
Do boja o zachovanie práv zamestnancov, zachovanie súčasného
Zákonníka práce sa aktívne zapojil Integrovaný odborový zväz.

Zákonník práce sa týka nás všetkých, vyše 2 miliónov zamestnancov.

V súčasnej dobe prebiehajú intenzívne rokovania o návrhoch na zmenu
Zákonníka práce, ktoré predkladajú sociálni partneri zamestnancov. Pred-
metné návrhy smerujú najmä k poníženiu práv zamestnancov. Orgány
KOZ SR, ako aj IOZ prijali postup odborov za zachovanie súčasného Zá-
konníka práce.

IOZ pripravil aj akcie spoločne s OZ KOVO v odvetví cestnej dopravy.
Tieto akcie nie sú náhodné. Predchádzala im rozsiahla diskusia, zvažova-
nie foriem, ale aj dôsledkov. Po prerokovaní návrhov akcií s predsedami zá-
kladných organizácií v dopravných podnikoch a autobusovej dopravy 
z IOZ a OZ KOVO dňa 11. 1. 2011 v Žiline a záverov tohto stretnutia sa
uskutočnilo významné rokovanie dňa 24.1.2011 v Košiciach. Práve v tento
deň zástupcovia príslušných odborových orgánov základných organizácií
IOZ pri DPMK, a.s. a ZO OZ KOVO pri Eurobus, a.s. a predstaviteľov
obidvoch odborových zväzov, na čele s ich predsedami p. Dušanom Barčí -
kom, predsedom IOZ a p. Emilom Machynom, predsedom OZ KOVO po-
vedali štrajku „áno“. Následne vyhlásilo Predsedníctvo IOZ dňa 27. 1. 2011
štrajkovú pohotovosť IOZ v súlade s vnútornými predpismi a odporučilo
Snemu IOZ vyhlásiť štrajk na úrovni Sekcie dopravných podnikov.

Týmto boli splnené podmienky, aby odborári a zamestnanci DPMK, a.s.
sa od roku 1989 zaradili medzi prvých, ktorí prejavili svoj postoj za za-
chovanie práv zamestnancov formou ostrého štrajku, štrajku mimo kolek -
tív neho vyjednávania. 

Takýto štrajk sa uskutočnil 3. 2. 2011 v Košiciach.

Snem IOZ svojim uznesením číslo 49 zo dňa 31. 1. 2011 využijúc ústav -
né právo (čl. 28 a 37 Ústavy SR) vyhlásil štrajk na úrovni Sekcie doprav-
ných podnikov IOZ na podporu zachovania súčasného znenia Zákonníka
práce a zachovania práv zamestnancov. 

Snem IOZ ustanovil Predsedníctvo IOZ v zložení: Dušan Barčík, Marta
Brodzianska, Jozef Bóna, Stanislav Doležal, Ján Hasaj, Pavel Jánošík, Má-
ria Kotesová, Jana Kotirová, Igor Neumann, Štefan Szalay, ako príslušný
odborový orgán, ktorému určil nasledovné kompetencie:

a) rozhodnúť po dohode s príslušným odborovým orgánom jednotli-
vých základných organizácií IOZ v pôsobnosti Sekcie dopravných
podnikov IOZ o začatí, prerušení a skončení štrajku

b) určiť po dohode s príslušným odborovým orgánom jednotlivých zá-
kladných organizácií IOZ v pôsobnosti Sekcie dopravných podnikov
IOZ podniky, ktoré budú štrajkovať a čas, v ktorom bude prerušená
doprava

c) riadiť priebeh štrajku
d) dávať pokyny oprávneným zástupcom účastníkov štrajku v stanove-

ných podnikoch
e) počas štrajku rokovať s Vládou SR a zástupcami zamestnávateľov 

s cieľom zachovať obsah Zákonníka práce.

Snem IOZ uložil výborom základných organizácií IOZ, ktoré budú do
štrajku zapojené, riadiť sa týmto uznesením a pokynmi Predsedníctva IOZ.

Rozhodnutia o štrajku boli, 
prišla ďalšia tvrdá práca.

Ak sme chceli, aby sa do štrajku zapojilo čo najviac zamestnancov bolo
treba im našu myšlienku vysvetliť, získať ich pre spoločnú vec. Nezastupi-
teľ nú a rozhodujúcu úlohu zohrali predovšetkým výbory ZO IOZ pri
DPMK, a.s. a ich predsedovia p. Andrea Vindišová, priamo v teréne, den-
nodenne medzi členmi, zamestnancami, p. Vladislav Stankovič (koordi-
noval svojich z domu z dôvodu PN). Obdobie vysvetľovania znamenalo aj
prípravu a rozdávanie plagátov, informácií, pokynov zamestnancom. 

Rozhodujúci bol 1. február 2011, kedy zástupcovia základných organi-
zácií IOZ – p. Andrea Vindišová, predsedníčka ZO IOZ pri DPMK, a.s. 
a p. Ivan Horváth, člen výboru ZO IOZ č. 2 pri DPMK, a.s., za účasti 
p. Marty Brodzianskej, podpredsedníčky IOZ a p. Gabriely Pobjeckej, špe-
cialistky IOZ informovali vedenie DPMK o pripravovanom štrajku, jeho
predpokladanom priebehu, postupe a zároveň požiadali vedenie o súčin-
nosť, aby bolo predídené škodám. 

Predseda Predstavenstva DPMK sa vyjadril, že nikdy nevyhlasoval, že
zamestnávateľ voči zamestnancom bude uplatňovať sankcie, ale vyjadril
sa, že prípadnú náhradu škody si DPMK uplatní v súlade so zákonom.

Naši „Dopraváci“ štrajkom podporili a podporujú boj odborárov za za-
chovanie Zákonníka práce.

Vo štvrtok, 3. 2. 2011 od 14.30 do 15.00 hod. sa v Košiciach uskutoč-
nilo zastavenie mestskej hromadnej dopravy na protest proti pripravova-
ným zmenám ZP a podporu vyjednávania o navrhovaných zmenách. 

Táto symbolická polhodina bola úvodným krokom k otvoreným pro-
testom, ktorý začali naši „Dopraváci“.
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Ako zareagovalo mesto Košice?
Vedenie mesta Košice rešpektuje právo zamestnancov Dopravného pod-

niku mesta Košice verejne vyjadriť protest proti navrhovaným zmenám 
v Zákonníku práce. Sme si vedomí toho, že Košičania neprijmú s nadše-
ním obmedzenia, ktoré zo štrajku môžu vyplynúť, ale na druhej strane sme
presvedčení o tom, že obyvatelia nášho mesta prijmú uplatnenie práva za-
mestnancov DPMK na protest s pochopením a budú ho rešpektovať ako
štandardný prejav postoja demokratickej spoločnosti.

Takto reagovali niektorí občania:

Miroslava – stredoškoláčka:
„ Počula som o štrajku. Myslím, že majú pravdu. Je to nielen preto

že linky autobusov veľmi pomenili, čo ľuďom nie veľmi vyhovuje, ale
aj preto, že tí zamestnanci podľa mňa nemajú až taký vysoký plat, ako
by mali mať. Vodičov podporujem, pretože za svoje práva by mali bo-
jovať. Ak to nejde, tak aj takýmto spôsobom.

Lukáš – vysokoškolák:
Štrajk? Neviem o ňom nič konkrétne. Napriek tomu si však my-

slím, že štrajkovať by mali a to nielen kvôli svojim platom, ale aj ostat-
ným výhodám, ktoré majú. Podporujem ich, pretože v našej repu-
blike je podľa mňa veľmi zlý systém. Ide to dole vodou nielen s platmi
ale aj so všetkým. 

Ján – dôchodca:
V plnej miere vodičov a zamestnancov podporujem. Pravica chce

totiž niečo presadiť, čo tu už raz bolo. Možno sa ho aj zúčastním, keď
budem môcť. Vžite sa do pocitov tých ľudí. Oni majú istú istotu, že tie
náležitosti, čo majú doteraz im zostanú. Tie sa podľa mňa určite zlik-
vidujú. 

S určitým malým odstupom od uskutočneného štrajku vodičov v DPMK,
a.s. dňa 3. 2. 2011, ktorého vyhlasovateľom bol Integrovaný odborový zväz
za podpory dvoch základných organizácií IOZ – ZO IOZ DPMK, a.s. 
a ZO IOZ č. 2 DPMK, a.s., oceňujeme vynaložené úsilie a snahu týchto
ZO pri príprave tohto štrajku.

Len ich prístupom, odhodlanosťou, ale predovšetkým presvedčením 
o správnosti tejto veci prispeli funkcionári, členovia týchto ZO, vodiči – za-
mestnanci DPMK, a.s. k úspešnosti štrajku.

Boli to práve oni, ktorí týmto štrajkom preukázali nielen cestujúcej ve-
rejnosti v Košiciach, ale aj celému Slovensku, že sa vedia postaviť a bojo-
vať za správnu vec. Dokázali spoločne, že vedia bojovať nielen za seba, ale
aj za ostatných, tak ako to bolo prezentované na plagáte „Bojujeme aj za
Vás“, za vaše práva zamestnancov, za zachovanie súčasného Zákonníka
práce. Ich snahu ocenili aj spoluobčania, Košičania, ktorí vo väčšine štrajku
vyjadrili podporu, ocenili odvahu zamestnancov kolektívne a verejne vy-
sloviť svoj názor, nesúhlas aj za ostatných a to až formou štrajku. 

Patrí im za to vďaka. 

Š T R A J K
Z Á K O N N Í K A  P R Á C E

na podporu zachovania

Bojujeme za Vás!!!
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