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             BŘEZEN 2016 
                                          ZPRAVODAJ               

 eNHáčko 

KRÁTCE 

 V dubnu začne celková rekonstrukce kan-

týny na HCC 

 Začala kontrola v agenturách práce ohled-

ně ohodnocování zaměstnanců  

 Stále jednáme o prémiových ukazatelích 

na drátovce 

 Štáb V50 začal přípravy na letošní ročník 

 Pro veliký zájem o zájezd do aquaparku ve 

Wisle 21.5.2016 vypravíme dva autobusy 

 Finále turnaje v bowlingu naší ZO proběh-

ne 15.4.2016 v Bowling Sky 

MDŽ 
Na 8. březen připadá Mezinárodní den žen. 

Mnohé z nás máme v paměti, jak probíhaly oslavy MDŢ v minulosti….rudý karafiát, 

bonboniéra, šeříkové mýdlo…a pozdní návrat společensky unaveného manţela. 

V dnešní době se lidé k tomuto svátku staví různě. Někteří ho zatracují jako socialis-

tický přeţitek, jiní darují ţeně květinu nebo jinou maličkost. Vţdyť kaţdá ţena je 

ráda obdarována. Této příleţitosti vyuţila také naše základní organizace a svým ţe-

nám věnovala dárek, který nejen příjemně překvapil, ale především potěšil. Díky!  

                         Bc. Valerie Paszová 

Návštěva z Třince 
Prvního dne měsíce března bylo opravdu nehezky. Od rána padal sníh, který se 

hned měnil na mokrou hmotu, na kterou máme docela přiléhavé slovo.  

A v tomto nehezkém počasí k nám přijeli na návštěvu kolegové z Třineckých ţelezá-

ren. Místopředseda ZO OS KOVO TŢ Marcel Pielesz společně s dalšími členy odbo-

rů si se zájmem prohlédli část provozů válcoven a protoţe sami jsou z obdobných 

provozů Třineckých ţelezáren, jejich otázky byly veskrze odborné. Ale hlavním dů-

vodem návštěvy nebylo porovnávání výkonu provozů obou hutních podniků, ale 

diskuze a předávání zkušeností. Kolegové z Třince se mj. zajímali o systém pitného 

reţimu na pracovištích, úroveň sociálního zabezpečení zaměstnanců, ale i o úroveň 

sociálních zařízení pro zaměstnance. Řeč byla i o probíhajícím kolektivním vyjedná-

vání v AMO. Zatímco v Třineckých ţelezárnách je uţ nějakou dobu dojednáno, 

v ostravské huti je závěrečný podpis v husté mlze. Pozvání do Třince jsme rádi přija-

li, jen termín ještě není jasný. Po podpisu?              Ivan Pěknica 

Vyjádření podpory zaměstnancům 

OKD 

Základní organizace OS KOVO Arcelor-

Mittal Česká republika s plnou vážností 

podporuje oprávněné požadavky vyjádře-

né Sdružením hornických odborů. Delší 

dobu sledujeme vývoj v OKD a jsme zne-

pokojeni situací, která ve vaší firmě na-

stala. Zaměstnanci nesmí nést na svých 

bedrech následky špatné privatizace a 

chybná rozhodnutí managementu ! 

Vyjadřujeme Vám tímto svou maximální 

podporu ve Vašem boji. V případě, že to 

bude potřeba, podpoříme Vás také osobní 

účastí. 

Vyjednávaní Kolektivní smlouvy 
25. kolo vyjednávání KS proběhlo u generálního ředitele (GŘ) Tapase Rajderkara. 
Toto kolo bylo u GŘ z důvodu zcela odlišného názoru obou stran na navýšení mezd v letošním roce. Zaměstnavatel své stanovisko 

obhajuje sloţitou situací na trhu s ocelí. Tato situace je způsobená nízkou cenou šrotu a levným dovozem z Číny a Ruska. I přes 

tuto skutečnost naše strana trvá na ohodnocení zaměstnanců, protoţe je po nich poţadován maximální výkon.  

Na základě této nelehké situace organizujeme schůzky se členy naší ZO, kde seznamujeme zaměstnance s tímto vývojem. Zde taky 

informujeme zaměstnance o záměru zaměstnavatele dát moţnost zaměstnancům ušetřit na odvodech a to formou převedení si ně-

kterých odměn do tzv. kafeterie. Strana odborů trvá na tom, ţe tato moţnost převedení odměn musí být na dobrovolnosti zaměst-

nance.             Ing. Petr Slanina 

Co je to kafeterie - systém benefitů 
Jen v málokteré firmě jsou zaměstnanci odměňováni pouze platem. V mnohých fir-

mách se jako pozitivní motivace uplatňuje také nejrůznější systém bonusů a benefi-

tů. V poslední době se zejména ve větších firmách uplatňuje systém tzv. kafeterie. 

Víte, oč přesně jde a v čem je výhoda tohoto systému?  

Bonusů a benefitů můţe být mnoho. V zásadě je moţné je rozdělit na motivaci fi-

nanční a nepeněţitou. Benefitů, které nejsou finanční povahy, můţe být mnoho – 

velmi často se vyuţívají vstupenky do sportovních zařízení, na kulturní události, dny 

volna na nemoc, slevové kupony do restaurací, na dovolené, jazykové kurzy, lékár-

ny… Avšak kaţdý z nás je jiný a má jiné koníčky a jiné věci ho také baví. To, co 

někdo můţe jako bonus uvítat, druhého nemusí vůbec zajímat a nemusí tento bonus 

vůbec vyuţívat. Právě v těchto případech je vhodné vyuţívat tzv. kafeterie, která 

zaměstnancům umoţňuje vybrat si pro něj nejvhodnější benefit. 

Pracovník obdrţí určitý počet bodů. Tyto body se pak mohou směnit za určitý bene-

fit. Kaţdý benefit je oceněn určitým počtem bodů a je pouze na zaměstnanci, aby si 

vybral ten benefit, který on sám ocení nejlépe. Kaţdý si můţe rozhodnout sám, zda 

raději vyuţije několika menších benefitů, jako jsou třeba vstupy do sportovního zaří-

zení, nebo zda si body nastřádá na dovolenou.    

      zdroj:www.podnikator.cz 

http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/ucetnictvi-a-dane/mzdy/n:16209
http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/personalistika/zamestnanecke-benefity/n:17038
http://www.podnikator.cz/doporucene-clanky/n:17073
http://www.podnikator.cz/doporucene-clanky/n:17073
http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/personalistika/zamestnanecke-benefity/n:16366
http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/personalistika/zamestnanecke-benefity/n:16366
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Přihlášky zároveň s platbou pouze do naplnění kapacity - nejpozději však do 15.4.2016 
Hlaste se u Ing. Jitky Javůrkové tel. 2051 Jitka.Javurkova@ArcelorMittal.com.  

Turnaj ve stolním tenise 
V minulém roce jsem se poprvé zúčastnil turnaje ve stolním tenise pořádaném 

ZO OS KOVO AMČR.     Jelikoţ patřím k zarytým amatérům, měl jsem ze své 

účasti veliké obavy, aby to nebyla totální sebevraţda. Dopadlo to nad má očekávání a 

odcházel jsem s přesvědčením, ţe příprava  na příští ročník bude zodpovědná.  Rok 

utekl jako voda, na turnaj jsem se samozřejmě při-

hlásil, ale ta příprava dost pokulhávala.  
V sobotu 20.2.2016 v tělocvičně ZŠ I. Sekaniny 

v Ostravě – Porubě  jsme se sešli v počtu 16 hráčů, 

kde uţ na nás čekaly připravené stoly a úvodní 

informace o inovaci turnaje v podobě rozdělení 

hráčů na registrované a ty druhé, ,,Hobíky´´. Tím 

se podařilo vyeliminovat (vykrýt) utkání, kde vý-

sledek byl jasný uţ při vstupu do tělocvičny. Hráči 

se rozlosovali do skupin, kde si zahrál kaţdý 

s kaţdým o postup do pokračujícího, uţ standartní-

ho hracího pavouka. Jak hra probíhala, soupeř za soupeřem, pochopil jsem, ţe má 

mizivá příprava nese ovoce. Trošku jsem pošilhával se závistí a obdivem nad umem 

ostatních hráčů po vedlejších stolech, kde se odehrávaly výměny pro mě nepochopi-

telné. Radost mi dělalo pomyšlení, ţe kaţdý hráč co 

si se mnou změřil síly, odcházel ze souboje 

s vyšším sebevědomím získaným výhrou. Postupně 

se z hráčů vyselektovali ti méně zdatní. I mé utrpení 

skončilo a mohl jsem si v klidu vychutnat finálové 

utkání. Rozloučili jsme se hlasitým potleskem při 

vyhlašování výsledků, předáním pohárů a cen, gra-

tulací, společným focením a poděkováním organizá-

torům za skvěle odvedenou práci. Někteří odcházeli 

s přesvědčením zodpovědné přípravy na příští 3. 

ročník tohoto turnaje, ale všichni měli dobrý pocit 

z ,,fajn´´ stráveného dopoledne.        Robert Kögler 

pořádá zájezd 23.4.2016 

FLORA OLOMOUC - JARNÍ ETAPA 

Odjezd  – Havířov AN(parkoviště u Kauflandu)     7:00 h 
                       pozn.: autobus z Havířova pojede jen v případě většího zájmu 

   – Ostrava DK města Ostravy        7:30 h 

                Předpokládaný návrat v 19:00 h 

 

Cena pro členy a rodinné příslušníky ZO 

OS KOVO ArcelorMittal ČR – 50,- Kč 

Cena pro ostatní – 150,- Kč 

Cena zahrnuje dopravu autobusem tam i zpět. 
 

Program: Příjezd na Výstaviště Flora cca v 9:00 h,  
      volný program.    

UMÍSTĚNÍ : 

Kategorie A1 (registrovaní)  Kategorie A2 (neregistrovaní) 

1. Vicherková Šárka  1. Ondrouch Zdeněk 

2. Štelar Petr  2. Pavlas Jaroslav 

3. Štulík Michal  3. Balík Jiří  

GRATULUJEME ! 

MULTIKÁRA 

 

Jsem 30. let stará zámečnická kára, 

dýchavičná, rozhrkaná, vyšlehaná Multikára. 

Korbu mám uţ dodrbanou, do kabiny teče, 

i ten šofér, co mě řídí, kleje a má křeče. 

 

A tak koukám, hledím v dálku, 

já vyhlíţím novou kárku, 

která nahradí mě v této dřině, 

ať si vznikla třebas v Číně. 

 

Je to tečka, je to bečka? 

Ţádná stará sjetá plečka. 

Kolem projel Superb nový, 

bez studu a bez výchovy. 

 

Takţe zas nic, musím makat, 

zadkem parkovat a čekat, 

aţ i  na mě přijde řada, 

já do musea půjdu ráda. 


