
Dobré dôvody, 
prečo sa stať 

členom!

Pridajte sa do NNN
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Nórsky zväz pracovníkov v potravinárstve, 
výrobe nápojov a spojeneckých organizáciách



Nórsky zväz pracovníkov v potravinárstve, výrobe 
nápojov a spojeneckých organizáciách

Táto brožúra poskytuje informácie o NNN, čo to je a čo to znamená byť 
členom. Popisuje členské výhody a to, ako môžeme všetci prispieť k 
lepšiemu a bezpečnejšiemu pracovnému životu. 

NNN je zväzom pre ľudí, ktorí pracujú v potravinárskom priemysle. Máme 
viac ako 28 000 členov. Spolu s ostatnými zväzmi v Nórskej konfederácii 
odborových zväzov máme viac ako 970 000 členov. Zväz bol založený 
v roku 1923. Inými slovami, máme takmer 100 rokov skúseností s 
uzatváraním kolektívnych vyjednávacích zmlúv! Sme špecialisti na mzdové 
a pracovné podmienky a sme hrdí na to, čo sme dosiahli. 

NNN je politicky nepridružený a nezávislý. To však neznamená, že nám 
chýbajú názory. Zapájame sa do všetkého, čo ovplyvňuje každodenný 
život našich členov a žiadame, aby politické strany prispievali k dobrým 
všeobecným podmienkam pre náš priemysel. 

Sme zväz, ktorý sa snaží zapojiť do verejnej diskusie. 
Vieme, že naši členovia uprednostňujú jednoduchý jazyk! 

Na pracoviskách sú naši členovia organizovaní do pobočiek s vlastnými 
volenými zástupcami, ktorí pomáhajú členom. Ústredie sa nachádza v 
Osle.

Sledujte nás online: nnn.no 

Facebook  facebook.com/NNNforbund 

Instagram  @nnn.forbund

www.nnn.no


3

Postaráme sa o vás v práci 
aj doma

NNN VÁM MÔŽE POMÔCŤ VO 
VIACERÝCH OBLASTIACH V PRACOVNOM ŽIVOTE

• Mzda a mzdové stupnice

• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

• Ukončenie/prepustenie

• Pracovná doba

• Podmienky zamestnania

• Reorganizácia

• Ďalšia odborná príprava/vzdelávanie

• Dovolenky

• Dôchodok/AFP (predčasný odchod do dôchodku)

Pracovný život v Nórsku sa vo všeobecnosti považuje 
za bezpečný a dobrý. Zároveň však mnohí ľudia zisťujú, 
že každodenná práca sa stala ťažšou, a že za sebou 
potrebujú organizáciu. 
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Buďte bystrý, pripojte sa k NNN ešte dnes!

Bezplatná právna pomoc

AKO PRACUJÚCI ČLEN NNN SI UŽÍVATE ZADARMO 
Právne poistenie od LOfavør 

Poistenie zahŕňa:

• Dohody partnerského spolužitia

•  Rozvod

•  Opatrovníctvo dieťaťa

•  Susedské spory

•  Kúpne zmluvy, atď.

Nečlenovia platia za toto poistenie 4 440 NOK ročne. 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa poistenia alebo by ste si chceli poistenie 
kúpiť, zavolajte pre POMOC na číslo 22 99 99 99

Ďalšie informácie o úpravách nájdete na help.no alebo nnn.no

Môžete sa tiež obrátiť na svojho zástupcu odborových zväzov na 

vašom pracovisku.

www.nnn.no
www.help.no
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Členstvo v NNN je najlepším 
poistením pre každého, 
kto pracuje v tomto odvetví.

Stiahnite si členskú 
aplikáciu LOFavør z
app.lofavor.no

Stiahnite si LOFavør's
Aplikácia "Zapamätaj si, čo si 
dostal" na adrese
huskhvaduhar.no/welcome

ČLENOVIA NNN SA TEŠIA Z DOBRÉHO POISTENIA

LOfavør poistenie domácnosti – najlepšie v Nórsku.
Pokrýva také veci, ako je požiar, výbuch a poškodenie vodou, vlámanie a krádež 
bicykla.

LOfavør základné poistenie– pokrýva vás, vášho manžela/manželku alebo 
druha/družku a 
slobodné deti v domácnosti mladšie ako 21 rokov, v prípade úmrtia z akého-
koľvek dôvodu, kdekoľvek na svete.

LOfavør úrazové poistenie voľného času - pokrýva smrť a trvalú zdravotnú 
neschopnosť v dôsledku úrazu vo vašom voľnom čase. Pokrýva napr. výdavky 
na lekárov a zubárov, ako aj ošetrenie a pobyty na súkromných pohotovostných 
oddeleniach a klinikách po predchádzajúcej dohode s poisťovňou.

LOfavør právne poistenie  - pokrýva množstvo záležitostí v súkromnom živote, 
ako sú dohody partnerského spolužitia, kúpne zmluvy, rozvod, opatrovníctvo 
dieťaťa a susedské spory. Prečítajte si viac na help.no.

Ako člen neplatíte nič iné ako vaše členské poplatky.
LOfavør je benefičný program pre členov akéhokoľvek zväzu 
pridruženého ku konfederácii.

Podrobnejšie informácie nájdete na Lofavor.no.

www.lofavor.no
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* Vaša spoločnosť a klub môžu mať aj špeciálne miestne dohody.

Člen zväzu s kolektívnou zmluvou Člen zväzu bez kolektívnej 
zmluvy

Bez zväzu, bez kolektívnej 
dohody

Kolektívna mzdová dohoda Právo navrhovať a právo hlasovať Právo navrhovať alebo právo 
hlasovať

Žiadne právo navrhovať 
Žiadne právo hlasovať

Mzda Zmluvná mzda. Správny plat nájdete na nnn.no* Neregulované Neregulované

Pracovná doba 37,5-hodinový týždeň 40-hodinový týždeň 40-hodinový týždeň

Nadčas Minimálne 50% príplatok 40% príplatok 40% príplatok

Príplatok za noci a víkendy Zmluvný príplatok Neregulované Neregulované

Príplatok za prácu na zmeny Zmluvný príplatok Neregulované Neregulované

Zmluvný dôchodok (AFP) Zmluvné právo na AFP od 62 rokov Nie je možné odísť do dôchodku 
s AFP

Nie je možné odísť do dôchodku 
s AFP

Prepúšťanie Bezplatná právna pomoc a asistencia na 
základe posúdenia zväzu

Bezplatná právna pomoc a 
asistencia na základe posúdenia 
pobočkou a zväzom

Nutné zaplatiť vlastného právnika

Právne poistenie Vlastný právnik, súkromné žaloby Vlastný právnik Žiadny právnik

Dovolenky 5 týždňov, 12% platba za dovolenku 4 týždne a 1 deň;
10,2% platba za dovolenku

4 týždne a 1 deň;
10,2% platba za dovolenku

Pracovné úrazy Bezplatná právna pomoc a asistencia na 
základe posúdenia zväzu

Bezplatná právna pomoc a 
asistencia na základe posúdenia 
zo zväzu

Žiadna podpora

Odborná príprava/vzdelávanie
Podpora zo strany Konfederácie vzdelávania 
Financovanie, bezplatné kurzy a konferencie 
v odborovom zväze a Konfederácii

Žiadna podpora – môže sa 
bezplatne zúčastňovať na kurzoch 
a konferenciách odborového 
zväzu a Konfederácie

Žiadna podpora

Štrajk/výluka 1 100 NOK za deň. Sadzba je indexovaná 1100 NOK za deň. 
Sadzba je indexovaná Žiadna podpora

Poistenie a členské výhody Zahrnuté v členstve Zahrnuté v členstve Žiadne dohody/výhody

Vaše členské výhody
Nižšie sú uvedené hlavné výhody členstva v zväze a kolektívnej 
vyjednávacej zmluvy na vašom pracovisku.
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Oplatí sa byť 
členom odborov 

pracujúcim 
pre spoločnosť s 

kolektívnou 
zmluvou.

Člen zväzu s kolektívnou zmluvou Člen zväzu bez kolektívnej 
zmluvy

Bez zväzu, bez kolektívnej 
dohody

Kolektívna mzdová dohoda Právo navrhovať a právo hlasovať Právo navrhovať alebo právo 
hlasovať

Žiadne právo navrhovať 
Žiadne právo hlasovať

Mzda Zmluvná mzda. Správny plat nájdete na nnn.no* Neregulované Neregulované

Pracovná doba 37,5-hodinový týždeň 40-hodinový týždeň 40-hodinový týždeň

Nadčas Minimálne 50% príplatok 40% príplatok 40% príplatok

Príplatok za noci a víkendy Zmluvný príplatok Neregulované Neregulované

Príplatok za prácu na zmeny Zmluvný príplatok Neregulované Neregulované

Zmluvný dôchodok (AFP) Zmluvné právo na AFP od 62 rokov Nie je možné odísť do dôchodku 
s AFP

Nie je možné odísť do dôchodku 
s AFP

Prepúšťanie Bezplatná právna pomoc a asistencia na 
základe posúdenia zväzu

Bezplatná právna pomoc a 
asistencia na základe posúdenia 
pobočkou a zväzom

Nutné zaplatiť vlastného právnika

Právne poistenie Vlastný právnik, súkromné žaloby Vlastný právnik Žiadny právnik

Dovolenky 5 týždňov, 12% platba za dovolenku 4 týždne a 1 deň;
10,2% platba za dovolenku

4 týždne a 1 deň;
10,2% platba za dovolenku

Pracovné úrazy Bezplatná právna pomoc a asistencia na 
základe posúdenia zväzu

Bezplatná právna pomoc a 
asistencia na základe posúdenia 
zo zväzu

Žiadna podpora

Odborná príprava/vzdelávanie
Podpora zo strany Konfederácie vzdelávania 
Financovanie, bezplatné kurzy a konferencie 
v odborovom zväze a Konfederácii

Žiadna podpora – môže sa 
bezplatne zúčastňovať na kurzoch 
a konferenciách odborového 
zväzu a Konfederácie

Žiadna podpora

Štrajk/výluka 1 100 NOK za deň. Sadzba je indexovaná 1100 NOK za deň. 
Sadzba je indexovaná Žiadna podpora

Poistenie a členské výhody Zahrnuté v členstve Zahrnuté v členstve Žiadne dohody/výhody

ČO JE TO KOLEKTÍVNA ZMLUVA?
Je to dohoda medzi zväzom a zamestnávateľom, 
ktorá sa týka mzdy a rôznych druhov pracovných 
podmienok.
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* V závislosti od kolektívnej zmluvy a osobitných miestnych zmlúv.
**Za predpokladu, že vaša spoločnosť má kolektívnu zmluvu.

Pre našich členov sú najdôležitejšie 
miestne mzdové vyjednávania a 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci.

Zaslúžite si dobrú, spravodlivú 
a poctivú mzdu

HLAVNOU ÚLOHOU NNN JE CHRÁNIŤ MZDOVÉ A PRACOVNÉ 
PODMIENKY 

Ako člen sa tešíte z práv aj finančných výhod.
Ako člen máte nárok na správnu mzdu* a miestne ročné vyjednávania o mzde**.
Chránime práva našich členov.

Hlavnú zmluvu a ďalšie 
dohody nájdete na nnn.no 

www.nnn.no
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V spoločnosti sme prešli 
niekoľkými prepúšťaniami 
a teraz naozaj chápem 
hodnotu členstva v NNN.

NA PRACOVISKU SA POČÍTA POBOČKA

NNN je rozdelená na tri úrovne:

• Na každom pracovisku, vám pobočka pomáha so stretnutiami s vašim 
 zamestnávateľom
• Odborové zväzy/sekcie pomáhajú klubom vo vašom regióne
• Zväz pomáha všetkým (ústredie v Osle)

 Pobočka musí zvoliť radu zástupcov zamestnancov.

 Zástupcovia zamestnancov na pracovisku musia zabezpečiť dodržiavanie 
 legislatívy a dohôd a udržiavať dobrú spoluprácu so spoločnosťou.
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Nižšie uvedený 
výpočet ukazuje, 
ako sa členstvo 
v NNN vypláca.

Koľko stojí členstvo v NNN?
Jedným z najsilnejších argumentov proti vstupu do zväzu je, že to stojí príliš veľa.
Nižšie uvedený výpočet ukazuje, že to tak nie je.

Členské poplatky

Na čo sa používajú poplatky?
•  Štrajková mzda
•  Poistenie
•  Granty pre členov, ktorí hľadajú ďalšie vzdelávanie
•  Kurzy pre členov a zástupcov zamestnancov 
•  Mzda ľudí, ktorí pracujú vo zväzoch a Konfederácii. Pomáhajú vám s urovnaním  
 sporov, prípravou nárokov a vyjednávaním o urovnaní miezd; bojujú proti 
 sociálnemu dampingu a pracovnej kriminalite.

* Pre individuálne nákupy poistenia
** Poistenie domácnosti, celkové poistenie 1 200 000 NOK
*** Nečlenovia musia zaplatiť 4 440 NOK za právne poistenie

 

Príjem  NOK  450,000

Odborové poplatky (1.4 %) NOK  6,300

Sekčné poplatky (0.2 %)  NOK  900

Celkové poplatky za rok NOK  7,200

Oslobodenie od dane 5 800,- (22%) (2 022) NOK  1,276

Poistenie voľného času  NOK           396 *

Základné poistenie  NOK           360 *

Poistenie domácnosti  NOK         2,893 **

Právne poistenie od LOfavør  NOK       4,440 ***

Celkové výhody  NOK        9,365



Zaregistrujte sa na našej webovej stránke 
nnn.no alebo vyplňte registračný formulár.
Píšte jasne.

REGISTRÁCIA: ZÁPISNÉ:
Predložte registráciu zástupcovi 
zväzu odborov v spoločnosti.
Ak tam nie je zástupca, 
pošlite formulár zväzu. 

Adresa: NNN: Torggt.12, 
0181 Oslo

 
 Meno: 

 Adresa: 

 PSČ / mesto:

 E-mail:

 Mobil:

 Národné identifikačné číslo: (11 číslic)

 Názov pracoviska:

 Adresa pracoviska:

  Názov pracovnej agentúry:

 Dátum a miesto:

 Meno náborového pracovníka:

 Členské číslo:

 Podpis:

 Ste členom iného zväzu?

 Názov zväzu:           

 Angličtina 
 Poľština 
 Litovčina 
 Ruština 
 Slovenčina 
 Lotyština 
 Nemčina 
 Rumunčina 
 Vietnamčina 
 Thajčina 

 Urdčina
 Španielčina
 Ukrajinčina

Chcem uvítacie listy 
v nasledujúcich jazykoch
(začiarknite políčka)

www.nnn.no
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Vitajte v NNN!

Nájdete nás na:
Nórsky zväz pracovníkov v potravinárstve, 
výrobe nápojov a spojeneckých organizáciách
Poštová adresa: Torggata 12, 0181 Oslo 
Obchodná adresa: Torggata 15, 0181 Oslo
Telefón: 23 10 29 60
E-mail: firmapost@nnn.no

nnn.no

www.nnn.no

