Odborári, zamestnanci,
občania!
Dňa 10. marca 2012
je tu príležitosť voliť zákonodarnú a výkonnú moc

Využite ju a ovplyvnite svoju
najbližšiu budúcnosť !!!
Pri zvažovaní toho, komu dáte svoj hlas, sa riaďte
nielen sympatiami a pocitmi, ale hlavne rozumom
a pamäťou.
Spomeňte si, čo sľubovali tí, ktorí doteraz vládli koalícia SDKÚ-DS, SAS, KDH a Most-Híd, a čo reálne
urobili.

Vyzývame všetkých

P O Ď M E V O L I Ť !!!
Ľudia si zaslúžia sociálne istoty

Sľubovali nám rast životnej úrovne a zvyšovanie
zamestnanosti, a takáto je realita
Klesli reálne mzdy, teda za svoju mzdu si kúpite menej
Rast cien, t. j. inflácia, sa zvýšil z 1% na 3,9%, pričom najviac vzrástli
ceny potravín, dopravné a bývanie – viac ako 5%
Náklady štvorčlennej rodiny mesačne vzrástli o 63€. Každá štvrtá
rodina na Slovensku žije na dlh
Novela Zákonníka práca mala zvyšovať zamestnanosť. Opak je však
pravdou - máme tretiu najvyššiu nezamestnanosť v EÚ, a to 13,6% a
stále stúpa
Novela Zákonníka práce bola prijatá v neprospech zamestnanca zrušenie súbehu odstupného a výpovednej doby, zníženie ochrany
zamestnanca pred prepustením, zavedenie tzv. reťazenia pracovných
pomerov, flexibilita výhodná iba pre zamestnávateľa
Odbory stratili časť svojich spolurozhodovacích kompetencií zníženie možnosti zastupovania zamestnancov. Ak nemajú právo
odbory, nemajú právo ani zamestnanci
Odbory musia pre uplatnenie svojich práv splniť kritérium
reprezentatívnosti
(najmenej 30% odborovo
organizovaných
zamestnancov), pričom takúto podmienku nemá zákonom určená
nijaká skupina občanov, ani politické strany či iné občianske
združenia
Bola znížená ochrana zamestnancov z hľadiska bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a navyše boli skrátené rekondičné pobyty
zo 14 na 7 dní, predĺženie počtu odpracovaných zmien pre nárok na
rekondičný pobyt zo 600 na 800 a zo 400 na 500 pri karcinogenite
Politické strany koalície presadzovali aj zrušenie minimálnej mzdy
a minimálnych mzdových nárokov (§120 ZP) – v tomto chcú
pokračovať
Terajšia
vláda
plánovala
zaviesť
tzv.
superhrubú
mzdu
prostredníctvom daňovej a odvodovej reformy, ktorej vrcholom malo
byť zavedenie odvodového bonusu – v tomto chcú pokračovať
Plánovala tiež zvýšiť vek odchodu do dôchodku a znížiť valorizáciu
dôchodkov – v tomto chcú pokračovať

