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Vydává ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

23.4.2014 proběhla Konference
ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
Připravit konferenci není vůbec jednoduchá věc.
Nejdříve se určí, kdy konference bude. Termín nesmí být v kolizi
s nějakým jiným důležitým jednáním, a co nejvíce by měl vyhovovat delegátům i hostům. Potom je také třeba stanovit, podle
jakých pravidel budou pozváni delegáti.
Když je schválený den i pravděpodobný
počet účastníků, pak se zařizuje prostor.
Jenže v sále je v ten den jiná akce. Mění se
datum. Tvoří se pozvánky s programem
jednání a rozesílají se delegátům na provozy. Zvou se hosté a upravuje se časový
harmonogram.
Řeší
se
problémy
s uvolněním. Objednává se ozvučení a
občerstvení. Připravují se materiály pro
delegáty a komise. Navrhují se členové
komisí, předsednictvo a řídící konference.
Vytváří se prezentace a seznamy delegátů pro prezenci. Připravuje se sál.
A pak v den konference?
I přes neúčast nemocné asistentky je prezence bez problémů.
Nemocný řídící se dopuje tabletkami. Schvaluje se program, členové komisí, předsednictvo i účast hostů. Ti přichází vzápětí.
Generální ředitel hovoří o bezpečnosti a situaci v ocelářství a o
dalších výzvách, personální ředitel o chování zaměstnanců uvnitř
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firmy. Odpovídají na dotazy a překvapivě zůstávají opravdu
dlouhou dobu. Ředitel Koksovny a ředitel Válcoven po svých
vystoupeních dlouho odpovídají na dotazy delegátů, ředitel pro
výrobu AMDS CR mluví o nesnadné pozici firmy po přechodu
provozu svodidel a důlních výztuží do mateřské společnosti
AMO. Předseda ZO hovoří o práci ZO. Hodnotí rok, který všichni vnímali jako přechodný po spojení dvou
Základních organizací. Hospodář ZO pak
detailně
seznamuje
delegáty
s hospodařením a navrhuje rozpočet pro
tento rok. Ten je po přednesené Zprávě
Dozorčí a revizní komise schválen.
Přichází předseda ZO Ocelárny spolu
s předsedou ZO Servis a seznamují delegáty se svým pohledem na dění v huti.
Přítomní zástupci Klubu důchodců Koksovny i Válcovny ve svém vystoupení delegáty konference zdraví a přejí jim, aby se
také důchodu dožili.
Konference schvaluje vznik dvou nových Rad úsekových důvěrníků a dlouze se diskutuje o možném přijímání agenturních zaměstnanců k členství v odborech. Nakonec je tento návrh většinou schválen. Konference ZO končí, vyslechli jsme mnoho názorů, škoda jen, že si nenašli čas někteří pozvaní hosté ať už ze
strany OS KOVO a nebo z jiných ZO v naší firmě. Snad příště.
Připravit Konferenci ZO totiž není vůbec jednoduchá věc.
Ivan Pěknica

Dirigent změnil orchestr
Koncem dubna se konal Sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen ČMKOS), kde byl po Jaroslavu Zavadilovi,
který se stal senátorem a opustil post předsedy ČMKOS, zvolen nový předseda. Stal se jim podle očekávání (alespoň Kováků) předseda OS KOVO Josef Středula. V prvním rozhovoru po zvolení se pasoval do role dirigenta,
který začíná dirigovat vynikající sólisty a musí z nich vytvořit skvělý orchestr. Všichni si to
samozřejmě přejeme a doufáme, že sólisté z ČMKOS budou ukáznění a podřídí své vlastní ambice (zájmy svých svazů, nebo své vlastní) ve prospěch konfederace.
Jen mám trochu obavy, že dirigent dirigující nemálo let orchestr OS KOVO, který již nějakou
dobu hraje trochu falešně, nebude schopen udělat ze sólistů ČMKOS skvělé hudební těleso. Budu samozřejmě rád, pokud zjistím, že jsem se mýlil a za rok, za dva uslyším libé tóny našeho
společného odborářského orchestru, jak hraje bezchybně třeba Ódu na radost.
Věřte mi, že potom veřejně pogratuluji předsedovi ČMKOS asi těmito slovy: Pepo, pro mne jsi
český Karajan!
Víťa Prak

Šestnáct zásadních změn a novinek pro zaměstnance a šéfy
7. Odpovědnost manažerů
DŘÍVE: Manažeři neměli tak velkou osobní odpovědnost za neúspěchy společnosti.
NYNÍ: : Vedoucí pracovníci, kteří nebudou plnit své povinnosti nebo něco zanedbají, a
firma se kvůli tomu ocitne v insolvenci, mohou být nuceni vrátit peníze, jež si vydělali za
poslední dva roky. Budou také ručit za dluhy a další závazky společnosti. Mohou být potrestáni až tříletým zákazem členství v představenstvu či dozorčí radě jakékoli firmy.
8. Předsmluvní informační povinnost
DŘÍVE: Neexistovala.
NYNÍ: Nový občanský zákoník zavádí předsmluvní informační povinnost. Lidově řečeno
– ani zaměstnavatelům, ani zaměstnancům se nevyplatí lhát a zamlčovat informace. "Když
firma slíbí uchazeči při pohovoru služební auto a po nástupu mu je nedá, pracovník se cítí
poškozen, a kdyby to byl býval věděl, možná by do společnosti vůbec nenastoupil. Může
se domáhat kompenzace," uvádí příklad Jana Rašovská.
…….pokračování str.2
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KRÁTCE

• Předseda naší ZO navštívil konferenci Sdružení ZO OS KOVO AMO
• Výletu do Krakowa a Weliczky se
zúčastnilo 79 turistů
• Do 2.6. je nutné se přihlásit na turnaj
ve čtyřhře v tenise
• Příprava V50 vrcholí
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Zpravodaj ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO
ArcelorMittal Česká republika
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Šestnáct zásadních …..

A platí to i v opačném případě. Když uchazeč u přijímacího pohovoru zalže, že umí
výborně anglicky, aby získal
místo,
a zaměstnavatel zjistí
VYHODNOCENÍ 18.4.2014
pravdu, až když mu vznikne
škoda, zaměstnanec bude
škodu hradit.
UMÍSTĚNÍ DRUŽSTEV UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVCŮ
Složitější to bude mít i ten,
1. Soustružna —1283 b.
1. Kyrych Michal —355 b.
kdo bude chtít nepoctivě
2. Koksovna —1251 b.
2. Heger Petr
—336 b.
ukončit jednání o pracovní
3. HCC—Trať—1110 b.
3. Stěpanovský Jan —333 b.
smlouvě. Pokud se po výběNEJLÉPE UMÍSTĚNÁ ŽENA NEJHODNOTNĚJŠÍ VÝKON rovém řízení společnost doPolášková Marta—280 b.
Kyrych Michal—197 b.
hodne se zaměstnancem na
nástupu, ale nakonec pozici
obsadí jiným kandidátem,
může pracovník požadovat
náhradu škody. Funguje to i
opačně – v případě, kdy zaměstnanec slíbí, že nastoupí,
ale nakonec to neudělá. Firma ho však nemůže žalovat o
náhradu škody, pokud mu v
tom zabránila vážná nemoc
či úmrtí.
Zdroj idnes.cz

BOWLINGOVÝ
TURNAJ

GRATULUJEME

Pád
V tunelech pod válcovnami
běhá šedá myška malá,
na hlavě má z víčka přilbu
PET brýle na oči dala.
Špunty nikde nesehnala
je to profil velmi úzký,
proto nese uvnitř boltce
knoflík z montérkové blůzky.
Stačí tato ochrana
my se ale ptáme?
Myška nemá postrojek
skončí na dně v jámě!
Jaké pro nás poučení
z této hrůzy plyne?
Používej vždy OOPP
správné a ne jiné!

ZO OS KOVO ARCELORMITTAL ČESKÁ REPUBLIKA
pořádá za podpory ArcelorMittal Ostrava a dceřiných společností

41. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU
v sobotu 31. května 2014

RS ONDRÁŠEK - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
T R A S Y: pěší 10, 15, 20, 30, 50km a cyklistické 40, 60km
Odpoledne je pro děti připraven program,
malování na tvář, místní hasiči předvedou svou techniku a hašení požáru, a další.
Pro všechny děti je připraven dárkový balíček.
Letos se bude opět čepovat skvělý VALCÍŘSKÝ LEŽÁK!!!
Redakční rada: Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Krausz Jiří 6499 krausz.j@seznam.cz , Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com,
Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com, Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@arcelorMittal.com
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