
Odborový zväz pracovníkov potravinárskeho a spracovávateľského priemyslu (NNN)

Vitajte medzi nami - NNN
Vaše členské záujmy obhajujeme najlepšie, ako vieme. 
Najmä čo sa týka Vašich mzdových a pracovných podmienok. 
Táto brožúra Vám prezradí, akým spôsobom.

Slovakisk
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        Odborový zväz pracovníkov 
potravinárskeho a spracovateľského 
priemyslu - NNN - je nás VIDNO - sme 
veľká spoločná organizácia, ktorá pracuje 
pre dobro každého jedného nášho člena.

Odborový zväz pracovníkov potravinárskeho a spracovateľského priemyslu (NNN)
Odborový zväz pracovníkov potravinárskeho a spracovateľského priemyslu je odborovým zväzom, ktorý je súčasťou 
Konfederácie odborových zväzov LO, a združuje ca 30.000 zamestnancov po celom Nórsku. Tento zväz bol založený v 
roku 1923. Znamená to teda, že máme viac než 90 ročné skúsenosti s uzatváraním kolektívnych zmlúv. Špecializujeme sa 
na mzdové a pracovné podmienky, a sme hrdí na to, čo sa nám doteraz podarilo dosiahnuť.

Odborový zväz pracovníkov potravinárskeho a spracovávateľského priemyslu je nezávislý od politických strán. 
Aj keď to neznamená, že nemáme vlastné názory. Angažujeme sa vo všetkých otázkach, ktoré by mohli mať význam pre 
každodenný život našich členov. Politickým stranám predkladáme požiadavky, aby prispievali pri tvorbe zodpovedných 
rámcov pre náš priemysel, a zúčastňujeme sa tiež na pripomienkových konaniach v nórskom parlamente – Stortinget. 
Zapájame sa aj do medzinárodnej spolupráce, a okrem iného ekonomicky podporujeme humanitárnu 
organizáciu – Pomoc nórskeho ľudu – Norsk Folkehjelp, v rámci ich dôležitej práce doma aj v zahraničí.

Sme zväzom, ktorý má záujem zúčastňovať sa na celospoločenskej diskusii.
Vieme, že naši členovia majú radi priamu reč!

Odborový zväz pracovníkov potravinárskeho a spracovateľského priemyslu má miestne organizácie 
a krajských koordinátorov po celom Nórsku, ktoré môžu pomáhať všetkým členom, alebo sa členovia 
v rámci nich môžu zúčastňovať na rôznych aktivitách.

Na pracoviskách sú naši členovia organizovaní v odborových kluboch s vlastnými odborovými 
dôverníkmi, ktorí sú všetkým členom nápomocní. Naša centrála sa nachádza v Oslo.

Bližšie sa s nami 
æmôžete zoznámiť 

na našej internetovej 
stránke: 

nnn.no

Väčšina z nás sa má v práci dobre. Aj keď viete, že sa pracovný život 
pritvrdil. Mnohí majú problémy s tým, aby im vyplatili takú mzdu, na akú 
majú nárok. Alebo ich hlas nie je počuť pri miestnych vyjednávaniach 
odborárov o mzde. Niektorých bezdôvodne prepustia, iní sú obeťou 
sociálneho dumpingu. Mnohí iní sa zase dostávajú do neistej situácie po 
reorganizácii podniku.

Práve v takýchto situáciách je treba, aby ste boli organizovaní v od-
boroch, aby ste sa mohli odvolať na kolektívnu zmluvu. Práve vtedy 
potrebujete mať za sebou odborový zväz, aby Vás neprevalcovali.

Ako člen / členka odborovej organizácie stojíte istejšie. Spoločne s 
ostatnými členmi odborov sa podieľate na príprave dobrých 
kolektívnych zmlúv a tvorbe seriózneho pracovného prostredia.

Odborový zväz pracovníkov potravinárskeho a spracovateľského
priemyslu sa špecializuje na potreby a snahy zamestnancov práve 
v tomto odvetví.

Sme tu na to, aby sme Vám uľahčili Váš každodenný život.

Keď sa stanete naším členom, 
bude Váš každodenný život ľahší
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V rámci členstva budete mať kryté nasledujúce kolektívne poistenie:

LOfavør Kollektiv Hjem - Kolektívne poistenie domácnosti - poistenie  
zariadenia a hnuteľných vecí v domácnosti.

LOfavør Grunnforsikring - Základné poistenie - poskytuje ekonomickú prvú pomoc v 
prípade úmrtia Vám, manželovi - manželke alebo druhovi - družke, ako aj v domácnosti 
žijúcim slobodným deťom do veku 21 rokov, bez ohľadu na príčinu úmrtia.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring - Poistenie úrazu vo voľnom čase – pokrýva úmrtie alebo 
trvalú invaliditu, spôsobenú úrazom alebo nehodou počas voľného času. Okre iného toto 
poistenie pokrýva výdavky na lekára, zubára, ako aj liečbu na súkromných pohotovostiach 
a klinikách na základe predchádzajúcej dohody s poisťovacou spoločnosťou.

Keďže sú naše poistenia kolektívne a týkajú sa všetkých členov, ich ceny sú nízke. 
Ako člen už neplatíte okrem členského príspevku navyše nič.

Príplatky, 
ktoré sú 

zakotvené 
v zmluvách

Kolektívne 
výhody

LOfavør - je zvýhodnený program pre všetkých, ktorí sú organizovaní 
v Konfederácii odborových zväzov LO. Viac informácií nájdete 
na LOfavor.no

Ako členovia našej organizácie 
ste dobre poistení

Prehľad výhod z členstva:
Tu sa dočítate o niektorých z mnohých výhod Vášho členstva, ako aj ich zakotvení v kolektívnych zmluvách:

  TÉMA NEORGANIZOVANÝ ORGANIZOVANÝ
 BEZ KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY S KOLEKTÍVNOU ZMLUVOU
 
TARIFNÉ VYJEDNÁVANIE Bez práva podávať návrhy a bez  Právo podávať návrhy a hlasovacie právo
 hlasovacieho práva 

MZDA Nijaké pravidlá Mzda, stanovená na základe dohody. Minimálne 
  173,10 korún za hod. (ku dňu 01.05.2016). Nárok na 
  každoročné miestne vyjednávanie o mzde.

PRACOVNÝ ČAS 40 hodín za týždeň 37,5 hodín za týždeň

NADČASY 40% príplatok Minimálne 50% príplatok

PRÍPLATOK ZA NOC A VÍKEND Nijaké pravidlá Príplatky zakotvené v dohode 

PRÍPLATOK ZA PRÁCU NA SMENY Nijaké pravidlá Príplatky zakotvené v dohode

DOHODOU STANOVENÝ Nie je možné ísť do dôchodku na základe AFP Je možné isť do dôchodku na základe AFP, 
DÔCHODOK (AFP)  zakotveného v dohode, od 62. roku života.

VPLYV Ustanovenia Zákona o akciách Vyššia kolektívna zmluva poskytuje množstvo 
  dodatočných práv. Spolu s ostatnými Vás bude počuť!
  
VÝPOVEĎ Musíte si zaplatiť vlastného advokáta Právna pomoc a podpora zdarma zo strany 
  zväzu aj združenia 

DOVOLENKA 4 týždne a 1 deň, 10,2% dovolenkových náhrad 5 týždňov, 12% dovolenkových náhrad

ÚRAZ/CHOROBA ZO  Musíte si zaplatiť vlastného advokáta Právna pomoc a podpora zdarma zo strany
ZAMESTNANIA  zväzu aj združenia

VZDELANIE Nijaká podpora Podpora zo vzdelávacieho fondu Konfederácie 
  odborov - LO, zdarma kurzy a konferencie v 
  rámci združenia a zväzu

ŠTRAJK/VÝLUKA Z PRÁCE Nijaká podpora, nijaké dávky 640,- korún za deň
 v nezamestnanosti 590,- korún za deň v prípade členstva menej ako 1 rok
  Tieto sadzby sa regulujú na základe indexu. 
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Príjem 325.000,- korún

Členský príspevok zväzu (1,4 %)      4.550,- korún

Členský príspevok miestnemu oddeleniu (0,2 %)         650,- korún

Brutto členský príspevok za rok      5.200,- korún

Zníženie dane o 3.850,- korún (28 %) (2013)      1.078,- korún

Poistenie vo voľnom čase         249,-* korún

Základné poistenie           312,-* korún

Poistenie domácnosti      2.893,-** korún

Suma výhod      4.532,- korún 

Netto členský príspevok za rok         668,- korún
Netto členský príspevok za hodinu              0,35 korún

Čo stojí členstvo v Odborovom zväze 
pracovníkov potravinárskeho a 
spracovateľského priemyslu - NNN?
Jedným z najsilnejších argumentov, prečo sa do zväzu neprihlásiť, býva, že to stojí príliš veľa. 
Výpočet, ktorý je uvedený nižšie ukazuje pravý opak - členstvo v NNN je mimoriadne lacné.

* V prípade individuálnej kúpy poistenia
** Poistenie domácnosti pri poistnej sume  
 vo výške 1.200.000,- nórskych korún

LOfavør Kollektiv Hjem je jediným 
poistením domácnosti v Nórsku, ktoré 
nemá hornú hranicu poistnej sumy.

Veľké 
výhody

Členský príspevok
Byť členom odborového zväzu stojí peniaze. Ale veľmi rýchlo Vás tiež bude stáť peniaze, pokiaľ sa členom nestanete. 
Členský príspevok sa vypočítava z brutto mzdy, so sadzbou 1,4 percenta pre ústredie odborových zväzov a členský 
príspevok pre miestnu organizáciu vo výške 0,2 percent brutto mzdy. V reáli platíte menej, pretože časť tohto 
príspevku si môžete odpísať z dane. Toto členstvo obsahuje okrem toho množstvo výhod, týkajúcich sa poistenia 
alebo členstva.

Aj keď členstvo v organizácii niečo stojí, nazad dostanete omnoho viac. Vy, ktorí pracujete v podnikoch, kde dostávate 
iba 10,2% dovolenkových náhrad, kde nedostávate príplatok za pohyblivé víkendové pracovné dni, budete na základe 
kolektívnej zmluvy dostávať o 10 - 20.000 nórskych korún viac za rok. Okrem toho dostanete právo vyjednávať vlastné 
mzdové a pracovné podmienky, a budete môcť získať podporu na vytvorenie zväzu zo združenia. Na základe 
kolektívnej zmluvy budete mať tiež nárok na odchod do dôchodku na základe AFP, ktorý sa uplatňuje okrem 
povinného služobného dôchodku (OTP) a riadneho dôchodku z dôchodkového systému nórskeho štátu.

Na čo Váš príspevok ide?

• Podporu v prípade štrajku
• Vzdelávacie štipendiá pre členov, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať alebo si zvyšovať kvalifi káciu
• Kurzy pre členov a odborových dôverníkov
• Na mzdy pre tých, ktoré pracujú v združeniach a zväzoch. Pomáhajú Vám napríklad v prípade sporov, pripravujú   
 požiadavky a vyjednávajú mzdy. Sú taktiež v teréne, aby bránili sociálnemu dumpingu

Gunstige 
fordeler
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• NNN môže žiadať o kolektívnu zmluvu, pokiaľ je dostatočný počet členov?

• Členom NNN sa môžete stať aj keď ste najatým zamestnancom?

• NNN má najlepšie poistenie domácnosti v Nórsku, cez LOfavør?

• NNN je odborovým zväzom pre Vás všetkých, ktorí pracujete 
 v potravinárskom priemysle a je súčasťou Konfederácie odborových 
 zväzov LO s viac než 900.000 členmi?

Viete o tom, že:

Pozrite si, ktoré 
odborové organizácie 
a oddelenia máme vo 

vašom kraji na  
nnn.no

FINNMARK

HEDMARK

HORDALAND

MØRE OG ROMSDAL

NORD-TRØNDELAG

NORDLAND

OPPLAND

OSLO OG AKERSHUS

SØR-TRØNDELAG

TELEMARK

VESTFOLD

TROMS

ØSTFOLD

SOGN OG FJORDANE

ROGALAND

BUSKERUD

AUST-AGDER

       Staňte sa našim členom - pomôžete nám pri 
budovaní seriózneho pracovného života a 
výhodných kolektívnych zmlúv.

Odborový zväz pracovníkov potravinárskeho a 
spracovateľského priemyslu má 
krajských koordinátorov po celom Nórsku.

VEST-AGDER

Zoznam 
všetkých krajských 

koordinátorov nájdete 
na našej internetovej 

stránke.
Spojte sa s nami, 

pokiaľ máte otázky 
o NNN alebo 
o členstve!
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Pomôžte nám získať nových členov a vyhrajte ľubovoľnú prémiu!

Viac informácií o členstve v NNN, členských výhodách 
ako aj prihlasovací formulár nájdete na nnn.no

Prihláška

(11 číslic)
, Anglickom
, Poľskom
, Litovskom
, Ruskom
, Slovenskom
, Lotyšskom
, Nemeckom
, Rumunskom
, Vietnamskom
, Thajskom
, Urdu
, Španielskom

Privítací list mi pošlite v 
nasledujúcom jazyku 
(označte krížikom):

 
 Meno:  Mobil: 

 Adresa: PSČ/miesto:

 Rodné číslo:                                                                                             E-mail:                          

 Názov pracoviska:  Tlf. práca:

 Adresa pracoviska:

 Názov sprostredkovateľskej spoločnosti:

 Adresa sprostredkovateľskej spoločnosti:

 Dátum/miesto:

 Meno toho, kto nového člena získal:  Členské číslo:              (9 číslic)

 Podpis:

 Prémia, ktorú ste si vybrali (strana 10):

Prihlášku odovzdajte odborovému dôverníkovi vo Vašom podniku. V prípade, 
že odborového dôverníka nemáte, pošlite prihlášku na centrálu zväzu.

Adresa: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo           

Taktiež sa môžete prihlásiť sa cez našu webovú stránku: www.nnn.no

(Pokiaľ chcete získať viac členov, odkopírujte si ich prihlášky)

Každý, kto do NNN privedie jedného nového člena, si 
môže vybrať termosku, fľašu na vodu alebo slúchadlá.

Každý, kto do NNN privedie aspoň troch nových 
členov, dostane moderné DAB rádio v hodnote 
1000 nórskych korún (108 €).

Každý, kto do NNN privedie aspoň desať nových 
členov, dostane kombinovaný kufor na kolieskach 
a kolobežku v jednom v hodnote 
3000 nórskych korún (323 €).

Každý nový člen NNN dostane 
praktickú nabíjačku na telefón 
ako darček na privítanie. 

Ten, kto privádza nového člena, musí byť členom NNN. Odmena/darček bude zaslaný po zaplatení členského príspevku. 

Termohrnček 
Aladdin lifeventure
Fľašu na vodu Aveo

Slúchadlá

Jensen Scandinavia
DAB/FM Rádio

Nabíjačka 
na telefón

Kufor na kolieskach



Nájdete nás tu:
Odborový zväz pracovníkov potravinárskeho a spracovávateľského priemyslu
(Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Postboks 8719 Youngstorget
0028 Oslo, NORWAY
Telefón:  +47 23 10 29 60
Telefax:  +47 23 10 29 61
E-mail: fi rmapost@nnn.no

nnn.no
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