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Milé kolegyne a kolegovia, 
vážení odborári,
 Témou číslo 1 je v týchto dňoch voľba  
členov Dozornej rady spoločnosti Volks-
wagen Slovakia a.s. Vy všetci sa môžete 
podieľať na jej zložení, výberom Vašich 
zástupcov. Na to, aby ste sa mohli správ-
ne rozhodnúť je dôležité vedieť, čo je 
v dozornej rade ich poslaním. Dozorná 
rada je predovšetkým kontrolný orgán.  
V akciovej spoločnosti funguje spolu  
s valným zhromaždením a predstaven-
stvom, teda na najvyššej úrovni vede-
nia celej spoločnosti. Dohliada na prácu 

predstavenstva, dodržiavanie predpisov, 
stanov a celkovú podnikateľskú činnosť. 
Jej členovia sú oprávnení nahliadať do 
všetkých dokladov a záznamov, týkajú-
cich sa činnosti spoločnosti. Táto voľba je 
dôležitá. Vnímajte ju preto ako svoje prá-
vo, nie povinnosť. My sme Vám ponúkli 
dvoch kandidátov: predsedu ZO OZ KOVO 
VW SK Branislava Chmúrneho a predsedu 
bratislavského odborového úseku ZO OZ 
KOVO VW SK, Mareka Mifku. Obaja patria 
k dlhoročným zamestnancom s mnohými 
skúsenosťami a v súčasnosti sú členmi vý-
boru ZO OZ KOVO VW SK. 

Voľby do DOZORNEJ RADY VW Slovakia a.s.
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Nová súťaž 
– vyhrajte pobyt na chate v Klokočove!
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 „Mám skúsenosti nielen z bratislav-
ského ale aj martinského závodu. Pôso-
bil som ako zástupca zamestnancov pre 
bezpečnost a ochranu zdravia pri práci. 
Do bratislavského závodu som prišiel ako 
nový predseda Základnej organizácie 
nášho odborového zväzu s cieľom zlep-
šovať podmienky kolegov na pracovisku. 
Do odborov som vstúpil už pred mnohý-

mi rokmi z vlastného presvedčenia a som 
v nich doteraz, pretože sú rešpektovaným 
partnerom pre vyjednávanie tak u za-
mestnávateľov, ako aj u politikov. Okrem 
profesionálnych skúseností sú pre mňa 
podstatné najmä osobnostné predpokla-
dy. Som tu pre tých, ktorí si uvedomujú 
vlastnú hodnotu a majú chuť pridať ruku 
k dielu.“

 Začínal som pri nábehu nového Toua- 
regu a s každou ďalšou funkciou som zís-
kaval skúsenosti  a schopnosti. Som tímo-
vý hráč a mojim tímom je celý Volkswagen. 
Aj tieto voľby vnímam ako výzvu nielen 
naučiť sa opäť niečo nové, ale najmä  
z mojej strany priniesť niečo nové - najmä 

nový pohľad na veci, na problémy. Zastu-
pujem záujmy zamestnancov a nerobím 
medzi nimi rozdiely. Chcem však, aby sa 
ľudia naučili kriticky myslieť, klásť otázky 
a prestali sa báť. Pretože len s odhodlaný-
mi zamestnancami majú odbory na pra-
coviskách zmysel.“

Marek Mifka

Branislav Chmúrny
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Naši kandidáti na členov 
Dozornej rady spoločnosti 
Volkswagen Slovakia a.s.
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ZÍSKAJTE  VIAC!

Bezpečnosť
 Podľa aktuálnych informácií komisie BOZP, zaznamenal 
vývoj úrazovosti BOZP od r. 2013 do r. 2017 zlepšenie a to 
až o 13,5%, pričom kontraktní zamestnanci mali viac úrazov, 
než kmeňoví. Úrazov je teda z roka na rok menej, čo je záslu-
hou neustálej kontroly a dohliadania na bezpečnosť zo stra-
ny odborov, pracovníkov BOZP aj snahou zamestnávateľa 
stále zlepšovať pracovné podmienky a prostredie. Pohla sa 
aj realizácia prechodu pre chodcov na ceste od bufetu Golf 
smerom k zdravotnému stredisku. Mal by byť na tomto mies-
te zrealizovaný po Veľkej noci. Pri kruhovom objazde pri hale 
H3 a H3a sme dali návrh na vybudovanie nového chodníka 
medzi kruhovým objazdom a skúšobnou dráhou Porsche.  
V súčasnosti je prechádzanie tadiaľ nebezpečné. Pracujeme 
na čo najrýchlejšej realizácii návrhu s kompetentnými pra-
covníkmi.

Strava
 V uplynulých týždňoch sme riešili aj podnet pána Var-
gu z haly H3a, týkajúci sa zle nastavených otváracích hodín 
výdajne stravy pred nočnou zmenou. Predniesli sme ho na 
stretnutí s vedením  a zároveň bol návrh uvedený v proto-
kole o rokovaní. Vedenie zareagovalo promptnou reakciou  
a úpravou otváracích hodín tak, aby to vyhovovalo kolegom 
z haly H3a práve pred nočnou zmenou. Výdajňa stravy je po 
novom otvorená v čase od 21:00 hod. do 22:00 hod. a ná-
sledne po dvojhodinovej prestávke opäť od 00:00 hod. do 
02:00 hod. 
 V hale H4C je zabezpečený aj nočný výdaj stravy pre 
novootvorenú III.zmenu. Práve na základe Vašich podnetov 
sme o tomto probléme informovali priamo p. Reutinga, kto-
rý promptne zareagoval. 
 Dobrou správou je, že evidujeme čoraz menej priamych 
sťažností na kvalitu stravy. Ak máte nejaké pripomienky ale-
bo podnety, píšte nám na odborari@odboryvolkswagen.sk.

Parkovanie – konečne 
v parkovacom dome
 Od piatku 23.3.2018 sú k dispozícii nové parkovacie 
kapacity. Po novom môžu zamestnanci parkovať nielen  
na dvoch parkovacích plochách – pri autobusových za-
stávkach pri hale H3a a za parkovacím domom, ale ko- 
nečne aj v parkovacom dome na všetkých jeho podla- 
žiach. Na parkoviská sa dostanete štandardne, prostred- 
níctvom svojich multifunkčných preukazov cez rampy. Ve-
ríme, že tento krok zamestnávateľa, vedúci k neustálemu 
zlepšovaniu pracovných podmienok uvítate.

 Priamo v kongresovej sále Pulse v zá-
vode VW sa uskutočnila 26. výročná kon-
ferencia ZO OZ KOVO VW SK, na ktorej 
sa zúčastnili okrem 30-tich delegátov aj 
viacerí hostia. Hlavnými bodmi progra-
mu boli správy o činnosti ZO a plnenia 
rozpočtu za rok 2017 a prerokovanie ná-
vrhov na rok 2018. Výbor ZO si stanovil 
plán práce, ktorý delegátom predstavil 
predseda ZO OZ KOVO VW SK Branislav 
Chmúrny. Ten vo svojom prejave pripo-
menul náročné začiatky novej základnej 
organizácie ale aj stabilitu jej hodnôt, 
tradíciu silného zväzu, postupný nárast 
členskej základne a novú cestu, po kto-
rej sa vydal nový výbor, zložený z úplne 
nových ľudí. Cestu modernizácie, dialógu  
a stability, ktorá si dokázala získať dôveru 
nielen nových členov. V novom rozpočte 
na rok 2018 delegáti schválili niekoľko 
zmien, mimo iného aj zavedenie príspe-
vku na šport a rekreáciu pre každého čle-
na vo výške až 30€, pričom člen sa môže 
sám rozhodnúť, v ktorom zariadení si prí-
spevok uplatní.
 Predseda OZ KOVO Emil Machyna 
informoval zúčastnených okrem iného 
aj o novozaložených základných orga-
nizáciách OZ KOVO a náraste počtu čle-
nov. „Máme vlastné nápady, myšlienky  
a ciele a vieme kam sa chceme dostať. ZO 
OZ KOVO VW SK je súčasťou celku, ktorý 
je úspešný a zastupuje viac ako 200 tisíc 
zamestnancov na Slovensku. Tento rok 
sa niesol v znamení stabilizácie a spája-
nia. V tomto roku oslávime už 25. výro-
čie vzniku a za tú dobu urobil celý zväz 
obrovské kroky vpred aby bol najväčším  
a najsilnejším partnerom zamestnancov.“
 Člen predstavenstva pre personálnu 
oblasť Eric Reuting prišiel ako hosť a vo 
svojom príhovore delegátom vyzdvihol 
kvalitnú prácu odborov a pravidelné 
stretnutia. Pripomenul aj účasť a možnosť 
vystúpenia oboch odborových organizá-
cií na úvodných programoch a potvrdil, 
že v žiadnom prípade nedovolí, aby bola 
nejaká odborová organizácia v podniku 
diskriminovaná. 
 Hosťami boli aj predseda Základnej 
organizácie v závode KIA a podpredseda 
ZO OZ KOVO Peugeot Citroen, s ktorými 
ZO OZ KOVO VW SK nedávno podpísala 
Memorandum o spolupráci.

26. výročná
konferencia

ZO OZ KOVO VW SK 
bola o stabilite

ČO JE NOVé NA 
pRACOVISKáCh?
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Staňte sa našimi členmi a automaticky ste zaradení do žrebovaní o víkendový po-
byt na novej odborárskej chate v Klokočove. Žrebujeme každý štvrťrok a 1. marca 
sme vyžrebovali prvého výhercu, ktorým sa stal p. Marcel Janiga. 

Rekreačné pobyty na chate sme spustili od 5. decembra. Chata sa nachádza v rekreač-
nom areáli Sudopark a ak ste našimi členmi, ubytovanie v nej si môžete zarezervovať  
s výraznými zľavami. Viac na našej stránke www.odboryvolkswagen.sk 

httpS://www.facebOOK.cOm/ZOOZKOVOVw.SK/

Ste pre nás neustálou inšpiráciou. Rešpektujeme odlišné preferencie našich členov a preto vám práve na základe vašich rôznych 
podnetov prinášame stále nové a nové benefity a to najmä v spolupráci s OZ KOVO. Ak ste našimi členmi, zoznam benefitov  
a zliav, ktoré môžete čerpať si pozrite na stránke: WWW.VYhODYKOVO.SK, kde postupne pribúdajú ďalšie.

Nové benefity pre starých
aj nových členov ZO OZ KOVO VW SK

n  Zľava 20% v relaxačno – reha-
bilitačním centre horné Saliby. 
Rodinní príslušníci majú zľavu 15%. 
Zľavy sa týkajú bazénových častí, 
saunovej časti a ubytovania v po-
schodových chatkách.

n  Študujte vy, alebo vaše deti cudzí jazyk v zahra-
ničí! Teraz s 20%-nou zľavou, na ktorú máte ako naši 
členovia nárok. Agentúra From Globe organizuje jazy-
kové pobyty pre rôzne vekové kategórie v Anglicku, 
Írsku, na Malte, ale aj v USA či Kanade. Jazykový kurz 
môžete spojiť so zábavou a poznávaním novej destiná-
cie. V prípade záujmu stačí na stránke www.fromglobe.
sk vyplniť formulár a do poznámky napísať OZ KOVO.

n  Zľava na celý sortiment v pla-
neo Elektro vo výške 5%! Túto zľa-
vu si môžete uplatniť v ktorejkoľvek 
zo 40 maloobchodných predajní  
a to na akékoľvek elektrospotrebiče 
alebo kancelársku techniku, mobily, 
či široký sortiment príslušenstva.

n  Dovolenkujete na Slovensku? 
potom si nenechajte ujsť zážitok  
z návštevy unikátnych Sloven-
ských opálových baní. Pre členov 
OZ KOVO poskytli zľavu na vstupnom 
až 45%, takže namiesto pôvodných 
10€ zaplatíte len 5,50€ Ako uplatniť 
zľavu? Na stránke www.opaloveba-
ne.com kliknite na banner „Rezervá-
cia vstupu do opálových baní“ a ná-
sledne na banner „Zaplaťte online“. 
Prípadne choďte rovno cez e-shop 
a sekciu „Vstupenky“. Zvoľte si počet 
osôb, termín a čas vstupu a potvrďte 
svoju voľbu. Po kliknutí na košík do 
okienka pod objednávkou zadajte 
kód: OZ_KOVO_ZLAVA. Vzápätí Vám 
bude z ceny odpočítaná 45% zľava. 
Zľava platí len pre držiteľov členské-
ho preukazu OZ KOVO.

n  Špičková očná klinika iClinic 
ponúka členom OZ KOVO zľavy na 
komplexné očné vyšetrenie, ktoré 
zahŕňa: vyšetrenie vnútroočného 
tlaku, očného pozadia, OCT vyše-
trenie sietnice, predný segment, 
pachymetriu a topografiu rohovky, 
vyšetrenie stavu nervových vlákien 
sietnice a zrakového nervu a vyše- 
trenie endoteliálnym mikroskopom.

n  Ak uvažujete nad odstránením 
okuliarov, využite zľavu až 25% na 
všetky laserové operácie očí, po-
skytované špičkovou očnou klini-
kou iClinic: Lasek No Touch, Femto 
Lasik, Z-Lasik, Z-Lasik Z, alebo Relex 
Smile 3D. Táto metóda je vhodná aj 
pre silne krátkozrakých pacientov, či 
pacientov s astigmatizmom. Všetky 
operácie sú bezbolestné a klinika na 
ne poskytuje doživotnú záruku. SLOVENSKé

OpáLOVé BANE

KRÁSA SA SKRÝVA
V PODZEMÍ

CELOROČNá SÚŤAŽ! 

Apartmán 40€/noc (pre nečlenov 80€/noc)
Izba 20€/noc (pre nečlenov 40€/noc)
Celá chata 160€/noc (pre nečlenov 320€/noc)
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 Naša kolegyňa a členka výboru Libuša 
Ščepánová patrí vo Volkswagene k dlhoroč-
ným zamestnancom. Pracuje tu už 17 rokov  
a členkou odborov je od začiatku. Jej odbo-
rárskou agendou sú najmä ženy a ich po-
stavenie na pracovisku, pomáha však všade 
tam, kde ju o to požiadajú a kde vidí, že je 
to potrebné. Je jednou z najviac sa pohybu-
júcich odborárok v teréne a s nekonečnou 
trpezlivosťou obchádza výrobné haly, aby 
informovala a riešila individuálne podnety  
a otázky zamestnancov. Je nekonečnou stud-
nicou nápadov a hľadania spôsobov, ako sa 
veci dajú urobiť. 
 „Kedysi bolo pomáhané mne, teraz sa 
snažím pomôcť ja iným. Ako odborárka mám 
k tomu kvantum príležitostí. A ak hovorím 
pomôcť, tak nielen samotným kolegom. 
Pomôcť môžeme všetci. Blíži sa obdobie da-
ňových zúčtovaní a možnosť darovať svoje 
2% z daní nejakému verejnoprospešnému 
subjektu. Chcem apelovať na kolegov, aby si 
rozmysleli a vybrali z množstva neziskoviek 
a združení, ktorým môžu pomôcť bez toho, 
aby ich to stálo čo i len euro. Zoznam nájdete 
napríklad na stránke www.dvepercenta.sk.“

Neodhadzujte vrchnáky!
 „Nápad začať zbierať plastové vrchná-
ky súvisel s pitným režimom, ktorý máme k 
dispozícii. Či už doma alebo v práci, všade je 
kvantum PET fliaš a málokto si uvedomuje, 
že obyčajný plastový vrchnák z nich môže 
významne pomôcť nejakému ťažko zdra-

votne postihnutému dieťaťu. Zberom PET 
vrchnákov a ich doručením na zberné mies-
ta občianskeho združenia HorebPET. (www.
horebpet.sk) Dobrovoľníci ich odpredávajú 
na ďalšie spracovanie a peniaze dávajú na 
konkrétne prípady, ktoré sú plne odkázané 

na pomoc druhým. Kolegovia poďte do toho! 
Ukážme, že máme srdce na správnom mieste 
a tak, ako sa vieme spojiť za zvýšenie miezd, 
vieme sa spojiť a pomôcť aj v dobrej veci. Ne-
stojí vás to nič, len nevyhadzovať vrchnáky. 
Kto sa pridá do výzvy, nech ma kontaktuje na: 
odborari@odboryvolkswagen.sk a ja prídem 
pre vrchnáky priamo za ním. My sami sme už 
vyzbierali viac ako dve vrecia a už čoskoro 
vyberieme konkrétny prípad, ktorému spolu 
pomôžeme. Pridajte sa! Ďakujem!“

n Odborári ZO ZO KOVO KIA zo  
žilinskej automobilky Kia sa ne-
dohodli so zamestnávateľom ani  
v konaní prostredníctvom spro-
stredkovateľa. Kováci považujú svo- 
je požiadavky za oprávnené a kopí-
rujúce aktuálny vývoj na trhu prá-
ce i v automobilovom priemysle.  
Pre zamestnancov chcú takmer 
9% navýšenie miezd a zachovanie 
dĺžky platnosti kolektívnej zmluvy 
na rok, aby bolo možné dohado-
vať sa o výške mzdy flexibilne.

n Petíciu „Skôr do dôchodku“, 
ktorú podpísalo vyše 126 tis. Ľudí, 
posunul Sociálny výbor NRSR na 
rokovanie do parlamentu. A ide-
me ďalej!

n OZ KOVO si v tomto roku pri-
pomína 25. výročie svojej samo-
statnej existencie. Ustanovujúci 
zjazd zväzu sa konal 3. 4.1993  
v Piešťanoch.

Kde nás nájdete: 
Jána Jonáša 1, 84302 Bratislava 49, 

Kancelárska budova A4/1
Kancelária sa nachádza v budove A4 spojovací krčok 

oproti kancelárii sociálných služieb.  
Prepojenie administratívnej budovy a haly H6.

E-mail. odborari@odboryvolkswagen.sk
Branislav Chmúrny (BA): +421 901 775 358

Martin Kavický (BA): +421 901 775 361
Ján Ivan (MT): +421 903 574 717

Na Facebooku: www.facebook.com/zoozkovovw
Na webe: www.odboryvolkswagen.sk

KedyKoľveK 
n á s  m ôže te

KontaKtovať!

pomôcť môže každý
a nemusí ho to ani nič stáť.

NOVINKY
INÝCH KOVÁKOV
V SKRATKE

ZÍSKAJTE  VIAC!

oZ Kovo má na SlovenSKu už vyše 
400 ZáKladných organiZácií


