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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2014/3 
 

Datum: 10. 10. 2014 Čas: 9:00 – 18:00 Místo: Visalajka 

Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté:  

Nepřítomní: Kol. Chamrád, Pastrňák, Pytlík, Trávníček, Vítek, Vlach 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení a schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání 
3.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 

 

[2014/3] VZO schválil navržený program zasedání  

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka. 

 

Ad 3) Organizační 
 

 Zasedání ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika se konalo ve dnech 10. – 11. října 
2014 na Visalajích, chata Visalajka. Součástí bylo školení členů VZO v komunikačních 
dovednostech.  

 VZO schválil konání lyžařského zájezdu na Chopok příští rok. 

 VZO schválil nákup kalendářů a vánočních přání. 

 VZO schválil konání turnaje v bowlingu na závěr roku. 

 VZO navrhl jako kandidáta na uvolněné místo do Evropské rady v oblasti BOZP kolegu 
Ivana Pěknicu. 

 VZO žádá Sdružení ZO, aby vydalo oficiální usnesení ke svému požadavku, aby na 
společná jednání ZO v AMO chodili pouze předsedové ZO a místopředsedové jen v jejich 
nepřítomnosti. 

 Kolegové Miroslav Puščák a Jiří Krausz vznesli návrh na uskutečnění návštěvy jednotky 
ve skupině ArcelorMittal v Polsku, Německu, popřípadě v jiné destinaci (Válcovny, 
Koksovna). 

 Kolega Slanina Petr podal informace o spolupráci s Vodafone. 
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Závěry VZO : 

 

 Kolega Ivan Pěknica informoval o průběhu šetření NzP a s ním spojeným měřením 
vibrací na KD trati a vsázkovém jeřábu. Podal informaci o průběhu auditu provedeném na 
SJV a KD trati, který proběhl 7. 10. 2014. Zúčastnil se tohoto auditu jako jediný zástupce 
odborů, na ostatních závodech nebyly odbory přizvány. Dále upozornil na doporučení 
oddělení B vedoucím pracovníkům – zvýšit počet zaznamenaných situací  
s nebezpečným chováním. 

 

 VZO vzal na vědomí informace kol. Praka  
 ze setkání s managementem (výroby, bezpečnost, kouření, spolupráce s odbory) 
 o konání společného zasedání všech předsedů ZO v AMO dne 8. 10. 2014. 
 o zápisu ze setkání zástupců ZO v AMO 
 o absenčním úraze na provoze 65 - Důlní výztuže 
 o společné schůzce se zástupci personální podpory a diskusi na téma Koksovna 

 
. 

 VZO ukládá pozvat na zasedání VZO AM ČR dne 23. 10. 2014 i VZO OS KOVO Mittal 
Steel Ostrava - 3 Servis. 
 

 VZO ukládá, zajistit nástěnné noviny pro RÚD č. 12 LM - Mechanická zkušebna. 
 
 
 

                                                                                                                 
 
 
     
 
                                                                                                                    …..…………………………….. 

Podpis předsedy ZO (razítko) 
 
 
 
 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 23. 10. 2014 

Místo: zasedací místnost ZO AM ČR na Válcovně 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Polášková Marta Schválil: Pěknica Ivan Dne: 14. 10. 2014  


