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Spor v kolektívnom vyjednávaní v U.S. Steele – konanie pred sprostredkovateľom
Vzhľadom na to, že počas kolektívneho vyjednávania nedošlo k dohode o mzdových podmienkach
zamestnancov pre rok 2019, prebieha v USSK konanie pred sprostredkovateľom, ktorého určilo Ministerstvo
práce sociálnych vecí a rodiny SR. Dňa 9. mája prebehli samostatné stretnutia sprostredkovateľa so stranou
zamestnávateľa a so stranou odborov. Zo strany zástupcov odborovej organizácie boli sprostredkovateľovi
predostreté argumenty na podporu požadovaného navýšenia tarifnej mzdy – hlavne nadštandardné finančné zisky
spoločnosti v priebehu posledných troch rokov 2016 až 2018. V priebehu 20. týždňa sa uskutoční prvé spoločné
stretnutie za účasti sprostredkovateľa, kolektívnych vyjednávačov zamestnávateľa a kolektívnych vyjednávačov
za odbory. Predpokladáme, že na tomto stretnutí sprostredkovateľ odprezentuje prvé návrhy, ktoré by mali
smerovať ku kompromisnému riešeniu prijateľnému pre obe strany. Výsledky a informácie z týchto rokovaní
budú následne predložené Výboru Rady odborov (najvyšší odborový orgán OZ KOVO v USSK) a výborom
všetkých základných organizácií OZ KOVO na jednotlivých závodoch a vedení spoločnosti.
Štrajková pohotovosť v USSK vyhlásená odborovou organizáciou naďalej trvá. Ak k dohode nedôjde ani po
konaní pred sprostredkovateľom, jedinou cestou pre odbory a zamestnancov bude štrajk.

Podporný pochod a zhromaždenie za zvýšenie tarifných miezd dňa 17. mája
VÝZVA
Zvolávame všetkých Vás, ktorým záleží na mzdových tarifách v U.S. Steele, aby ste prišli aktívne
podporiť svoje oprávnené mzdové požiadavky. Vždy sme boli k našej firme lojálni – v čase
celosvetovej hospodárskej krízy, alebo európskej oceliarskej krízy s dumpingovými cenami špinavej
ocele, v čase neistoty z možného predaja našej fabriky Číňanom...
Vždy sme to boli my, zamestnanci, čo sme na to doplácali. Dokedy? Aj keď sme v krízovom pracovnom
režime, potraviny preto nie sú lacnejšie, ani energie, ani nájom, či školné v škôlkach a školách našich
detí.
Preto by sme mali prísť podporiť sami seba a svojich kolektívnych vyjednávačov – je to predsa naša
voľba, naše chcenie, či chceme žiť lepšie a kvalitnejšie, alebo sa len zodierať v práci...
Nebuďme krajinou lacnej pracovnej sily. Žiadajme vyšší rast tarifnej mzdy. Chceme dôstojnú životnú
úroveň.
Spravodlivú a etickú mzdu ako odmenu za vykonanú prácu si zaslúžime.

Dátum, čas:

17.5.2019 o 15:00 hod.

Zraz:

parkovisko pred JUMBO centrum v Košiciach

Pochod:

od JUMBO centra na ul. Hlavnú k Dolnej bráne.
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