami OZ KOVO je každá základná organizácia

povinná každý rok usporiadať Konferenciu, ktorej predchádza

kontrola účtov ZO o narábaní s členskými príspevkami ktoré

členovia odborovej organizácie poukazujú na činnosť základnej

organizácie.Túto kontrolu účtov uskutočňujú členovia Revíznej

komisie a pre účely Konferencie vypracujú po tejto kontrole

Správu revíznej kontroly. Na túto konferenciu sú pozvaní

delegáti za jednotlivé odborové úseky , z ktorých každý má

právo hlasovať o zásadných dokumentoch na nasledujúce

dvanásťmesačné obdobie.

V nasledujúcich dňoch budú delegátom konferencie doručené

prostredníctvom členov Výboru ZO alebo úsekových

dôverníkov pozvánky na Konferenciu.Vzhľadom na dôležitosť

prejednávaných dokumentov prosíme delegátov o zodpovedný

prístup k účasti na tejto Konferencii.

Aj keď tohtoročné kolektívne vyjednávanie je už ukončené a

Dodatok ku Kolektívnej zmluve je podpísaný,my však

neprestávame pracovať a už teraz začíname pripravovať

budúcoročný návrh.Pri jeho finalizovaní budeme spolupracovať

aj s našimi členmi aby návrh bol výsledkom čo najširšej diskusie

členov odborvej organizácie.Odborová organizácia ako

zástupcovia zamestnancov urobí opätovne všetko preto,aby

návrh ktorý predložíme zamestnávateľovi začiatkom roku 2014

bol reálnym odzrkadlením požiadaviek zamestnancov najmä v

oblasti navýšenia miezd , a aby výsledok kolektívneho

vyjednávania bol prijateľný väčšinou zamestnancov KMS.K

naplneniu našich cieľov bude však nevyhnutné aby sme mali

oporu a podporu u zamestnancov a vzájomne si dôverovali pri

neľahkých vyjednávaniach.

Preto aby sa pozícia zamestnancov pri vyjednávaniach zlepšila,

sme hneď po podpise Dodatku ku KZ začali realizovať náš

AKČNÝ PLÁN. Súčasťou zlepšenia osobnej komunikácie so

zamestnancami je aj uvoľnenie predsedu odborovej

organizácie na prácu v odborovej organizácii pôsobiacej u

zamestnávateľa. Aj naďalej sa snažíme rozširovať našu

organizačnú štruktúru a informovať zamestnancov o tom ako

nám môžu pomáhať pri zlepšovaní povedomia a

infromovanosti zamestnancov.

Aby sme si pripomenuli cestu akou sa tento rok rodila dohoda

o znení dodatku ku KZ ,predstavujeme Vám teraz 

návrh KMS z 2.kola vyjednávania zo dňa 19.3.2013 

ÚSEK Č. PRIEZVISKO A MENO PRACOVISKO PRAC.ZMENA FUNKCIA

1 Morcinek Michal chassis 2 -  MONTÁŽ A / N1 člen VZO - BOZP

2 Hrnčiar Jaroslav chassis 1 -  MONTÁŽ A / N1 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

3 Budulák Michal údržba - MOTORÁREŇ 1 12 h. člen VZO - BOZP

4 Chládek Miroslav ZO OZ KOVO KIA 8:00 - 16:00 člen VZO - PREDSEDA

5 Dorociak Luboš final 2 - MONTÁŽ A / N1 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

6 Špánik Miloš PM - ZVAROVŇA A / N1 člen VZO - BOZP

7 Laslopová Katarína linka čier. páskovania - LAKOVŇA C / N2 člen VZO - HOSPODÁR,BOZP

8 Pika Jaroslav údržba nástrojov- LISOVŇA C / N2 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

9 Majerík Juraj trim 1 - MONTÁŽ A / N1 člen VZO 

10 Skladaná Miroslava trim 3 - MONTÁŽ A / N1 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

11 Rakovský Roman linka dverová - MONTÁŽ B / N3 člen VZO 

12 Garaj Jozef test repas - MONTÁŽ C / N2 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

13 Majtán Miroslav údržba nástrojov- LISOVŇA A / N1 člen VZO - PODPREDSEDA,BOZP

14 Lutišan Peter trim 1 - MONTÁŽ C / N2 člen VZO 

15 Rabčanová Alena sealer - LAKOVŇA B / N3 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

16 Gomola Tibor linka poh. diely - ZVAROVŇA A / N1 ÚSEKOVÝ DÔVERNÍK

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  ZO OZ KOVO KIA
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