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STAV ODBOROV NA SLOVENSKU
Odbory sú jedným z najefektívnejších nástrojov, vďaka
ktorým si zamestnanci môžu u svojho zamestnávateľa vyjednať lepšie
pracovné podmienky. Kolektívne vyjednávanie v reálnej praxi často
prináša reálne zvýšenie platov, či zlepšenie pracovných a sociálnych
podmienok.
Jedným zo základných predpokladov pre správne fungovanie
odborov je vysoká odborová angažovanosť. Predstavte si podnik,
v ktorom je 95% zamestnancov združených v odboroch, pripravených
vyhlásiť štrajk v prípade neochoty zamestnávateľa rokovať o zlepšení
podmienok. Tlak, ktorému by bol zamestnávateľ v takomto prípade
vystavený, vytvára úrodnú pôdu pre následný úspech rokovaní  
kolektívneho vyjednávania.
Naproti tomu, v podniku s odborovou angažovanosťou na úrovni
10%, by hrozba štrajku zamestnancov – odborárov nemala v reálnej praxi
podobne silný účinok. Pre zlepšenie vyjednávacej schopnosti odborárov
je teda veľmi prospešné zvyšovanie členskej základne a teda odborovej
angažovanosti. Reálna situácia v odboroch na Slovensku je však opačná
– počet odborárov postupne klesá. V roku 1990 bolo na Slovensku vyše
2 miliónov odborárov. V roku 2000 počet členov klesol na 700 tisíc.
V súčasnosti je to už len niečo okolo 300 tisíc členov.
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Jednou z príčin tohto stavu, je neochota ľudí vstupovať
do odborov. Odbory na Slovensku strácajú silu, a ich celkový imidž
je skôr záporný než kladný. Až príliš často sa vynárajú v súvislosti
s odbormi otázky ohľadom netransparentného nakladania s dostupnými
finančnými prostriedkami, či previazanosťou s politickými stranami.
Podľa prieskumu dôveryhodnosti, ktorý pripravil Inštitút
pre verejné otázky v roku 2013, verí odborom len 39% opýtaných
respondentov. Odborom teda na Slovensku verí menej ľudí, než
napríklad polícii, mimovládnym organizáciám či rímskokatolíckej cirkvi.
Dôsledkom tohto stavu je, že často najmä mladí ľudia majú
vo všeobecnosti nízku chuť pridať sa k odborom. Považujú ich
za prežitok. Za niečo, čo sa ich možno ani netýka. Dokonca nie sú výnimkou
ani situácie, keď sa človek za členstvo v odboroch dokonca hanbí...
Áno, takýto je stav na Slovensku v súčasnosti. Hovoriť však
o dôsledkoch a nepoznať a nehovoriť o príčinách je problém, ktorý túto
situáciu nevyrieši.
Tí skôr narodení si pamätajú doby, keď vládla iba jedna
strana, odbory boli jej pravou rukou a pracovať a byť odborovo
organizovaný bolo povinnosťou. Vytvárať dobré pracovné podmienky
bolo povinnosťou zamestnávateľa a ak sa išiel zamestnanec sťažovať
na porušovanie predpisov na stranícky výbor tak mal problém aj riaditeľ.
Táto doba však skončila už dosť dávno.
Nie neplačeme, že tá doba skončila ale mnohí z nás si to ešte
neuvedomili a nepochopili, že dnes zamestnávateľ dobrovoľne nič
nedá a zamestnanec si to musí vybojovať. Kto to však dokáže sám, bez
pomoci ? Zabudli ste na pravdu známu už z čias Svätopluka, že v jednote
je sila a ak bude každý konať len na vlastnú päsť tak ho nepriateľ ľahko
porazí ?
Žiaľ, práca politikov ale aj mnohých médií po nežnej revolúcii,
bola postavená na tom, že dovtedy bolo všetko iba zlé a aj dobré podniky
sa rozpredali a zlikvidovali. Následne stúpla rapídne nezamestnanosť
a to bolo živnou pôdou pre mnohých zamestnávateľov aby postupovali
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tak, že si budú vyberať len takých zamestnancov, ktorí sú ochotní drieť
aj za minimálnu mzdu, len aby sa oni mali dobre. Či prežije zamestnanec
sa stalo nepodstatné. Keďže klesla domáca výroba a peňazí bolo stále
menej potrebovali sme investorov ale mnohí z nich neprišli preto
aby sme sa my mali lepšie ale preto aby využili našu ochotu pracovať
za akýchkoľvek podmienok.
Alebo ste zabudli, keď aj u nás bolo počuť “ak sa ti tu nepáči
tak odíď, pred bránami podniku stoja rady nezamestnaných ?!”
Mestská doprava skoro nikde vo svete nevytvára zisk, lebo
je to služba vo verejnom záujme a bez dotácií to jednoducho neprežije.
Keď je peňazí málo tak sa manažéri snažia hľadať možnosti ako a kde
ušetriť. A kde sa dá ušetriť najľahšie ? No predsa na zamestnancoch,
ktorí nie sú jednotní a sú ochotní robiť čokoľvek len aby si udržali prácu.
Chápem, že mnohí to robili preto aby mohli splácať pôžičky,
ktoré si vybrali preto aby dokázali uživiť svoje rodiny. Chápem aj to,
že mnohí keď miesto získali, ale len “na dobu určitú”, ktorá bola aj tri
roky dlhá, si v snahe udržať miesto  “museli” držať hubu!
Mnohí však nepochopili, že práve preto, že k takejto zmene
režimu došlo sa musia vo svojom vlastnom záujme združiť aby mali
väčšiu silu pri vyjednávaní lepších pracovných i mzdových podmienok.
Ľahko sa počúva z médií a aj od manažérov akí sú odborári
zlí, ako sa priživujú na zamestnancoch a o koľko by to bolo ľahšie
a jednoduchšie keby ich nebolo. Odborári, ktorí sa snažili a snažia pre
ľudí niečo urobiť sa stali nepriateľom zamestnávateľov č.1. Odbory,
to však nie sú len zástupcovia zamestnancov. Odbory to sú zamestnanci,
ktorí sa dokázali združiť, to je členská základňa, ktorá si vybrala a zvolila
spomedzi seba   svojich zástupcov, ktorí boli ochotní zobrať na seba
to riziko a “dať svoju kožu na trh” v záujme všetkých!
Ak si niekto myslí, že dobrý odborár je ten, ktorého zamestnávateľ
chváli, ako sa mu s ním dobre spolupracuje a sám z odborov vystúpi
s tým, že aj tak bude mať všetky výhody ako ostatní zamestnanci
a potom rozširuje ako odbory za nič nestoja je buď naivný alebo hlupák.
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Alebo oboje!
Áno, ako som už poznamenal, doba sa zmenila. Zmenila
sa aj legislatíva. Ak mnoho politikov a väčšina médií kričali aké majú
odborové orgány výhody a nadpráva a mnohí zamestnanci tomu naivne
uverili a postavili sa chrbtom k členstvu v odboroch tak nepochopili,
že práve to bol ich zámer. Nepochopili, že práve to je príčinou dnešného
stavu. V mnohých prípadoch sa do politiky dostalo veľa ľudí, ktorí
mali veľa peňazí a nezískali ich poctivou prácou a do politiky išli práve
preto aby pripravili a schválili zákony pre seba - aby sa oni mali lepšie
a aby boli nepostihnuteľní! Záujmy zamestnancov, tých ktorí vytvárajú
hodnoty, určite neboli na prvom mieste. Napriek tomu sa veľa dobrých
vecí podarilo presadiť. Problém je v tom ako sa to dodržiava v praxi
a aká je vymožiteľnosť práva. Aby to, čo je zakotvené v legislatíve,
v praxi naozaj platilo.
Zamestnanci majú právo štrajkovať. Áno to právo tu je,
má však niekoľko “háčikov”. Áno, zamestnanci sa majú právo obrátiť
na Inšpektorát práce i na súdy aby dosiahli spravodlivosť. Právo je jedna
vec ale ako to funguje  v praxi to radšej nehovoriť. Proste - “nekonečný
príbeh” alebo ak chcete, tak aj “Kocúrkovo” ...
Alebo hovoríte tak ako mnohí zamestnanci, že toto vás nezaujíma,
vy chcete len vyšší plat? Tak potom nečakajte, že sa to niekedy zmení!

ČO SA UDIALO V DPMK, a.s.
V ROKU 2016
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V roku 2016 sa udiali pre firmu i  zamestnancov veľmi dôležité
a závažné skutočnosti. Tie, ktoré najviac rezonovali a všeličo sa o nich
hovorilo,  by sme chceli stručne pripomenúť:
1. Kompenzácie pre zamestnancov za výluky roku 2015
2. Zvýšenie základného imania DPMK a. s.
3. Nákup elektrobusov
4. Zrušenie garáže VŠA a sťahovanie na Hornádsku
5. Zamestnanecká a nočná doprava, zmeny
6. Zlučovanie tabuliek vodičov CAD
ad 1/ V roku 2015 sa uskutočnili rozsiahle práce pri modernizácii
električkových tratí. Všetci sme si ich užili. Dotkli sa obyvateľov mesta Košice a
všetkých, ktorí cez mesto čo i len prechádzali ale dotkli sa hlavne nás zamestnancov
DPMK, ktorí zabezpečovali služby hromadnej prepravy osôb. Našim cieľom v tomto
príspevku nie je hodnotiť priebeh, spôsob rekonštrukcií pri MET. Premávali sme
v dopravnom chaose, po komunikáciách, ktoré nie sú určené pre autobusy MHD,
riadenie dopravy bolo organizované podľa možností a dostupnosti informácií
o termínoch a miestach uzávierok uzlov, či komunikácií. Táto koordinácia investor zhotoviteľ - prepravca bola na chabej úrovni a preto zadelenie služieb a informácie
o zmenách v doprave boli poskytované vodičom i ďalším zložkám neskoro.
Termíny prác sa z rôznych dôvodov nedodržiavali, uzávery pribúdali, kolóny
narastali, cestovné poriadky sa nedodržiavali, nervozita a sťažnosti od občanov
pribúdali... Aby túto situáciu v doprave mesto Košice minimalizovalo a odľahčilo
individuálnu dopravu, poskytlo občanom pri využívaní hromadnej prepravy
v prostriedkoch MHD tzv. kompenzáciu.
Stavby sa ukončili, doprava sa začala vracať do normálu a unavení
zamestnanci požiadali koncom roka akcionára firmy o mzdovú kompenzáciu za prácu
vo výlukovom režime a lojálnosť pri zabezpečovaní dopravy. Akcionár, mesto Košice
s touto požiadavkou zamestnancov súhlasil a poveril zamestnancov súhlasil a poveril
vedenie spoločnosti a zástupcov zamestnancov aby to na spoločných stretnutiach
dohodli. Tieto stretnutia prebehli koncom roka 2015, na ktorých
bolo dohodnuté aby kompenzácie dostali hlavne zamestnanci, ktorí boli
v priamom výkone, riadili dopravu a zabezpečovali nepretržitý servis autobusov.
K čomu však došlo. Blížil sa koniec roka a v mesiaci december každý
zamestnanec očakával vianočnú odmenu, ktorú máme zakotvenú v podnikovej
kolektívnej zmluve  vo výške 150€. Hospodárske výsledky za rok 2015, boli záporné
a hrozilo nevyplatenie vianočnej odmeny. Zástupcovia zamestnancov boli za
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to, že výluky sa dotkli všetkých zamestnancov a dohodli sa so zamestnávateľom
aby z príspevku na kompenzácie vyplatil prednostne vianočnú odmenu každému
zamestnancovi, ktorý spĺňa podmienky podľa platnej PKZ. Akcionár bol ochotný
kompenzáciu za výluky poskytnúť len vodičom, výpravcom a údržbárom v nepretržitej
prevádzke, ktorá však zo zvyšku príspevku  činila  práve preto len 40€ na zamestnanca!

ad 3/ Do vozového parku našej firmy pribudlo minulý rok ďalších 9
elektrobusov SOR typ EBN 11. Náš podnik ako prvý na Slovensku uviedol do prevádzky
elektrické autobusy v roku 2014.   Zaradil sa tým medzi moderné európske mestá,
ktoré preferujú ekologickú dopravu.

Už dorazili ...
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ad 2/ Medzi veľmi významné udalosti, ktoré si väčšina zamestnancov ani
neuvedomila, patrilo zvýšenie základného imania DPMK, a. s. akcionárom, mestom
Košice. Prečo sa navyšovalo?
Od 1.1. 2016 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá zaviedla
pojem “Spoločnosť v kríze”, ktorá je už v úpadku a hrozí jej konkurz.
      Podľa zlatého pravidla ekonómie by firma nemala ani výnimočne presiahnuť
zadlženosť 80 percent. DPMK, a. s. dosahovala zadlženosť podľa výročnej správy za
rok 2014 až 98 percent! Preto mesto, ako 100-percentný akcionár, vložil do podniku
ako nepeňažný vklad celý areál Bardejovskej, ktorý mal DPMK, a.s. iba v prenájme.
Základné imanie podniku bolo navýšené z 33 190 € na cca 7,9 mil. € a týmto
krokom sa predišlo konkurzu DPMK, a.s.

ČO SA UDIALO V DPMK, a.s.
V ROKU 2016
ad 4/ Sťahovanie
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Dlhoročné provizórium - garáž autobusov na VŠA sa v decembri 2016 stalo
minulosťou. Táto plocha bola v prenájme zopár desaťročí.
Zo strategických i ekonomických aspektov - mať garáže na dvoch miestach
a na opačných stranách mesta je veľká výhoda.

Minulosť
Prečo sme museli odisť ?
-     pozemok bol v prenájme, podľa zmluvy do 30.9.2016,
-     v roku 2017 sa plánuje začiatok výstavby futbalovej arény.
Čo to pre nás znamenalo? Museli sme areál vypratať a odstrániť všetky
hnuteľné i nehnuteľné veci  na vlastné náklady. Najväčšou úlohou i výzvou bolo za
plnej výpravy odpojenie a presťahovanie plničky CNG do areálu garáže DPMK, a.s.
na Hornádskej ulici. Od začiatku roku 2017 sme sa ocitli v stiesnených priestoroch
tejto garáže   a časť autobusov musela z kapacitných dôvodov ostať   v priestoroch
umyvárne Bardejovská. S pregáražovaním vozidiel sa museli prerobiť cestovné
poriadky, pribudla výpravňa Trolejbusová a niekoľkokrát sa menili nástupy služieb
podľa parkovania vozidiel v garáži  medzi dve výpravne.
V krátkej dobe, po úprave plôch na Hornádskej sa uvažuje aj s pregarážovaním
vozidiel z Bardejovskej. Nie je to celkom ideálny stav a opäť sa firme zvýšili finančné
náklady spojené s presťahovaním a najmä sa zvýšia ročné presunové km z dôvodu
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výjazdov na linky už len z jednej garáže do všetkých častí mesta.
Nikto po toľkých rokoch fungovania na prenajatých pozemkoch a vo
večnom provizóriu neveril, že k tomu RAZ môže dôjsť. DOŠLO a MY nemáme vhodné
náhradné priestory...

ad 6/ Na zlučovanie tabuliek bolo viac dôvodov. Doteraz museli rozvrhy
zohľadňovať 4 druhy autobusov zaradených do prevádzky - malé; stredné; kĺbové
a elektrobusy, vodiči sú rozdelení na celodenkárov v cykle 4-2, celodenkárov a tiež
trhanárov v cykle 5-2  a ich výprava sa zabezpečovala z dvoch garáží VŠA a Hornádska
ul. To všetko spôsobovalo problémy v rovnomernom rozdelení služieb pre všetky
tieto skupiny vodičov a vozidiel. V niektorých skupinách - rozvrhoch sa práca nadčas
plánovala už vopred a v ďalších skupinách nevedeli naplniť úväzok, čo je v rozpore s
legislatívou.
Preto sme sa dohodli na tom, že po presťahovaní garáží  rozdelenie služieb
podľa veľkosti pridelených autobusov sa premietne do rozvrhov tak aby sa zotreli
veľké rozdiely vo výkonoch medzi nimi a tak aby boli pre všetkých vodičov rovnako
spravodlivé. Napriek tomu, že nám bolo jasné, že u určitej skupiny vodičov to nebude
kladne vnímané, našou prioritou musí byť vytvorenie rovnakých podmienok pre
všetkých vodičov MHD. Toto by mali pochopiť všetci a hlavne odborári.
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ad 5/ Od 31.12. 2016 sa zmenila štruktúra nočnej i zamestnaneckej dopravy.
Zamestnávateľ má podľa PKZ povinnosť zabezpečiť zamestnancom v doprave, ktorí
pracujú v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, cestu do a zo zamestnania.
Akým spôsobom to zabezpečí nie je definované. Cieľom týchto zmien bolo zabezpečiť
toto ustanovenie a zároveň urobiť také zmeny v nočnej fakturačnej doprave, aby sa
cestujúca verejnosť ale aj vodiči MHD dokázali prepravovať v čo najkratšom čase
v rámci celého územia mesta.
V minulosti okružné linky, u ktorých bol zrušený protismer a predĺžil sa interval, boli
nahradené spôsobom trasy z bodu A do bodu B na všetky obsluhované smery v meste,
s prestupom na staničnom námestí. Pri týchto zmenách sa zapracovala i možnosť
dopravy zamestnancov na cestu do práce, či už priamo, alebo s prestupom. Je pravda,
že sa znížil počet výlučne zamestnaneckej dopravy pri zvoze, ale zvýšil sa počet spojení
pri ceste do zamestnania, či už verejnou alebo zamestnaneckou dopravou.
Zástupcovia zamestnancov požadovali aby sa zamestnanci vedeli prepraviť
pri ceste domov výlučne zamestnaneckou dopravou, z dôvodu bezpečnosti. Tieto
zmeny museli byť vykonané aj v súvislosti so zrušením garáže na VŠA. Opodstatnené
podnety a návrhy na vylepšenie či úpravy bude zamestnávateľ po prerokovaniach
akceptovať.

NÁRAST MIEZD
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Prehľad nárastu mzdových taríf priebežne od roku 2003
Prehľad je z pohľadu najfrekventovanejších tried v našej a.s.
-   mzdové zaradenie vodičov električiek, autobusov a trolejbusov
-   hodinová tarifa - triedy 5 a 6
-   mesačná tarifa  - triedy 6 a 7
od 1.7. 2003
priemerná hrubá mzda
VE
63,30 Sk
zamestnancov za rok 2009 = 777,77 €
VA,T
66,50 Sk
koeficient nárastu 09/03
1,50
R5
59,40 Sk
(znamená to, že od roku 2003 po rok 2009
R6
64,10 Sk
priemerná hrubá mzda zamestnancov našej
THZ 6
10 270 Sk
akciovej spoločnosti narástla o cca 1,5
THZ 7
11 390 Sk
násobok)
priemerná hrubá mzda
zamestnancov za rok 2003 = 16 152 Sk
od 1.7. 2013
VE
3,80 €
VA,T
3,95 €
od 1.3.2008
R5
3,20 €
VE
80,00 Sk 2,65 €
R6
3,40 €
VA,T
84,00 Sk
2,78 €
THZ 6
545,50 €
R5
74,50 Sk
2,47 €
THZ 7
600,00 €
R6
79,50 Sk
2,64 €
priemerná hrubá mzda
THZ 6
12 800 Sk 424,88 €
zamestnancov za rok 2013 = 861,62 €
THZ 7
14 150 Sk 469,69 €
od 1.6. 2016
VE
3,99 €
VA,T
4,15 €
R5
3,37 €
R6
3,58 €
THZ 6
574,00 €
THZ 7
630,00 €

od 1.8.2008
VE
2,92 €
VA.T
3,05 €
priemerná hrubá mzda
zamestnancov za rok 2008
= 23 103 Sk (766,87 €)
od 1.1.2009
VE
3,21 €
VA,T
3,36 €

Porovnanie v eurách - základné tarify
2003
–
2016
16/03
VE
2,10
3,99
1,90
VA,T
2,20
4,15
1,88
R5
1,97
3,37
1,71
R6
2,12
3,58
1,68
THZ 6
340,90 574,1,68
THZ 7
378,07 630,1,66

od 1.12. 2009
VE
3,31 €
VA,T
3,46 €
R5
2,81 €
R6
2,99 €
THZ 6
438 €
THZ 7
484 €

Košice, február 2016
spracovala: Vindišová Andrea
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Je všeobecne známe, že názory na štrajk sa rôznia. Niektorí
ho považujú za vydieranie, iní za prostriedok, ktorý prostredníctvom
vyjednávania vedie často krát k úspešnému vyriešeniu sporov. Z právneho
hľadiska sa jedná o legálny prostriedok, zakotvený v právnom poriadku
na ústavnej úrovni, slúžiaci k presadzovaniu sociálnych, hospodárskych
či politických záujmov jeho účastníkov.
Pri vymedzení pojmu „štrajk“ je potrebné vziať do úvahy
neexistenciu obecnej definície v právnych predpisoch. Poznáme
štrajky právom upravené, ktoré sú regulované zákonom o kolektívnom
vyjednávaní a štrajky právom neupravené, ktorých režim nespadá
do právnej úpravy na úrovni zákonných predpisov.
Jediným zákonom, ktorý sa výslovne zaoberá problematikou
štrajku a práva naň, je zákon č. 2/1991 Zb., o kolektívnom vyjednávaní,
(ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“). Zákon definuje
kolektívne spory ako „spory o uzatvorenie kolektívnej zmluvy a spory
o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky
jednotlivých zamestnancov“. Tento zákon dáva možnosť vyhlásenia
štrajku len v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy.
V zákone o kolektívnom vyjednávaní je štrajk pojatý
ako čiastočné alebo úplné prerušenie práce zamestnancami, no nie
každé prerušenie práce má povahu štrajku. Aj samotný zákonník práce
špecifikuje dôvody, na základe ktorých môže dôjsť k prerušeniu práce.
Štrajk je chápaný ako právo kolektívne a nie individuálne, s   cieľom
vytvoriť určitý nátlak k presadeniu hospodárskych, sociálnych záujmov
a dospieť k zlepšeniu podmienok výkonu práce. Právo na štrajk je
možné označiť ako  „individuálne právo každého pracovníka, ktoré však
môže byť uplatnené len hromadne”.
Pokiaľ je práca zamestnancami prerušená čiastočne či úplne
v rámci štrajku, s cieľom ochrany ich hospodárskych a sociálnych
záujmov, odpadá znak protiprávnosti takého jednania, pretože
zamestnanci jednostranným prerušením práce vykonávajú svoje právo
na štrajk.

www.zovmhd.sk

PRÁVO NA ŠTRAJK
Právo na štrajk spočíva predovšetkým v možnosti štrajk vyhlásiť
a organizovať.  Toto právo je dané len subjektom práva na štrajk.
Keďže sa v prípade štrajku jedná o prerušenie práce väčším
počtom zamestnancov, je logické, že spomínaným subjektom
na  strane zamestnancov je odborový orgán čo v podstate znamená,že u
takých zamestnávateľov, kde neexistuje odborová organizácia, nemôže
prebehnúť legálny štrajk.  Toto by si mali uvedomiť všetci zamestnanci.
Pokiaľ v rámci kolektívneho vyjednávania, resp. sociálneho
dialógu nedôjde k obojstrannému kompromisu, môže konflikt
záujmov prerásť až do sporu právnej povahy. Štrajk predstavuje krajný
prostriedok riešenia kolektívnych sporov, ktorý nastáva predovšetkým
za situácie, kedy daný skupinový záujem pracovníkov nebolo možné
vyriešiť dohodou alebo iným spôsobom.
Štrajk ako inštitút kolektívneho pracovného práva však musí
napĺňať určité podmienky:  
-     V prvej fáze sa jedná o konanie pred sprostredkovateľom. Pokiaľ
       sa strany    dohodnú a situáciu  vyriešia, je spor týmto ukončený.
-     Pokiaľ spor i naďalej pretrváva nastáva čas pre druhú fázu a tou
     je možnosť pokračovať v riešení konaním pred rozhodcom, alebo
       pokračovať vyhlásením štrajku. Obe možnosti sú rovnocenné.
Štrajk vyhlasuje a o jeho zahájení rozhoduje odborová organizácia.
V takom prípade, že tých odborových organizácií je viac musia postupovať
vo vzájomnej zhode. Keďže dôvody štrajku majú význam predovšetkým
pre zamestnancov, je v zákone stanovená podmienka ich súhlasu
s vyhlásením štrajku. Prvým predpokladom je, že so štrajkom súhlasia
dve tretiny zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní
o štrajku, ktorých sa má táto zmluva týkať. Druhým predpokladom je,
že sa hlasovania zúčastnila aspoň polovica všetkých zamestnancov,
ktorých sa má táto zmluva týkať. Do celkového počtu sa počítajú
aj zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohôd o prácach
konaných mimo pracovný pomer, pokiaľ sa aj ich bude kolektívna zmluva
týkať. Zároveň sa do celkového počtu započítavajú aj zamestnanci na
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materskej či rodičovskej dovolenke, zamestnanci na pracovnej ceste...
a to i napriek tomu, že zaistiť ich hlasovanie nebude vôbec možné.
Samozrejme môže prísť k prípadu, že sporná časť kolektívnej
zmluvy by sa týkala len určitej skupiny zamestnancov, v našom prípade
napr. vodičov MHD. Keďže na nich sa vzťahuje špeciálna legislatíva,
z ktorej pre ostatných zamestnancov nevyplývajú žiadne právne
dôsledky, rozhodujúcim faktorom pre zákonom predpísané kvórum
zamestnancov, ktorí musia so štrajkom vysloviť súhlas je okruh
zamestnancov, ktorých sa kolektívna zmluva, resp. jej sporná časť
týka. Problém je v tom, že zákon uvádza len možnosť štrajku v spore
o uzatvorenie kolektívnej zmluvy ako celku ale nie jej časti.
V súvislosti s vyhlásením štrajku je odborová organizácia povinná
oznámiť zamestnávateľovi aspoň tri pracovné dni dopredu:
-     kedy bude štrajk zahájený,                                                                             
-     jeho dôvody a ciele,
-    počet zamestnancov, ktorí sa štrajku zúčastnia zoznamy pracovísk,
      ktoré nebudú v dobe štrajku v prevádzke.
Príslušný odborový orgán, ktorý rozhodol o začatí štrajku,
je povinný poskytnúť zamestnávateľovi nevyhnutnú súčinnosť po
celú dobu trvania štrajku pri zabezpečení ochrany zariadení pred
poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím a pri zabezpečení
nevyhnutnej činnosti a prevádzke zariadení, pri ktorých to vyžaduje ich
charakter alebo účel s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia alebo
možnosť vzniku škody na týchto zariadeniach.
Štrajk je ukončený okamžikom, kedy o tom rozhodla odborová
organizácia, ktorá štrajk vyhlásila alebo rozhodla o jej zahájení.
O ukončení štrajku musia odborové orgány zamestnávateľa písomne
informovať.
Za účastníka štrajku sa po celú dobu jeho trvania považuje
zamestnanec, ktorý s ním súhlasil, nezáleží na tom, či je členom
odborovej organizácie alebo nie. Tak ako zákon na jednej strane hovorí,
že zamestnancovi sa nesmie brániť v účasti na štrajku, tak na druhej
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strane zamestnanci, ktorí sa rozhodli nezúčastniť sa štrajku, nesmú
byť k účasti nijako donútení. Pokiaľ sa zamestnanec rozhodne v práci
pokračovať, musí mu byť umožnený prístup na pracovisko a odchod
z neho.
Účasť zamestnanca na štrajku sa posudzuje ako ospravedlnená
neprítomnosť v zamestnaní. Keďže počas štrajku a teda počas legálneho
prerušenia práce nemôže prísť k žiadnemu porušeniu pracovných
povinností, nemôže a nesmie byť účasť na štrajku zamestnávateľom
akokoľvek sankcionovaná.
Toto môže zmeniť len rozhodnutie súdu o nezákonnosti
štrajku. V takom prípade odborová organizácia, ktorá štrajk vyhlásila,
zodpovedá podľa občianskeho zákonníka zamestnávateľovi za škodu,
ktorá mu takýmto štrajkom vznikla. Nezákonnosť v našom prípade by
mohla nastať nedodržaním povinností, ktoré tu už boli uvedené.
V priebehu štrajku zamestnávateľ nesmie prijímať ako náhradu
za účastníkov štrajku na ich pracovné miesta iných občanov.
Za škodu spôsobenú výlučne prerušením práce štrajkom
účastník štrajku zamestnávateľovi a zamestnávateľ účastníkovi štrajku
nezodpovedajú. V dobe účasti na štrajku neprislúcha účastníkovi štrajku
mzda ani náhrada mzdy.
Naša odborová organizácia toto vyriešila založením tzv.
štrajkového fondu ale samozrejme poskytnutie náhrad za účasť na
štrajku sa týka len členov ZO.
Na rozdiel od mzdových nárokov zamestnancov počas štrajku,
nároky z nemocenského a sociálneho zabezpečenia sú upravené
inak. Na účely dôchodkového zabezpečenia sa za výkon práce a dobu
zamestnania považuje aj účasť na zákonnom štrajku.
Závažným právnym dôsledkom účasti zamestnancov na štrajku
je, že po dobu trvania štrajku im nepatrí nemocenské a podpora pri
ošetrovaní člena rodiny, pokiaľ dôvod na poskytnutie týchto dávok
vznikol a trvá v čase štrajku.
Čo však v prípadoch štrajkov, ktoré nie sú upravené zákonom?
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Pokiaľ štrajk nesúvisí so sporom o uzatvorenie kolektívnej
zmluvy, nemôže byť ani posudzovaný podľa zákona o kolektívnom
vyjednávaní. Pokiaľ by sa mal každý štrajk nad rámec zákona
o kolektívnom vyjednávaní posudzovať ako neprípustný, znamenalo
by to  obmedzenie základného práva na štrajk, čo by bolo v rozpore s
Listinou základných práv a slobôd a v rozpore  s Ústavou SR.
V takom prípade však súd môže posudzovať ciele štrajku
a zároveň sa zaoberať aj tým, aké jednanie štrajku predchádzalo,
hlavne, či boli vyčerpané možnosti zmierovacieho konania vo
veci a následne či a ako bolo vyhlásenie štrajku prejednané so
zamestnancami a veľkosť podpory štrajku zo strany zamestnancov.
Keďže takéto štrajky nie sú riešené zákonnou úpravou bude len na
rozhodnutí súdu ako sa k tomu postaví, čo zároveň znamená, že
odborová organizácia a aj štrajkujúci zamestnanci by boli po celú
dobu štrajku v právnej neistote, až do prípadného rozhodnutia súdu.
Ako to “funguje” v našom súdnictve sa dočítate aj v
článku k súdnym sporom, ktoré vo vašom mene podala odborová
organizácia.
Ako je z uvedeného textu zrejmé, napriek tomu, že štrajk slúžiaci
k presadzovaniu sociálnych, hospodárskych či politických záujmov
umožňuje naša Ústava, Listina základných práv a slobôd i Zákon o
kolektívnom vyjednávaní tak s jeho realizáciou v praxi to nie je až také
jednoduché a bezproblémové ako si niektorí z nás myslia.
Samozrejme existujú legálne spôsoby ako vytvoriť nátlak na
zamestnávateľa ak dlhodobo odmieta komunikovať a riešiť problémy,
ktoré zamestnancov zaťažujú a bránia im
v riadnom výkone svojich povinností a ak
myslí iba na zisk a zabúda na dodržiavanie
legislatívy a tiež na mzdové ohodnotenie
podľa odvádzaných výkonov. Nie je to však
možné urobiť ak väčšina zamestnancov
povie, že členstvo v odborovej organizácii
ich nezaujíma!
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Pekný deň ...
keďže sme boli oslovení, aby sme poskytli príspevok do dispečerského okienka,
tak sa vám touto cestou prihovárame, aby sme si spoločne pripomenuli
niektoré úkony a hlásenia, právomoci a rozdelenie kompetencií, keďže hlavne
noví kolegovia v tom majú ešte niekedy zmätok.
NÁSTUP SLUŽBY
Začali by sme tak, ako začína každý vodič - nástupom do služby. Každý
vodič po prevzatí služby a vozidla od výpravcu si overí čas výjazdu z garáže,
na ktorý treba dávať pozor. Ak by totiž do tohto času nevedel opustiť garáž
z dôvodu poruchy alebo inej skutočnosti, musí to ihneď nahlásiť výpravcovi,
ktorý ho nahradí dispozičnou zálohou. Príslušnosť výpravcovi je daná typom
vozidla. Každý vodič do výjazdu z garáže “patrí” výpravcovi, po výjazde z garáže
ho riadi centrálny dispečing. Centrálny dispečing pozostáva v súčasnosti
z dvoch pracovísk - dopravný dispečer - JCX 1 a operátor centrálneho
dispečingu - JCX 2. Pracovná doba JCX 1 je nonstop, pracovná doba JCX 2
je od 06:00-18:00. Všetci už určite viete, čo sa hlási JCX 2 - sú to poruchy na
linke, poruchy cez trhanú, poruchy cez prestávku na konečnej, dohodnutie
výmeny zálohou, má na starosti objednávkovú dopravu, riadenie záloh,
nepredvídané veľké meškania a pod.
V čase neprítomnosti JCX 2, čiže od 18:00 do 6:00 hod preberá
túto prácu dopravný dispečer JCX 1. Takže ak som napríklad ráno
o 05:00 nevyšiel z garáže z dôvodu poruchy vozidla, hlásim to výpravcovi,
následne nahlásim závadu vozidla JCX 1 a po oprave alebo výmene vozidla
sa prihlásim výpravcovi.
NEHODY
Dopravnému dispečerovi JCX 1 sa hlásia v prvom rade mimoriadnosti
v doprave. Ide hlavne o dopravné nehody - či už s našou účasťou alebo
cudzie, ktoré nám blokujú električkovú trať alebo miesto, kde je predpoklad,
že to spôsobí kolóny. Najhlavnejšou informáciou pre dispečera je samozrejme to,
či došlo k zraneniu. Či už pri nehode, zrážke alebo prudkom brzdení je najlepšie
túto skutočnosť oznámiť na dispečing spolu s presným miestom udalosti a ihneď
volať mobilom číslo prvej pomoci 155. Je to z dôvodu že, operátor záchrannej
linky potrebuje zistiť skutočný stav od niekoho, kto je na mieste nehody.
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Dispečer samozrejme vysiela okamžite na miesto všetky potrebné
zložky. Ďalej sú pre nás dôležité aj ďalšie informácie - ktorý smer koľajovej
trate auto blokuje, či sa jedná o menšiu škodu alebo ho budú musieť nakladať,
či je to občan SR alebo cudzí štátny príslušník a pod.. Dôležité je taktiež zostať
na mieste do vyšetrenia udalosti - hlavne pri pádoch - veľa ľudí sa ozve
až po odznení prvotného šoku, že spadli a zranili sa a dispečing to nemá
hlásené.

VYBAVENIE VODIČA
Do tejto kategórie by sme zaradili poruchy čítačiek a palubných
počítačov. Závady sa taktiež hlásia JCX 1 a do tejto kategórie spadá
aj nahlasovanie porúch kamerových systémov a mýtnych jednotiek –
nefunkčnosť alebo potreba dobitia kreditu - ak bliká zelený indikátor. Patrí
sem aj vybavenie konečných - hygienické potreby alebo nutnosť opravy
spotrebičov a vybavenia. Pracovná doba pracovníkov na opravu zariadení
informačného a odbavovacieho systému, čiže tzv. “emtesťákov” je denne
od 07:00 do 19:00 hod.
RÁDIOKOMUNIKÁCIA
Na záver je tu ešte jedna vec, v ktorej my vidíme veľké medzery,
a to je komunikácia vo vysielačke. Je potrebné si uvedomiť, že Dopravný
podnik mesta Košice získal licenciu od Telekomunikačného úradu
Slovenskej republiky na prevádzku rádiovej siete, za ktorú si aj primerane
platí. Nebudeme Vás tu strašiť nejakými pokutami, ale je potrebné
si uvedomiť, koľko ľudí Vás v tú danú chvíľu počuje, ak niečo hlásite. Pri
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KOMUNIKÁCIE
Dopravný podnik sa snaží aj svojím tlakom a hláseniami dbať na to,
aby komunikácie na ktorých jazdí MHD boli v čo najlepšom stave. Z tohto
dôvodu dopravní dispečeri nahlasujú mesačne stovky podnetov, ktoré
zbierajú od vodičov. Jedná sa hlavne o zimnú údržbu, výtlky, úpravu mestskej
zelene, čistotu zastávok, nedostatky verejného osvetlenia, zjazdnosť zastávok
koľajovej dopravy (autobusové má na starosti spol. KOSIT), vodorovné a zvislé
dopravné značenie, svetelnú signalizáciu a pod. Aj tieto veci sa preto hlásia
JCX 1.
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dvesto vozidlách v prevádzke si dovolíme povedať že sú to tisíce. Aj vy svojimi
hláseniami sa podieľate na obraze, ktorý vidí a vníma verejnosť. Je preto
potrebné dodržiavať hovorovú disciplínu - používať volací znak JCX, vykať,
rozprávať spisovne, stručne a jasne, samozrejme nepoužívať hanlivé výrazy
a samozrejme vysielačku používať výhradne na služobné účely. Pevne veríme,
že aj vám sa lepšie počúva pri desaťhodinovej službe takáto komunikácia
na úrovni.
ĎALŠIE SKVALITNENIE RIADENIA DOPRAVY
V poslednom období došlo k výraznému skvalitneniu práce
pracovníkov Centrálneho dispečingu rekonštrukciou jeho priestorov
a zavedením používania nových technológií – elektronický dispečerský systém
a využívanie kamerového systému. Keďže informácie sú v dnešnej dobe základ
veríme, že naše rady už v krátkej budúcnosti rozšíri informačný dispečer JCX3,
ktorý bude spravovať infolinku DPMK a poskytovať informácie cestujúcim
cestou rôznych informačných kanálov. O všetkých zmenách budete včas
a podrobne informovaní.
NA ZÁVER...
Keďže nikdy sa všetko nedá napísať do jedného článku, určite nájdete
veľa vecí, ktoré tu neboli spomenuté - bitky v MHD, vylúčenie cestujúcich,
poškodenia prístreškov, poškodenia reklám a pod., tak budeme radi za
spätnú väzbu a Vaše otázky, ktoré môžete adresovať svojím administrátorom,
my sa na ne pokúsime odpovedať.
Lúči sa s vami kolektív dopravných dispečerov niekoľkými dôležitými
telefónnymi číslami a s prianím veľa šťastných kilometrov bez nehody.

JCX 1 - 0905 647 588
JCX 2 - 0905 652 541
JCX 18 - 0905 447 339
JCX 20 - 0905 447 202
JCX 23 - 0905 738 712
JCX 30 - 0905 408 801
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ANKETA
Otázky:
1. Ste ochotný robiť prácu nadčas, aj nad rámec 150 hodín podľa ZP?
2. Akú formu by ste zvolili pri výchove cestujúcej verejnosti?
3. Používate systém doplnkového hlásenia do vozidla?

P.B.
1. Nie, nie som. Zamestnávateľ si moju prácu necení. Odrobím si svoj cyklus
a odmietam robiť aj z voľna.
2. V prvom rade by sa na to mal zamerať zamestnávateľ.  Šíriť osvetu treba
od vrchu, aby nebolo všetko len na pleciach vodiča.
3. Nepoužívam doplnkové hlásenia, pretože kým sa na to v počítači preklikám,
to, čo som tým chcel cestujúcim povedať, stráca svoje opodstatnenie.
M.I.
1. Ochota by bola, lebo každá práca nadčas znamená väčšie finančné
ohodnotenie, žiaľ v dopravnom podniku toto ohodnotenie dávno zaspalo
svoju dobu a momentálne ho považujem za neprimerané  našej náročnej
práci.
2. Inšpiroval by som sa dopravným podnikom   v Brne, kde som si všimol
zaujímavú kreslenú letákovú kampaň o právach a povinnostiach
cestujúcich, lebo v Košiciach mám často pocit, že cestujúci ovládajú len
svoje práva, ale na povinnosti  pričasto zabúdajú.
3. Používam a veľmi často. Je to užitočný pomocník vodiča, najmä v lete
pri zapnutej klimatizácii, alebo keď cestujúci stojí pri predných dverách
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J.K.
1. Áno, som ochotný robiť prácu nadčas aj nad 150 hodín, ale za vyšší
príplatok.
2. Keďže máme palubné počítače, bolo by dobré, aby v doplnkových
hláseniach boli aj informácie z prepravného poriadku, ktoré by sa púšťali
v medzi - zastávkových úsekoch.
3. Používam systém doplnkového hlásenia, ale osobne by som doplnil
hlásenie o výstupe s kočíkom o to, aby cestujúci na zastávke hlásili
aj nástup s kočíkom.

ANKETA
a bráni vo výhľade.
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S.M.
1. Som ochotný. Nemám asi veľmi na výber a navyše táto práca ma baví
a beriem ju ako svoje poslanie.
2. S cestujúcimi som doposiaľ nemal problémy. Myslím si, že tak, ako sa my
vodiči správame k cestujúcim, tak sa oni správajú ku nám.
3. Hlásenia sú veľmi prospešné a cestujúci na ne reagujú. Výnimku tvoria
cestujúci so slúchadlami na ušiach.
J.S.
1. Áno, keďže musím živiť rodinu a platiť účty, tak každé prilepšenie
je pre mňa dobré, aj keď celkovo pri súčasných platových podmienkach
je to veľmi zložité. Samozrejme by som privítal väčší príplatok za nadčasovú
prácu, ale to je už na dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami
zamestnancov.
2. Formou nejakej informačnej kampane napríklad v lokálnych médiách,
alebo na sociálnych sieťach. Mám pocit, že dopravný podnik na sociálnych
sieťach s verejnosťou nekomunikuje, ale čo som si všimol, tak iné dopravné
podniky áno  a má to veľkú odozvu.
3. Používam. Väčšia časť cestujúcich na to nereaguje, alebo nechce. Mám
pocit, že im je to jedno. Hlásenia využívam najviac v letnom období, keď
je vo vozidle zapnutá klimatizácia a touto formou cestujúcich nabádam,
aby neotvárali okná.
L.M.
1. Pracujem aj nad rámec 150 hodín, lebo neviem, ako by sa ku mne zachovali
nadriadení, ak by som to odmietol. Súčasné príplatky za prácu nadčas
sa mi zdajú nízke.
2. Touto otázkou by sa mal zaoberať dopravný podnik, aby nám uľahčil
prácu. Cestujúci si z roka na rok k vodičovi viac dovoľujú, musíme čeliť
často verbálnym útokom. Celkovo sa to potom odráža na našej pohode.
3. Doplnkové hlásenia vnímam pozitívne a využívam ich pravidelne.
Považujem to za vhodnú komunikáciu medzi vodičom a cestujúcimi.
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PLÁNOVANÉ VÝLUKY
PRE ROK 2017
Harmonogram, predložený zhotoviteľskou firmou Eurovia-SK.
Aktuálny harmonogram MET
Etapy a obmedzenia
Zimná – Botanická záhrada - termín realizácie: november 2016/jún
2017; úplná výluka na el. trati: Zimná – TUKE – Botanická záhrada.

Amfiteáter – ČSA – Radnica Starého mesta – termín realizácie: apríl
2017/jún 2017 (ČSA); vylúčená el. doprava na ulici ČSA (obratisko
Amfiteáter v prevádzke) a na ulici Komenského, vrátane obratiska
Havlíčkova (obratisko Nám. MMM v prevádzke) - výmena trakčných
stožiarov a trolejového vedenia na trase modernizovanej v rámci MET,
úplná výluka na Komenského ulici.
Nám. MMM – Komenského – Havlíčkova – termín realizácie: apríl 2017/
júl 2017 (Komenského); vylúčená el. doprava na ulici ČSA (obratisko
Amfiteáter v prevádzke) a na ulici Komenského, vrátane obratiska
Havlíčkova (obratisko Nám. MMM v prevádzke) - výmena trakčných
stožiarov a trolejového vedenia na trase modernizovanej v rámci MET,
úplná výluka na Komenského ulici.
Kino Družba – Ulica ČSA – termín realizácie: jún2017/júl 2017; vylúčená
el. doprava z úseku Kino Družba – Amfiteáter – Radnica St. mesta.
Okrem toho, nejazdia električky ani na Komenského a na „juhu“ z
dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie križovatky VSS - výmena trakčných
stĺpov v obratisku Amfiteáter, rekonštrukcia meniarne „D“.
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Križovatka VSS – termín realizácie: február 2017/júl 2017; električky
premávajú len po zastávku Autocamping z Alejovej ulice, a po zastávku
Ryba na Južnej triede; električky nepremávajú na Sídlisko Nad jazerom
a do Barce.

PLÁNOVANÉ VÝLUKY
PRE ROK 2017
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Bardejovská – Trieda SNP – Ulica ČSA – termín realizácie: august 2017/
február 2018 (uzavretie celej „Terasy“ je podmienené ukončením etapy
2. (VSS), a uvoľnením autobusov určených ako náhradná doprava na
Sídlisku Nad jazerom); vylúčená el. doprava z úseku DPMK – Spoločenský
pavilón – Amfiteáter – križovatka Zimná – ČSA - komplexná obnova el.
trate, pokračujúca rekonštrukcia meniarne „D“.
Krajský súd – Moldavská + kruhový objazd – termín realizácie: marec
2018/august 2018; vylúčená el. doprava na trase Spoločenský pavilón
– kruhový objazd – Krajský súd, okrem tohto úseku električky jazdia v
celom meste - komplexná obnova el. trate, pokračujúca rekonštrukcia
meniarne „E“.
Zdroj: Mesto Košice
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DOPRAVÁKOVO
V Dopravákove oblačno, miestami párky...
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V Dopravákove skončila ďalšia zima a okrem toho, že každý
zostarol o rok, nejaký ten motor to nezvládol, pribudlo niekoľko
reumatických kostí /vďaka dokonalým kabínkam/, zopár odídených
zamestnancov, následne niekoľko interných výberových konaní a pár
zvýšených “Im-jek” sa v skutku  nič podstatné neudialo a ani nezmenilo.
Vianoce, Nový rok i arktická zima prefučali a poniektorí ani
nevedia ako, lebo “si užívali čas Vianočný”.
Našťastie, v prípade veľkého poklesu teplôt, silných snehových
zrážok či inej kalamitnej situácie je pripravený Zimný zvolávací plán
a ten je napísaný pekne. To nestačí ?
V Dopravákove sa naďalej každý hrá na svojom piesočku!
Jedna skupina sa hrá v montérkach, druhá v rovnošatách, ale aj tu
platia pravidlá: lopatka a vedierko sa nepožičiavajú a spolupráca
sa nepraktizuje, pretože každá skupina hrá svoju pesničku.
Naďalej tiež platia základné pravidlá 5xP v Dopravákove:
- poslušný, pracovitý, pokrytecký, pritakávajúci, priemerný,  lebo tam
ešte stále nikto nemá rád ak niekto niečo vymýšľa, zlepšuje, či vytŕča.
Veď, čo sa treba do toho miešať, keď ono sa to stále takto robilo a stále
to bolo dobré.
Z tohto dôvodu sú v Dopravákove najpoužívanejšie “motivačné”
frázy :
-    No veď ty to nejako zvládneš...
-    Vydržať...
-    Nedá sa...
-    Neviem ...
-    Nikomu nebudem brániť ak si nájde lepšiu prácu...
-    Však to nejako urob, len nech to ide...
Aj preto, v Dopravákove dopraváci výpovede nedávajú. Veď
aj načo. Ak dostanú pridanú prácu, či im nebodaj niekto zmení ich
pracovný rituál, urazia sa a ak to už nezvládnu, môžu sa hodiť na Péenku,

DOPRAVÁKOVO
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mesiac, dva si oddýchnu, „odrazia sa“, v práci prehrmí a potom sa vrátia.
A čo?  „Veď tých pár Eur by aj tak vynosili na benzín a svačinku”.
Nie všetci zamestnanci sú takí...Mnohí z nich prišli pracovať
s odhodlaním, plní nápadov a ideálov, s chuťou niečo vylepšovať... ale
títo vyčnievajúci sú   považovaní za nepriateľov, ktorí zjavne ešte nie
sú srdcom Dopravákovci a nepoznajú základné nepísané pravidlá 5xP.
A ak sa predsa len nájde niekto, kto by bol akokoľvek odhodlaný
a zapálený, časom vyhasne. Pretože tu má len dve možnosti - odísť
alebo sa prispôsobiť.
Glosa na záver:
Ak si šéf (v akejkoľvek pozícii) vyberá okolo seba iba
pochlebovačov, tak sa tým žiadne problémy nevyriešia.   Pripomína
to situáciu, aká sa udiala v starom ruskom vtipe a to, že “keď
sa minuli koľajnice, tak na vagóne zatiahli závesy, vagón sa rozkýval
a všetci predstierali, že vagón je v pohybe”.  Ak  tí, čo to riadia, nechcú
o problémoch počuť, lebo “na to nemáme”, tak tou predstieranou
ilúziou, že všetko je v poriadku, to časom privedie k “nečakaným”
dôsledkom. Žiaľ, viac ako pravdepodobne, sa to dotkne nie len tých,
ktorí to riadia ale aj tých (mlčiacich) a riadených.
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KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ
PODUJATIA V ROKU 2016
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KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ
PODUJATIA V ROKU 2016
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PLÁN AKCIÍ NA ROK 2017
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Plánované akcie ZO VMHD pre členov
a ich rodinných príslušníkov pre rok 2017
-    konferencia ZO VMHD, marec, apríl 2017
-    hurá do záhrady – Poľsko,  13 – 14 apríl 2017
-    MDD, VŠA – jún 2017
-    jednodňový turistický deň, máj
-    Deň Dopravárov  jún 2017
-    Leto Maďarsko, kúpaliská, júl – august 2017
-    III. Ročník Country bál, september 2017
-    plavba loďou Bodrog, október 2017
-    Mikuláš 2017
-    Vianočná kapustnica

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ ČLENOV
ZO VMHD 2017
50 rokov:
18.1.1967
12.2.1967
2.3.1967
13.4.1967
6.6.1967  
9.6.1967
22.6.1967
4.8.1967
4.9.1967
29.10.1967

60 rokov:

Dunaj Jozef
Képes Viktor    
Bradáč  Vladimír
Sepeši Igor        
Sandt Ján
Klein Jaroslav    
Dolyák Ladislav
Hutka Karol       
Jirásek Jiří
Zárik Juraj
27

6.6.1957
1.8.1957
16.11.1957
SRDEČNE
GRATULUJEME

Deliman Konštantín
Balog František   
Jakubčák Ladislav

VÝZVA
Kolegovia, vodiči MHD!

Výbor ZO VMHD pri DPMK a.s.
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Sme si vedomí, že zvyšovanie hodinovej mzdy nie je podľa
Vašich (ale ani našich) predstáv a nezodpovedá náročnosti práce
vodiča MHD a preto sa snažíte zarobiť niečo navyše nadčasovou
prácou.
Spoločným záujmom by malo byť aby ste dostávali primeranú
mzdu za to, že odpracujete to, čo ste voči zamestnávateľovi zo zákona
povinní odpracovať. Príplatok za prácu nadčas by mal byť len bonus
navyše.
Je pravdou, že zamestnávateľ je oprávnený nariadiť 150 hodín
nadčasovej práce v roku ale podľa kolektívnej dohody to môže urobiť len
v rámci pracovného cyklu a v dňoch voľna si to môže s vami dohodnúť.
Má tiež možnosť, dohodnúť sa s vami, na ďalšej nadčasovej práci nad
tento limit, t.j. o ďalších 250 hodín až do výšky 400 hodín v roku.
To však neznamená, že to musí byť za rovnakú sadzbu ako tých               
150 hodín, čiže (minimálne) 25 % priemerného zárobku.
Aj v minulosti sme sa pokúšali dohodnúť vyššiu sadzbu ale bráni
tomu pochopenie z Vašej strany. Ak ste totiž ochotní vykonávať prácu
nadčas kedykoľvek zo svojho voľna a potom veľmi skoro podpíšete
dohody o ďalšej nadčasovej práci, zamestnávateľ nemá záujem a ani
dôvod o jej zvýšení rokovať.
Zamestnávateľ tvrdí, že má vodičov dosť, ale spolieha sa práve
na to, že všetky výkony vykryje Vašou nadčasovou prácou. A Vy mu
to svojim prístupom umožňujete.
Ak teda máte záujem zvýšiť svoje príjmy a to aj nadčasovou
prácou a tak si ešte prilepšiť, nemusíte podpísať dohody o ďalšej práci
nadčas a tak nám dáte možnosť rokovať o zvýšení sadzieb za jej výkon
nad 150 hodín.

STAŇ SA AJ TY ČLENOM
ZO VMHD
ZO VMHD pri DPMK, a.s. je samostatným, dobrovoľným
a otvoreným združením profesionálnych vodičov MHD.
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ZO VMHD pri DPMK, a.s. je nezávislá na politických
stranách, hnutiach, zamestnávateľských a štátnych orgánoch, ako
aj od ostatných subjektov spoločenského a politického života
pôsobiacich na území Slovenskej republiky.  
Úlohou odborov je hlavne:
- obhajovať a presadzovať pre svojich členov ich zamestnanecké,
    pracovné, sociálne, profesijné, mzdové a kultúrne potreby, ako aj ich
    záujmy a základné demokratické práva;
-    uzatvárať kolektívne zmluvy za účelom dosiahnutia lepších pracovných,
   sociálnych a mzdových podmienok pre svojich členov;                       
- kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem
    v oblasti pracovnej, mzdovej, bezpečnostnej a sociálnej.
„Odbory nie sú sporiteľňa, ale poisťovňa”
My navyše ponúkame:
-   finančný príspevok pri životnom jubileu, 50 a 60 rokov;
-   možnosť čerpania bezúročnej pôžičky;
-   právne zastúpenie v prípade mimoriadnej udalosti s účasťou zástupcu
     AK a člena ZO VMHD pri DPMK, a.s. v konaniach pred vyšetrovateľom
    a orgánmi činných v trestnom konaní;
- zľavy pri kultúrnych, spoločenských a športových akciách       
     organizovaných ZO VMHD;
-   wellness poukazy, vstupenky na mestskú krytú plaváreň a mnoho
ďalších benefitov...
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ZMENA NA REFERÁTE VÝPRAVY
Ing. Jaroslava Demanová PhD.

bývalá vedúca referátu výpravy DPMK, a.s.
Vážení kolegovia a kolegyne

Ing. Silvia Dimunová

nová vedúca referátu výpravy DPMK, a.s.
V DPMK pracujem od roku 1988,
začala som ako výpravca na AD.
Ďalšie pracovné pozície:
- pracovník predpredaja
- referent RIKOS
Koncom roka 2016 som bola
riaditeľom dopravy oslovená s ponukou na
pozíciu vedúci oddelenia Výpravy.   Moje
kroky sa tak od februára 2017 opäť vracajú na oddelenie, kde som
začínala ... teraz však v inej,  trocha - zodpovednejšej pozícii.
Verím, že vzájomným porozumením a ústretovosťou predídeme
problémom, či konfliktom a vytvoríme tak všetkým príjemnú pracovnú
atmosféru.
S.D.
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Ďakujem Vám za spoluprácu, rady
a skúsenosti, ktorými ste ma obohatili
a do ďalšieho pracovného a osobného
života Vám prajem veľa zdravia, úspechov
a úsmevu na tvári.
Jarka :-)
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NADPIS

Očakávame Vaše príspevky, návrhy a podnety
pre ďalšie vydanie časopisu LABYRINT
a my Vás prevedieme ...
REDAKČNÁ RADA:
Ivan Horváth, Vladislav Stankovič, Ladislav Szabo, Jakub Vilmon

Tešíme sa na spoluprácu a ďalších členov našich odborov
ZO VMHD
Labyrint - nepravidelné periodikum ZO VMHD pri DPMK a.s.

zovmhd@gmail.com
0

