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DOCHÁZKA A HODNOCENÍ

Hodnocení, to je téma na několik stránek. Každý kvartál 

se už začínám smát, co se ke mně dostává za názory, za 

co má ten či onen takové či makové hodnocení. Nebudu 

se tady rozepisovat o tom, že hodnocení se dává, 

bohužel, i podle oblíbenosti. Docela mě totiž poslední 

dobou začíná udivovat, jak se projevuje celkově do 

hodnocení absence. Nevím, jestli to je jen můj pocit, ale 

zdá se mi, jako by si 

KONFERENCE

Dle statutu naší ZO musíme jednou ročně svolat 

konferenci, jenž je našim nejvyšším orgánem. Žádáme 

tedy delegáty ( delegát = člověk, kterého jste písemně 

nominovali, aby vás na těchto setkáních zastupoval a za 

vás hlasoval ), aby se dostavili v neděli 17.11. v čase 

10:00- 12:00hod do tradiční restaurace Křivý pes ve F-M  

( velký salonek nahoře v 1. patře ). Probereme úpravu 

výše členského příspěvku tajných členů, příspěvku 

kvartálních benefitů, budoucí volby do ZO, změnu 

základních dokumentů apod.. 
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SBÍRKA

DISTRIBUCE VÁNOČNÍCH POUKÁZEK

Tradičně jako každý rok, rozdáváme na Vánoce našim 

věrným členům, poukázky CADHOC v hodnotě 600Kč. 

Tyto lze pak uplatnit na jakékoliv zboží v řetězcích TESCO, 

BILLA, HRUŠKA, TETA, DM atd.. Kompletní seznam 

provozoven naleznete na www.upcz.cz . Nárok na tyto 

poukázky mají všichni ti naši členové, jenž mají zaplaceny 

alespoň poslední 3 členské příspěvky! Jelikož jsme nuceni 

udržovat hospodářství v zelených číslech, nemůžeme 

poukázky dávat i úplně novým členům, protože si na ně, 

jednoduše řečeno, ještě nenašetřili- logicky.. :-) A jak že 

bude probíhat samotná distribuce?!

Během září jste měli možnost přispět těm pozůstalým, 

které v nedávné minulosti postihla rodinná tragédie. Pro 

pana Kamila se vybralo 41.199 Kč, na pana Pavla 41.799 

Kč a na pana Daniela 45.798 Kč ( částky jsou 

zaokrouhleny na celé koruny ). Všem, jenž kolegy z 

našich odborářských řad podpořili UPŘÍMNĚ 

DĚKUJEME!!! Jednotlivé částky již byly počátkem měsíce 

října odeslány na čísla bankovních účtů patřící 

pozůstalým.
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SLOVO ÚVODEM

Podzim na nás dýchá ze všech stran, a než se člověk 

naděje, tak přicupitá paní zima.. :-) Takže hlavně 

nezapomenout včas přezout kola u auta, protože se nám 

opravdu nechce dělat další sbírku pro pozůstalé..! No a 

ruku v ruce s onou zimou, se závěrem roku, sic 

nenápadně avšak pomalu ale jistě,  blíží adventní nálada, 

takže si vás ( ve článku níže ) dovolujeme pozvat na 

poslední letošní odborovou akci, a to- na adventní trhy 

do polského Krakova!!! :-)

ASSEMBLY, Production office- 

velká meetingovka13:30-14:15

27.11.
05:30-06:15 TRANSMISSION, rest area na 

staré hale 13:30-14:15

20.11.
05:30-06:15

04.12.
05:30-06:15 PAINT, Production office- malá 

meetingovka13:30-14:15

18.12.
05:15-06:15 PERSONÁLNÍ VRÁTNICE, visitors 

room13:30-14:45

11.12.
05:30-06:15 WELDING, CMM room ( kontrola 

kvality )13:30-14:15



PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

S vážnými automobilovými nehodami našich kolegů z 

průmyslové zóny v Nošovicích, se poslední dobou jako by 

roztrhl pytel.. :-( Proto opravdu spěchejte pomalu a 

buďte ohleduplní i k ostatním účastníkům silničního 

provozu!!! Nebo vás už snad nebaví život? Blíží se svátky 

Vánoc, a nikdo z nás ( zvláště pak v tomto svátečním 

období ) přeci nechce přijít o své blízké, kamarády.. A 

závodníci patří na okruh, ne na cestu!

Letos poslední námi pořádaná akce, a že jich opět bylo.. :-

) Krakov je krásné historické město, jejich adventní trhy 

doslova vyhlášené, s výborným jídlem, a navíc pro 

našince s příznivými cenovkami.. Po loňských čertech v 

Retzu si tedy letos dáme opravdový adventní relax, s 

dostatkem času si jej plnými doušky vychutnat.. 

Rezervační formulář lze na našich webových stránkách / 

aplikaci využít nejdříve ve čtvrtek 07.11.2019 od 

12:00hod! Opět platí, kdo dřív příjde, ten jede.. Pokud do 

24.11.2019 nebude zaplněna kapacita autobusu, 

nabídnou se po tomto datu zbývající místa i rodinným 

příslušníkům či přátelům od přihlášených. Registrace 

bude možná POUZE skrze zmíněný formulář tak, aby bylo 

jasně zadokumentováno, kdo se kdy přihlásil a 

nedocházelo tak ke zbytečné polemice.. :-) Spoluúčast 

případných zájemců byla stanovena na výši 150Kč, což je 

25% z celkové ceny zájezdu. Odjezd je naplánován v  

07:35h od vlakového nádraží ve Frýdku- Místku a v 

08:10h od hlavního vlakového nádraží v Ostravě. 

Plánovaný příjezd zpět do ČR je pak plánován nejpozději 

okolo 20-té hodiny večerní. Tento zájezd organizujeme 

skrze Sportovní klub, takže v ceně je zahrnut: průvodce, 

rady na cestu, mapové podklady, prohlídka města a 

asistence na místě. No a teď to hlavní- termín.. Do 

Krakova jedeme v neděli 08.12.2019!!! To aby i ti 

kolegové po páteční noční, měli na absolvování tohoto 

výletu dostatek sil.. :-)
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SPĚCHEJ POMALU !!!

T- MOBILE

Firma závěrem tohoto roku upravuje své firemní 

paušály, a já byl nedlouho po jejich uveřejnění 

bombardován dotazy, zda-li se budou měnit i ty 

odborové. Kontaktovali jsme tedy místopředsedu OS 

KOVO pana Valáška Tomáše, jenž má tento druh 

benefitu "pod palcem", a ten nám obratem odpověděl: " 

OS KOVO vyjednává s T-Mobilem dlouhodobě a v 

průběhu cca ledna dojde jednak k vyvádění účastníků ze 

staré rámcové smlouvy do T-mobile programu a jednak 

dojde k úpravě cenotvorby, která je jiná než u Vašeho 

zaměstnavatele. Bohužel nevidím do jednání operátora s 

jednotlivými firmami. Na naší straně je negativní věc, že 

když OS KOVO něco vyjednalo v minulosti, tak to bohužel 

platí pro další odborové svazy a operátoři si nechtějí 

kanibalizovat trh, takže oproti stávající nabídce, kterou 

máme  dojde k

vylepšení cen, přidání většího objemu dat , ale u tarifu s 

3 Gb dat má Váš zaměstnavatel lepší cenotvorbu. My 

máme jednání z hlediska 600 IČO u svazu bohužel težší a 

v tomto případě také bohužel ty další svazy, které mají 

také smlouvu s T-Mobilem." Toliko tedy poslední 

informace z nejvyšších míst.. Jakmile se tedy ( úvodem 

příštího roku ) dozvíme něco konkrétnějšího, určitě vás o 

tom budeme bezodkladně informovat.. :-) 
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ADVENTNÍ ZÁJEZD DO KRAKOVA

vedoucí pracovníci udělali svůj nepsaný systém, kde se 

jakákoliv absence rovná automaticky C nebo D. Pokud se 

nepletu, ve směrnici ( zaměřené na hodnocení ) je 

napsáno, že při dlouhodobé absenci ( 20 dní ), 

zaměstnanec nemůže být lépe hodnocen, než 

písmenkem B. Proč se tedy stává, že při ošetřování člena 

rodiny po dobu sedmi dnů, si operátor převezme 

písemné ohodnocení C nebo D? Navíc s odůvodněním – 

absence? Tím, že jdu na paragraf, jsem krácen na výplatě 

bez docházkového bonusu a následném velkém bonusu. 

To tedy za pečování někoho nemocného mám být 

trestán ještě céčkem nebo déčkem? A to vše za 

maximálně 7 denní absenci, kterou neovlivním? Navíc z 

osobní zkušenosti vím, že se takto hodnotí i za 3 denní 

paragraf. Už delší dobu se volá po radikálních změnách v 

hodnocení a já věřím, že se ještě někdy dočkáme 

MOTIVUJÍCÍHO a lidského ohodnocení, a né hodnocení 

podle oblíbenosti …

BACUL JAN, ČLEN VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

FUTSALOVÝ TURNAJ

Opět po roce jsou naši členové- odboráři pozváni na turnaj “ 

O pohár ZO OS KOVO TŽ“, jenž se koná v sobotu 23.11.2019 

v hale STaRS v Třinci. Takže pokud má ještě někdo zájem se 

zúčastnit, nechť co nejdříve kontaktuje vedoucího družstva 

pana Drexlera Lukáše na email: l.drexi@seznam.cz či 

mobilní tel: 773 869 852 a domluví se na podrobnostech! 

Akce nemá pouze sportovní, ale i následný společenský a 

kulturní program! Po loňské zkušenosti musíme konstatovat, 

že tato aktivita je organizována skutečně na hodně vysoké 

úrovni.. 🙂


