ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

SLOVO ÚVODEM
Přes tisíc kusů jednotlivých potvrzení o zaplacených
členských příspěvcích v roce 2019 vlastnoručně
podepsáno a oraženo, kompletní účetnictví naší ZO za
rok 2019 již máme také uzavřeno, no a když ještě
doladíme detaily jak fungovat v účetnictví podvojném,
tak budeme mít to nejhorší ze startu roku úspěšně za
sebou.. :-) Pokud nám tedy teď něco trvalo déle než
obvykle, omlouváme se! Nicméně ten čas není
nafukovací a schopných lidí je bohužel málo..
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PLÁN ODBOROVÝCH AKCÍ V ROCE 2020
Tohle je jedna z dalších věcí, které jsme museli hned v
lednu rozseknout, a sice co všechno pro vás budeme v
letošním roce podnikat.. Nakonec jsme se jednomyslně
ve Výboru ZO shodli, že tento rok žádnou další větší akci
již přidávat nebudeme, takže víceméně pojedeme dle
loňského lineupu. Poprvé však u autobusových zájezdů
zvažujeme i jejich kombinaci s železniční dopravou,
nicméně hodně bude záležet na finálně zvolené destinaci
a konkrétních možnostech jednotlivých dopravců..
* sobota 22.února- hromadný "výplaz" na Prašivou
* neděle 17.května- autobusový zájezd do Energylandie
v Polsku
* neděle 14.června- dětský den v ZOO Ostrava
* pátek 10.července- akce "plech do ruky" na personální
vrátnici
* sobota 12. září- odborový teambuilding v již tradičních
Palkovicích
* sobota 31.října- autobusový / vlakový zájezd do
vinného sklípku u Břeclavi
* neděle 06.prosince- autobusový / vlakový zájezd na
adventní trhy do Olomouce, Brna či Retzu
Data a místa jsou orientační, a s blížícím se dnem jejich
realizace ještě může dojít k nějakým dílčím úpravám..
Tento přehled naleznete i na našem webu či appce, a
pokud dojde k nějakých změnám, tak to jako první
zjistíte právě na oněch informačních kanálech. Snad si v
těchto akcích každý najde "to svoje" a určitě se budeme
těšit na vaši účast..! 🙂
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH
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CHYBY PŘI UPLATŇOVÁNÍ KVARTÁLNÍCH BENEFITŮ
Je jich bohužel čím dále více, a ještě více pak je
"vyhozeného" času, jenž tomu musíme posléze zbytečně
věnovat. Proleťme si tedy nejčastěji opakující se chyby, a
pokusme se z nich pro příště i poučit. Všichni tak ve finále
ušetříme nejen čas..! 🙂
* nenapíšete své ID číslo- musíme jej tedy pak hledat v
centrální evidenci členů, abychom čerpání tohoto
benefitu vůbec mohli správně zaevidovat.
* nenapíšete číslo svého bankovního účtu - bez toho však
nelze platbu odeslat! A když už jej přeci jen napíšete, tak
zapomínáte dopsat kód banky. Musíme tak ono číslo
hledat v historii plateb a zároveň spoléhat na to, že jste si
mezi tím nezměnili banku..
* na doloženém lístku je uvedeno cizí jméno - nezlobte se,
ale lístky proplácíme POUZE našim řádně platícím
členům! Tudíž žádným tetičkám, bratrancům, sousedům
či obecním tulákům. Takže ideálně jméno pouze vaše,
případně žádné! Pak vás musím s tímto zbytečně
otravovat, a příjemné to není nikomu.
* kombinujete lístky z vícero kvartálů - tomuhle já říkám
vyloženě bordel! Partyjo takhle fakt ne, jak by to
účetnictví pak asi vypadalo? Jeden kvartál = 1x čerpání
tohoto benefitu = lístky musí být datovány k tomuto
kvartálu. Je to přeci jednoduchá rovnice!
* v jednom kvartále čerpáte benefit, a v tom následujícím
doložíte opět lístky datované k předchozímu kvartáluopět Vás musím zbytečně otravovat s tím, ať doložíte
správně datované lístky. Už se našel i jeden takový
hloupý Erik ( ať si stále na paškál nebereme obligátní
Josefy ), který tyto léta nastavená, a pro všechny stejně
platící pravidla, bohužel nepobral.. Snaha mu to
srozumitelně vysvětlit přišla v niveč, a tak se odhodlal k
hrdinskému kroku a podal odhlášku z odborů. Hmmm, to
je ale frajer, robka na něj musí býti po právu pyšná! Pár
dnů předtím se mu základ díky odbory uzavřené
Kolektivní smlouvě zvýšil o 2.600Kč a on se zachová takto
"chlapácky" kvůli pár šušňům.. To je materiál panečku!!!
Chvála tomu, že takových nýmandů je tu naštěstí
poskromnu. A omlouvám se všem rozumným Erikům, ale
musím si taky někdy "pobečet".. 🙂
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

ODŠKODŇOVÁNÍ NEJEN PŘI PRAC. ÚRAZECH
Práce bezesporu člověka šlechtí. Podle marxistických
teorií má dokonce lví podíl na tom, že se některé opice
polidštily, a že jsme tedy tady. Zároveň ale taky bohužel
platí, že se na člověku dokáže nepěkně podepsat.
Moderní doba nás nemocí z povolání a pracovních úrazů
ani v nejmenším nezbavila – i když se pochopitelně
výrazně proměnila skladba poškození, která potkávají jak
naše tělesné schránky, tak i křehkou psýché uvnitř.
Kdopak před padesáti lety věděl něco o karpálním tunelu
a bolestech, které v něm můžou vzniknout z hloupého
klikání myší. Ostatně – kdo tenkrát věděl, že myš nebude
navěky výhradně označení drobného hlodavce. Pro ty
případy, že se zaměstnanci něco stane, ať pozvolna
(nemoc z povolání), nebo náhle (pracovní úraz), je v
Česku každý zaměstnavatel povinně pojištěn. Toto
pojištění – které v něčem připomíná jinou zákonem
předepsanou pojistku, totiž povinné ručení – pomáhá
zaměstnavateli pokrýt náklady, které jsou pro něj s
nemocí z povolání nebo pracovním úrazem zaměstnance
spojené. Může to být jednak jednorázové odškodnění
(sem spadá bolestné a náhrada za ztížení společenského
uplatnění) a jednak renty: renta, která zaměstnanci
dorovnává propad výdělku po dobu pracovní
neschopnosti, a renta, která mu dorovnává propad
výdělku při dlouhodobých následcích – a to až do 65
roku věku. Na rentu navíc nemusí mít nárok jen
zaměstnanec, ale když dojde na nejhorší, tedy na jeho
úmrtí, také pozůstalí. Zaměstnanec, kterého potká
pracovní úraz nebo nemoc z povolání může mít nárok na
náhradu za bolest (takzvané bolestné) a náhradu za
ztížení společenského uplatnění. Obojí se vyplácí
jednorázově. Tělesné a duševní strádání při škodné
události na zdraví a v době léčení se odškodňuje
náhradou za bolest, trvalé zdravotní následky projevující
se v omezené možnosti zapojení do různých životních
činností se odškodňují náhradou za ztížení
společenského uplatnění. Výše odškodnění záleží na
lékařském posudku. Závažnější pracovní úraz nebo
nemoc z povolání si může vynutit změnu místa – nástup
na jinou pozici u stávajícího zaměstnavatele nebo i
změnu zaměstnavatele. Taková změna většinou bývá
doprovázena nižším výdělkem, když se třeba z
kvalifikovaného dělníka stane vrátný. V horším případě
člověk po úraze nebo v důsledku nemoci nemůže
pracovat vůbec – a invalidní důchod se pochopitelně
bývalému platu ani neblíží. V takovém případě pak
zaměstnavatel – respektive úrazová pojišťovna, u které
je povinně pojištěn – platí zaměstnanci úrazovou rentu,
plným názvem náhradu za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity. Tato
renta

se vyplácí až do doby, než (bývalý) zaměstnanec dosáhne
věku 65 let…..
zdroj: www.penize.cz
RADEK ENDAL, ČLEN VÝBORU PRO OBLAST BOZP

HROMADNÝ "VÝPLAZ" NA PRAŠIVOU

Ve zdravém těle zdravý duch, říkává se v dobových
týdenících.. Tož neseďte o víkendu doma, vezměte
rodinku či kamarády, a pojďte se s námi projít na
dominantu tyčící se nad našim světovým závodem! Jde se
za každého počasí, protože ten kdo zvládne pracovat v
HMMC, vydrží už opravdu všechno a nějaký déšť či vichr
na horách jej přeci nerozhází.. 🙂
DATUM:
sobota 22.02.2020
Den předtím má mnoho kolegů odstávku, takže po
páteční noční by unaven neměl býti skoro nikdo..
ČAS:
11:00- 14:00 hod
V tyhle vybrané hodiny tam budeme mít i otevřený účet
pro objednávku polévek, sladkostí, piva, vína, nealka
apod.. Prostě vše kromě hlavního jídla a tvrdého alkoholu
půjde na účet ZO! Při objednávce se nicméně budete
muset prokázat členskou kartou OS KOVO ( ta modrá ),
případně říci heslo- to bude totožné s tím, jaké používáte
pro přístup k uzamčeným "souborům ke stažení" na
našem webu..
DOPRAVA: samozřejmě pěškobusem
Na vlakovou stanici Dobratice po Prašivou ( odkud na
pohodovou cca dvouhodinovou procházku vycházíme ) se
lze dostat vlakem z Frýdku-Místku, s odjezdem v 08:36h a
příjezdem 08:49h do Dobratic.
Na tento spoj lze dorazit kupříkladu busem z Havířova,
města, střed v 07:36h ( příjezd do FM na aut.st. 08:21h )
či vlakem z Ostravy hl.n. v 07:45h.
Jinak ještě organizačně až budeme nahoře.. Provozovatel
chaty neumožňuje objednávat žádné rezervace stolů,
uzavřené společnosti apod., takže každý si bude muset
sednout tam, kde bude zrovna místo.. My to musíme
samozřejmě respektovat, avšak budeme na horách, a
tam přeci dobří lidé mají k sobě vždycky blízko.. No a na
venkovní košt z placulky ani žádnou rezervačku
nepotřebujeme.. :-))) Už teď se na vás moc těšíme a
věříme, že si to náležitě užijete!
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

