
Staňte	sa	členom	NNN
Táto	brožúrka	vám	poskytne	informácie	o	tom,	čo	vlastne	je	Odborový	zväz	
pracovníkov	potravinárskeho	a	spracovateľského	priemyslu	-	NNN.	Dozviete	sa	
tiež	o	všetkých	výhodách	pre	našich	členov,	čo	to	znamená	byť	našim	členom	a	ako	
spoločne	môžeme	napomôcť	lepšiemu	a	bezpečnejšiemu	životu	na	pracovisku.	

Tu sú tri hlavné 
dôvody, prečo by ste 

sa mali stať našim 
členom!

Staňte	sa	členom	Odborového	zväzu	pracovníkov	potravinárskeho	
a	spracovateľského	priemyslu	-	NNN

Slovakisk | Slovenčina



	 	 			

               Odborový zväz pracovníkov potravinárskeho  
                      a spracovateľského priemyslu (NNN)

NNN	je	zväz,	ktorý	pôsobí	v	potravinárskom	priemysle.	Máme	okolo	30	000	
členov.	Spolu	s	ostanými	zväzmi	v	rámci	Konfederácie	odborových	zväzov	-	
LO	je	nás	celkovo	viac	než	900	000.	Náš	zväz	bol	založený	v	roku	1923.	To	znamená,	
že	máme	viac	ako	90-	ročné	skúsenosti	s	kolektívnym	vyjednávaním.	Sme	experti	
na	mzdové	a	pracovné	podmienky	a	sme	hrdí	na	to,	čo	sme	doteraz	dosiahli.	

Odborový	zväz	pracovníkov	potravinárskeho	a	spracovateľského	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	–	Stortingete.	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.

Sledujte	nás		
na	našej	internetovej	

stránke:	

nnn.no 
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Prečo sa stať členom?

Tri	hlavné	dôvody:

1.  Postaráme sa o vás rovnako v práci, ako aj doma

2.  Zaslúžite si poriadnu a spravodlivú mzdu

3.  Aj vy môžete rozhodovať
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Postaráme sa o vás rovnako 
v práci, ako aj doma

1

NNN VÁM MÔŽE POMÔCŤ S PROBLÉMAMI VO VIACERÝCH 
OBLASTIACH PRACOVNÉHO ŽIVOTA 

•	Mzdy	a	kolektívne	vyjednávanie

•	Pracovné	prostredie

•	Výpoveď/prepustenie

•	Pracovný	čas

•	Zamestnanecké	pomery

•	Presunutie	na	iné	pracovisko

•	Rekvalifikácia	a	dodatočné	vzdelávanie

•	Dovolenky

•	Dôchodok/predčasný	dôchodok

Nórske pracovné prostredie sa zvykne považovať za dobré 
a bezpečné. Zároveň ale mnohí zažívajú, že ich každodenný 
pracovný život je stále tvrdší a ľudia potrebujú mať za sebou 
nejakú organizáci.
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AKO ČLEN ODBOROVÉHO ZVÄZU PRACOVNÍKOV POTRAVINÁRSKEHO 
A SPRACOVATEĽSKÉHO PRIEMYSLU - NNN - ZÍSKATE VÝBORNÉ 
SÚKROMNÉ 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.	Okrem	iného	toto	poistenie	pokrýva	výdavky	na	lekára,	zubára,	ako	aj	liečbu	
na	súkromných	pohotovostiach	a	klinikách	na	základe	predchádzajúcej	dohody	s	
poisťovacou	spoločnosťou.

LOfavør Advokatforsikring	–	Poistenie	nákladov	na	advokáta	-	pokrýva	rad	
oblastí	v	súkromnom	živote	ako	napríklad	zmluvy	medzi	druhom	a	družkou,		
kúpno-predajné	zmluvy,	rozvodové	konanie,	starostlivosť	o	deti	a	susedské		
spory.	Viac	sa	dočítate	na	internetovej		stránke	help.no.

Ako	člen	neplatíte	nič	navyše	okrem	samotného	členského	príspevku.

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

Členstvo v Odborovom zväze 
pracovníkov potravinárskeho a 
spracovateľského priemyslu - NNN 
je najlepším poistením pre všetkých, 
ktorí pracujú v tomto odvetví.

Stiahnite	si	aplikáciu	
LOFavør	pre	našich	
členov	na	
app.lofavor.no

Stiahnite	si	aplikáciu	LOFavør
nezabudnite,	čo	máte	na
huskhvaduhar.no/welcome
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Zaslúžite si poriadnu  
a spravodlivú mzdu
HLAVNOU ÚLOHOU ODBOROVÉHO ZVÄZU PRACOVNÍKOV 
POTRAVINÁRSKEHO A SPRACOVATEĽSKÉHO PRIEMYSLU - NNN - 
JE ZABEZPEČIŤ VAŠE MZDOVÉ A PRACOVNÉ PODMIENKY  

Ako	člen	získate	nielen	práva,	ale	aj	ekonomické	výhody.	
Ako	člen	máte	nárok	na	patričnú	mzdu*	a	každoročné	vyjednávanie	o	tejto	mzde**.
My	dohliadame	na	vaše	práva	ako	nášho	člena.	

Vyššiu	kolektívnu	zmluvu	a	ostatné	dohovory	nájdete	pod	heslom	
«Lønn og tariff»	na	internetovej	stránke	nnn.no	

«Odborové	združenia	nie	sú	menej	dôležité.	Takmer	
100	percent	našich	pracovníkov	v	spoločnosti	Ringnes	je	
organizovaných	v	odboroch.	

Ako	odborový	dôverník	sa	snažím	pomáhať	ľudom,	aby	
boli	súčasťou	kolektívu.	Mojou	úlohou	je	tiež	diskutovať	s	
vedením	podniku	a	nachádzať	vhodné	riešenia.	

Počas	štrajku	vyplácame	mzdu.	A	to	pomáha.»

Jostein Aukland,  
odborový	dôverník	v	spoločnosti	Ringnes

*	V	závislosti	od	kolektívnej	zmluvy	a	miestnych	mimoriadnych	dohovorov.
**	Za	predpokladu,	že	váš	podnik	má	uzatvorenú	kolektívnu	zmluvu.

2
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NA PRACOVISKU JE ROZHODUJÚCA ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ 
ORGANIZÁCIA

Odborový	zväz	pracovníkov	potravinárskeho	a	spracovateľského	
priemyslu	-	NNN	-	má	tri	úrovne:

•	 Základná organizácia na každom pracovisku vám pomáha pri kontakte 
 s vaším zamestnávateľom
• Odborové združenia pomáhajú základným organizáciám vo vašom kraji
• Konfederácia odborových zväzov pomáha všetkým (jej centrála je v Oslo)

Základná	odborová	organizácia	si	volí	vedenie	spomedzi	odborových	
dôverníkov.	

Odboroví	dôverníci	majú	na	pracoviskách	dozerať	na	to,	aby	sa	dodržiavali	
zákony	a	dohovory,	ako	aj	rozvíjať	dobrú	spoluprácu	s	podnikom.	

Pre našich členov sú miestne 
vyjednávania o mzdách a pracovnom 
prostrední najdôležitejšie. 
 



8

AKO VYZERÁ BUDÚCNOSŤ NA VAŠOM PRACOVISKU?

Za	posledné	desaťročia	zmizlo	mnoho	pracovných	miest,	každodenný	pracovný		
život	sa	zase	pre	iných	veľmi	zmenil.	Väčšie	organizácie	nahradili	menšie	a	
nové	technológie	zároveň	znížili	potrebu	počtu	zamestnancov.	

Istá	časť	výroby	bola	presunutá	do	zahraničia,	kde	je	lacnejšia	pracovná	sila.	
Fabriky	a	pivovary	sa	okrem	toho	stali	súčasťou	väčších	koncernov.	Odborový	zväz	
sa	preto	zaujíma	o	konkurencieschopnosť	vášho	podniku	teraz	a	do	budúcnosti.	

Potravinársky	priemysel	je	jedným	z	najväčších	zákazníkov	nórskeho	poľnohospodár-
stva	a	jedným	z	najväčších	dodávateľov	na	trhu	s	potravinami.	Inými	slovami	tu	pôsobia	
silní	aktéri	na	obidvoch	stranách.	Zmeny	v	systémoch	štátnych	príspevkov	a	štátnej	
politiky	daní	a	odvodov	majú	preto	priamy	dopad	na	mnohých	našich	členov	v	NNN.	

Odborový	zväz	pracovníkov	potravinárskeho	a	spracovateľského	priemyslu	-	NNN	-	
politicky	pracuje	na	obhajobe	záujmov	celého	potravinárskeho	priemyslu.

«Niekto	sa	ale	musí	angažovať.	Snažiť	sa,	aby	sa	zlepšoval	
každodenný	život	našich	členov.	Vidíme,	že	sa	to	dá,	
a	že	ľudia	dostávajú	takú	pomoc,	ktorú	potrebujú.»

Tonje Kåsene 
vedúca	oddelenia	NNN	v	kraji	Sør-Trøndelag

Aj vy môžete  
rozhodovať

2
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Kedy sa môžu uskutočňovať členské schôdze počas pracovného času?*

Vo	vyššej	kolektívnej	zmluve	medzi	Konfederáciou	odborových	zväzov	
LO	a	Zväzom	zamestnávateľov	NHO,	sa	v	§	5-6	píše:	

•	 Členské	schôdze	s	cieľom	voľby	odborových	dôverníkov	a	hlasovanie	o	
	 návrhoch	kolektívnych	zmlúv	sa	môžu	uskutočňovať	počas	pracovného	času	
	 bez	toho,	aby	dochádzalo	ku	kráteniu	mzdy,	okrem	prípadov,	pokiaľ	by	to	
	 spôsobovalo	zásadné	prevádzkové	problémy.	
•	 Pokiaľ	výbor	odborových	dôverníkov	v	súčinnosti	s	vedením	podniku	dospeje	k		 	
	 názoru,	že	rozhodnutie	v	nejakej	veci	je	potrebné	prijať	okamžite,	alebo	táto	
	 vec	má	mimoriadny	význam,	je	možné	uskutočniť	členskú	schôdzu	počas	
	 pracovného	času	bez	toho,	aby	došlo	ku	kráteniu	mzdy.		
•	 V	prípade,	že	prevádzka	v	nejakom	podniku	trvá	viac	než	8	hodín,	je	možné		 	
	 uskutočniť	členskú	schôdzu	v	súčinnosti	s	vedením	podniku	počas	pracovného	
	 času	bez	toho,	aby	dochádzalo	ku	kráteniu	mzdy.

*	Za	predpokladu,	že	váš	podnik	má	uzatvorenú	kolektívnu	zmluvu.

Zdieľajte	NNN	n	Facebooku!
facebook.com/NNNforbund

ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV 
POTRAVINÁRSKEHO A SPRACOVATEĽSKÉHO 
PRIEMYSLU - NNN - NA INTERNETE 

Väčšina	členov	NNN	má	prístup	na	internet,	či	už	v	práci,	alebo	doma.	
Náš	prieskum	členskej	základne	ukazuje,	že	viac	ako	70	percent	je	tiež	aktívnych	
na	sociálnych	sieťach,	buď	na	dennej	alebo	týždennej	báze.
	
V	dnešnom	digitalizovanom	svete,	kde	sa	mnohí	potýkajú	s	tým,	aby	dokázali	
zvládnuť	svoj	každodenný	život,	je	možné	kontaktovať	sa	alebo	diskutovať	
prostredníctvom	sociálnych	sietí.	NNN	kontinuálne	uverejňuje	aktuálne	veci	
rovnako	na	svojich	internetových	stránkach	ako	aj	na	Facebooku.	Okrem	toho	
našim	členom	zasielame	časopis	s	aktuálnymi	reportážami	z	celého	Nórska.	
Považujeme	za	mimoriadne	dôležité,	aby	sa	naši	členovia	angažovali	
a	zúčastňovali	na	diskusiách	o	dôležitých	veciach.

Aj vy môžete  
rozhodovať

	nnn.no 
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Naši členovia majú tieto výhody
Tu je prehľad najdôležitejších výhod, ktoré vyplývajú z vášho členstva ako 
aj z toho, že na vašom pracovisku bola uzatvorená kolektívna zmluva.

Vyplatí sa byť členom 
odborovej organizácie,

a tiež aby váš podnik mal 
uzatvorenú vyššiu 
kolektívnu zmluvu

* Váš podnik/základná organizácia môže tiež mať miestne špecifické dohovory.

ČO JE VYŠŠIA KOLEKTÍVNA ZMLUVA?
Vyššia kolektívna zmluva je dohovor medzi odborovým 
zväzom a zamestnávateľom, ktorá reguluje pracovné a 
mzdové podmienky alebo iné pracovné pomery.

ČLENOVIA ODBOROVEJ 
ORGANIZÁCIE S KOLEKTÍVNOU 
ZMLUVOU  

TARIFNÉ VYJEDNÁVANIE Právo na predkladanie návrhov a 
hlasovacie právo

MZDA Mzda, zakotvená v dohovore, pozri nnn.
no pod heslom «rett lønn».*

PRACOVNÝ ČAS 37,5 hodinový pracovný týždeň

NADČASY Minimum 50% príplatok

PRÍPLATOK ZA NOC A VÍKEND Príplatky, zakotvené v dohovore 

PRÍPLATOK ZA PRÁCU NA SMENY Príplatky, zakotvené v dohovore 

DOHODOU STANOVENÝ DÔCHODOK (AFP) Právo na predčasný dôchodok - AFP - po 
dovŕšení 62 rokov, zakotvené v dohovore

VPLYV Mnohé doplnkové práva, ktoré vyššia 
kolektívna zmluva zaručuje

VÝPOVEĎ Právna pomoc a podpora zdarma po 
schválení v základnej organizácii a zväze

POISTENIE NÁKLADOV NA ADVOKÁTA Vlastný advokát

DOVOLENKA 5 týždňov, 12% dovolenkové náhrady

ÚRAZ/CHOROBA ZO ZAMESTNANIA Právna pomoc a podpora zdarma po 
schválení v základnej organizácii a zväze 

VZDELANIE Podpora zo vzdelávacieho fondu 
Konfederácie odborových zväzov LO, 
zdarma kurzy a konferencie v rámci 
odborového združenia a zväzu

ŠTRAJK/VÝLUKA Z PRÁCE 1000,- nórskych korún za deň. Táto 
sadzba sa reguluje na základe indexu o 
vývoji cien

BEZ ČLENSTVA V ODBOROVEJ 
ORGANIZÁCII A BEZ KOLEKTÍVNEJ 
ZMLUVY 

ČLENOVIA V ODBOROVEJ ORGANIZÁCII  
ALE BEZ KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY  

Nijaké právo na predkladanie návrhov a 
nijaké hlasovacie právo

Právo na predkladanie návrhov a 
hlasovacie právo

Nijaké pravidlá Nijaké pravidlá

40 hodinový pracovný týždeň 40 hodinový pracovný týždeň

40% príplatok 40% príplatok

Nijaké pravidlá Nijaké pravidlá

Nijaké pravidlá Nijaké pravidlá

Nemôže ísť na predčasný dôchodok 
- AFP

Nemôže ísť na predčasný dôchodok
- AFP

Ustanovenia Zákona o akciách Ustanovenia Zákona o akciách 

Musí si platiť vlastného advokáta Právna pomoc a podpora zdarma po 
schválení v základnej organizácii a zväze

Bez advokáta Vlastný advokát

4 týždne a 1 deň, 10,2% dovolenkových 
náhrad

4 týždne a 1 deň, 10,2% dovolenkových náhrad 

Nijaká podpora Právna pomoc a podpora zdarma po 
schválení v základnej organizácii a zväze 

Nijaká podpora Nijaká podpora zo vzdelávacieho fondu Kon-
federácie odborových zväzov LO, - môže sa 
zúčastňovať zdarma na kurzoch a konferenciách 
v rámci odborového združenia a zväzu

Nijaká podpora 1000,- nórskych korún za deň. Táto sadzba 
sa reguluje na základe indexu o vývoji cien



Ako	profesionálne	aktívny	člen	v																									
odborovom	zväze	NNN	máte	nárok	na		
poistenie	nákladov	na	advokáta	zdarma		
LOfavørs advokatforsikring.

Toto	poistenie	pokrýva:	
•		 Zmluvy	medzi	druhom	a	družkou	
•		 Rozvody	
•		 Starostlivosť	o	deti	
•		 Susedské	spory	
•		 Kúpno-predajné	zmluvy	a	pod

	

Bez	členstva	v	odborovej	organizácii	musíte	
uhradiť	3.960,-	nórskych	korún	ročne	za	
takéto	poistenie.

V	prípade,	že	máte	otázky	ohľadne	tohto		
poistenia	alebo	chcete	otvoriť	konanie	v		
nejakej	veci,	zavolajte	na		HELP, telefónne 
číslo 22 99 99 99

O	tomto	zabezpečení	sa	viac	dočítate	na		
internetovej	stránke	help.no alebo	nnn.no.	
Môžete	sa	tiež	spojiť	s	vaším	odborovým	
dôverníkom	na	pracovisku.

Uvažujte, a prihláste sa už dnes do odborového zväzu pracovníkov 
potravinárskeho a spracovateľského priemyslu - NNN! 

POMOC ADVOKÁTA ZDARMA
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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

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	€)..

vyhrajte ľubovoľnú prémiu!

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
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Príjem		 	400.000,-		 korún

Členský	príspevok	zväzu	(1,4	%)	 	 5.600,-		 korún

Členský	príspevok	miestnemu	oddeleniu	(0,2	%)	 	 800,-		 korún

Brutto členský príspevok za rok  6.400,-  korún

Zníženie	dane	o	3.850,-	korún	(27	%)	(2017)	 	 1.078,-		 korún

Poistenie	vo	voľnom	čase		 	 	249,-		 *korún

Základné	poistenie		 	 312,-		 *korún

Poistenie	domácnosti		 	 2.893,-		**korún

LOFavør	Poistenie	nákladov		na	advokáta		 	 3.960,-		***korún

Suma výhod   8.492,-  korún

Čo stojí členstvo v Odborovom zväze  
pracovníkopotravinárskeho 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
***	Bez	členstva	je	potrebné	uhradiť		3.960,-	nórskych	korún	za	poistenie	nákladov	na	advokáta

LOfavør kollektiv hjemforsikring je jediným poistením domácnosti v Nórsku,  
ktoré nemá hornú hranicu poistnej sumy.

Členský príspevok

Na čo Váš príspevok ide?	
•	Podpora	v	prípade	štrajku
•	Vzdelávacie	štipendiá	pre	členov,	ktorí	sa	chcú	ďalej		
	 vzdelávať	alebo	si	zvyšovať	kvalifikáciu
•	Kurzy	pre	členov	a	odborových	dôverníkov	
•	Na	mzdy	pre	tých,		ktorí	pracujú	v	združeniach	a	zväzoch.	Nápomocní	sú	napríklad	
	 pri	sporoch,	pripravujú	požiadavky	a	vyjednávajú	mzdy,	pôsobia	proti	sociálnemu	
	 dumpingu	a	pracovnej	kriminalite

Výpočet, ktorý je  
uvedený nižšie ukazuje, 

koľko môžete na  
členstve v  

NNN zarobiť. 



*	V	prípade	individuálnej	kúpy	poistenia
**	Poistenie	domácnosti	pri	poistnej	sume	vo	výške	1.200.000,-	nórskych	korún
***	Bez	členstva	je	potrebné	uhradiť		3.960,-	nórskych	korún	za	poistenie	nákladov	na	advokáta

LOfavør kollektiv hjemforsikring je jediným poistením domácnosti v Nórsku,  
ktoré nemá hornú hranicu poistnej sumy.

Prihláška	
	 Meno:	

	 Adresa:	

	 PSČ/miesto:																																												

	 E-mail:		

	 Mobil:

	 Rodné	číslo:

	 Názov	pracoviska:	

	 Adresa	pracoviska:

	 Tlf.	práca:	

	 Názov	sprostredkovateľskej	spoločnosti:

	 Adresa	sprostredkovateľskej	spoločnosti:

	 Dátum/miesto:	

	 Meno	toho,	kto	nového	člena	získal:	 	 	

	 Členské	číslo:		 	 	

	 Podpis:

	 Prémia,	ktorú	ste	si	vybrali	(strana	13):

	 Máte	už	členstvo	v	nejakom	inom	odborovom	zväze?

	
Meno	odborového	zväzu:

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

Adresa:	NNN,	PO	Box	8719	Youngstorget,	NO-0028	Oslo,	NORWAY								

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

(11	číslic)

(9	číslic)

, Anglickom
, Poľskom
, Litovskom
, Ruskom
, Slovenskom
, Lotyšskom
, Nemeckom
, Rumunskom
, Vietnamskom
, Thajskom
, Urdu
, Španielskom

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



Nájdete nás tu:
Odborový	zväz	pracovníkov	potravinárskeho	a	spracovávateľského	priemyslu
(Norsk	Nærings-	og	Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Lilletorget	1,	NO-0028	Oslo,	NORWAY
PO	Box	8719	Youngstorget
Telefón:	23	10	29	60
E-mail:	fi	rmapost@nnn.no

nnn.no
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