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„Siete proti mzdovému dampingu
a neliberálnej politike“
Hranice presahujúcu spoluprácu nevnímame ako doplnok našej národnej práce, ale
ako nutnosť, aby sme dokázali čeliť presile
koncernov a ich neoliberálnym prisluhovačom v pravicových vládach Európy,
pretože ich cieľ spočíva v oslabení
odborového hnutia a práva zamestnancov, ako to jasne ukazuje aktuálna negatívna zmena rakúskeho a maďarského zákona o
pracovnom čase (12 hodinový
pracovný čas a rozšírenie ročných nadčasových hodín).

Žiadna iná krajina nemala po roku 1989
taký veľký prospech zo zmien v našich
susedských krajinách strednej a východnej Európy ako Rakúsko. Napriek tomu
mali voči rozširovaniu EÚ smerom na
východ mnohé naše kolegyne a kolegovia predsudky, spôsobené predovšetkým očakávaným tlakom
na mzdy, ktorý by mohla vyvolať
nízka cena práce v týchto krajinách.
Na základe toho vznikla myšlienka
vzájomnej spolupráce kovospracujúcich odborových zväzov z Rakúska,
Nemecka, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Českej republiky.

Z toho dôvodu nás čaká ešte veľa
práce! Aj naďalej budeme prehlbovať
našu spoluprácu za cieľom odvrátiť útoky
na práva našich kolegýň a kolegov a uzatvoriť s pomocou silných kolektívnych zmlúv
mzdové nožnice medzi našimi krajinami.

Založenie Slovinskej republiky
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Nemecké znovu zjednotenie
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Pád železnej opony
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cez sprostredkovateľské agentúry alebo
zaistenie zamestnanosti v rámci podmienok
digitalizácie sa stali nevyhnutnosťou v období globalizácie.

VM: Vyhlásenie k rozšíreniu EÚ na východ

Pravidelná výmena informácií o hospodárskej, politickej a špecifickej odvetvovej situácii v krajinách Memoranda, rýchla a obsiahla komunikácia pri presune výroby a pri
odborárskych konfliktoch, ako aj vypracovanie spoločných postojov k témam ako EÚ:
integrácia, vysielanie pracovnej sily, práca

„Siet‘ priatel‘stva“
dielne politické systémy prirodzené, čoskoro zanikli.

aj napriek tomu si kolegovia z partnerských
odborových zväzov z Maďarska, Slovenska, Českej republiky a zo Slovinska museli
veľmi rýchlo osvojiť vedomosti o práci odborov za podmienok trhového hospodárstva.
K tomu sa ešte pridal tlak na prebratie právneho základu Európskej únie.

V roku 1999, v čase založenia siete Viedenského memoranda, som sa v rámci medzinárodného odboru okrajovo zaoberala
organizačnými prípravami tohto stretnutia.
Vtedy som ešte netušila, aký pamätný moment to bude a že o dvadsať rokov neskôr
sa budú každý rok organizovať minimálne
dve pracovné stretnutia signatárskych odborových zväzov a jeden seminár expertov
v Inzell (v Nemecku).

Časom sa z nás stali priatelia a ja si už neviem predstaviť moju prácu bez pravidelného kontaktu s Monikou z Bratislavy, Danou
z Prahy, Bogdanom z Ľubľany a Balazsom
z Budapešti.

Počiatočné napätie a predsudky, ktoré boli
po desaťročia dlhého rozdelenia na dva roz-

Za posledné roky sa nám podarilo dosiahnuť pár vecí: z pôvodných siedmich sme
jediná ešte existujúca regionálna sieť, ktorá
slúži ako príklad pre celú Európsku úniu.

Počas všetkých týchto rokov sme sa rozvíjali: prvé zasadnutia siete sa zaoberali výmenou základných poznatkov o kolektívnych zmluvách, o pracovnom čase alebo
odvodením mzdových požiadaviek z
hospodárskych parametrov, ako to
bolo zvykom v Rakúsku a Nemecku.

Tieto roky boli nielen politickou, ale aj
osobne obohacujúcou skúsenosťou, za
čo ďakujem.

Mag.a Martina Schneller

Vedúca medzinárodného odboru
Výrobný odborový zväz PRO-GE
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VM: Požiadavka na vytvorenie
sociálneho paktu EÚ
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V tom čase vládol enormný informačný a adaptačný tlak, ale
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Lidija Jerkič ...................................................................................................... 9
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Kapitola 1:

Cezhraničná solidarita
Od vzniku odborov v 19. storočí a na začiatku 20. storočia sa tieto spájali na národnej a medzinárodnej úrovni. Jedným z
najstarších odborových zoskupení je Medzinárodná federácia kovákov, ktorá bola
založená v auguste 1893 v Zürichu ôsmimi
odborovými zväzmi, ktoré zastupovali 60
000 zamestnancov. V samotnej preambule
zakladateľskej listiny je poukázané na potrebu medzinárodnej spolupráce: „Rovnako
ako sú produkty, ktoré vyrábame, vo svojom
zložení a využití medzinárodné; musíme
začať aj my kováci medzinárodne spolupracovať, aby sme mohli čeliť kapitalizmu,
nášmu spoločnému nepriateľovi.“ Veľmi podobné ciele si o 100 rokov neskôr stanovila pre medziregionálnu tarifnú politiku sieť
odborových zväzov, skupina Viedenského
memoranda.
Na jeseň 1989 padla železná opona. O
desať rokov neskôr, 25. a 26. marca 1999,
podpísali predsedovia šiestich kováckych
odborových zväzov zakladajúce vyhlásenie
cezhraničnej siete Viedenského memoranda vo Viedni. Členmi boli rakúsky odborový
zväz pre kovospracujúci priemysel – baníctvo – energetiku (GMBE; dnes Výrobný
odborový zväz PRO-GE), nemecký priemyselný odborový zväz kovákov (IG Metall),
slovinské SKEI, maďarský VASAS, české
OS KOVO a slovenské OZ KOVO. Deklarovaným cieľom bolo vytvorenie protipólu
sieti medzinárodných korporácií, aby sa
zamestnanci navzájom nevyradzovali z hry
a aby sa zabránilo mzdovému dampingu.
Vytvorením jednotného trhu a prebiehajúcim rozširovaním EÚ smerom na východ sa
jedným z cieľov stala aj snaha zabrániť presunu mzdovej politiky na podniky a regióny.
Medzitým sa zo siete proti „mzdovému utláčaniu“ stalo omnoho viac: odborové zväzy
si na bilaterálnej úrovni poskytovali podporu
pri konfliktoch so zamestnávateľmi alebo

Emil Machyna (OZ KOVO), Jaroslav Souček (OS KOVO), Werner Neugebauer (IG Metall),
Klaus Zwickel (IG Metall), Rudolf Nürnberger (GMBE), László Paszternák (VASAS), Albert
Vodovnik (SKEI), Nani Kauer (GMBE-Presse)

Rainer Wimmer (PRO-GE), Josef Stredula (OS KOVO), Béla Balogh (VASAS), Lidija Jerkič
(SKEI), Jürgen Wechsler (IG Metall), Emil Machyna (OZ KOVO)

pri uzatváraní kolektívnych zmlúv, ako aj pri
zakladaní podnikových zložiek zastupovania zástupcov zamestnancov. Za vzájomnej
spolupráce pravidelne predstavujú verej-

nosti spoločné vyhlásenia, počas konferencií k špeciálnym témam vytvárajú vzájomné
stratégie a neprestajne bojujú voči rozdielom v mzdách medzi východom a západom.
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Komentár host‘a: Luc Triangle
Generálny tajomník IndustriAll Europe

Skupina Viedenského memoranda:
Míľnik v histórii európskej
cezhraničnej spolupráce odborov
Cezhraničná spolupráca a solidarita sú súčasťou DNA európskych kováckych odborov, ktoré sa vždy pokúšali spojiť zamestnancov na nadnárodnej úrovni.
V roku 1971, už počas fázy zakladania
Európskej federácie kovákov (EMF), bol
vytvorený výbor pre tarifnú politiku. Tento
demonštroval politickú vôľu svojich zakladateľov vytvoriť fórum, ktoré by umožnilo
odborovým hnutiam výmenu informácií o
výsledkoch kôl kolektívneho vyjednávania,
o mzdách a pracovných podmienkach a o
všeobecnej sociálnej a hospodárskej situácii v jednotlivých krajinách. Pre odvetvie,
ktoré nie je viazané hranicami štátov nebolo prekvapením, že absolútnu prioritu mala
výmena informácií a diskusie o výsledkoch
kolektívneho vyjednávania.
Skupina Viedenského memoranda (odborové zväzy z Rakúska, Slovinska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Nemecka/
Bavorska) je dodnes jednou z najúspešnejších a najdynamickejších regionálnych sietí
v odvetví kovospracujúceho priemyslu. Pre
IndustriAll Europe je Viedenské memorandum štandardom, ktorý by mal existovať v
celej Európe.

Viedenské memorandum:
Motor sociálneho pokroku v
automobilovom priemysle
Európa bola kolískou automobilového priemyslu. Prvé auto prešlo po európskych

6

cestách približne pred 130 rokmi. Európsky
automobilový priemysel vyrába dokonca aj
dnes jeden z troch automobilov na celom
svete. Dlhoročná tradícia a celkové knowhow umožnili Európe stať sa svetovým
lídrom v oblasti inovácií produktov, flexibilných výrobných procesov, vysokokvalitného
dizajnu, komplexného riadenia hodnotového
reťazca a alternatívnych technológií pohonu.
V tejto pevnosti európskeho priemyslu zastávajú krajiny Viedenského memoranda
kľúčovú pozíciu. Z 2,5 miliónov zamestnancov v automobilovom priemysle EÚ pracuje
1,5 miliónov zamestnancov v jednej z krajín
tejto siete, čo predstavuje 60% všetkých európskych pracovných miest v odvetví.
V dôsledku pádu Berlínskeho múru zaznamenali stredoeurópske krajiny mimoriadny
úspech pri získavaní priamych zahraničných investícií do svojho automobilového
priemyslu. Pri tvorbe stále rastúcich hodnotových reťazcov výroby automobilov (v
hodnotovom reťazci sa vytvára 70 až 80
percent hodnoty automobilu) dosiahli kľúčovú pozíciu.
S lacnejšou, ale kvalifikovanou pracovnou
silou, ktorá dlho priťahovala priemyselné
tradície a blízkosť západoeurópskych trhov,
sa takmer všetkým hlavným aktérom tohto
odvetvia podarilo vybudovať výrobné kapacity v týchto regiónoch.
Súčasne boli miestne značky ako Škoda
alebo Dacia schopné prežiť za podmienok
globalizovaného a vysoko konkurenčného
trhu. Dôsledkom toho je v poslednom desaťročí takmer zdvojnásobenie produkcie

vozidiel v regióne. Slovensko je dnes svetovým šampiónom vo výrobe motorových
vozidiel so 180 vyrobenými vozidlami na 1
000 obyvateľov.

„Dokonalá búrka“ v
automobilovom svete
Napriek silným stránkam automobilového
priemyslu zúri v súčasnosti „dokonalá búrka“. Paralelne dochádza k mnohým štrukturálnym rušivým zmenám, ktoré v tomto sektore prinesú novú priemyselnú revolúciu.
Automobilový priemysel sa musí prispôsobiť meniacim sa podmienkam a musí transformovať výzvy na príležitosti, akými sú napríklad rastúca globalizácia, potreba znížiť
emisie CO2 a prechod na elektrické vozidlá,
automatizácia výroby, zmeny v súkromnom
používaní vozidiel (zdieľanie automobilu),
rovnako ako aj oblasť autonómnych vozidiel.
Vozidlo prakticky podlieha znovuobjavovaniu a v nasledujúcom desaťročí sa v porovnaní s celým minulým storočím uskutoční
viac zmien. Digitalizácia už priniesla revolúciu v iných odvetviach akými sú spotrebná
elektronika, telekomunikácie a osvetlenie.
Automobilový sektor nebude výnimkou.

Komentár host‘a: Torsten Müller a Thorsten Schulten
Dr. Torsten Müller, senior výskumný pracovník Európskeho odborového inštitútu (ETUI) v Bruseli,
zodpovedný za oblasť mzdového a kolektívneho vyjednávania v Európe.
Prof. Dr. Thorsten Schulten, riaditeľ Inštitútu pre hospodárske a spoločenské vedy (WSI)
Nadácie Hansa Böcklera v Düsseldorfe a čestný profesor na Inštitúte pre politické
vedy Univerzity Eberharda Karls Tübingen

Skupina Viedenského memoranda
– centrálny prvok koordinácie
kolektívneho vyjednávania v Európe
Skupina Viedenského memoranda bude
oslavovať 20 výročie a tak dorástla do dospelosti. Blahoželáme k 20-ročnej úspešnej
cezhraničnej odborovej spolupráci!
Aby sme mohli vzhľadom na súčasný vývoj
klasifikovať a oceniť dôležitý prínos skupiny Viedenského memoranda pre európsku
koordináciu politiky kolektívneho vyjednávania, mali by sme sa najprv zaoberať jej
začiatkami. Vytvorenie regionálnych sietí
kolektívneho vyjednávania na konci 90.
rokov bolo ústredným prvkom stratégie Európskej federácie kovákov (EMF) pre európsku koordináciu tarifnej politiky kolektívneho
vyjednávania. Východiskom tejto stratégie
bolo očakávanie, že zavedenie hospodárskej a menovej únie by mohlo zhoršiť cezhraničný tlak hospodárskej súťaže, čím by
sa zvýšilo riziko konkurenčného mzdového
dumpingu. Cieľ EMF odborovej koordinácie
národných kolektívnych vyjednávaní spočíval v odstránení týchto nebezpečenstiev a
vo vytvorení solidárnej mzdovej politiky v
Európe. Finančná kríza, ktorá sa začala v
roku 2008 a najmä jednostranne zameraný
krízový manažment na konkurencieschopnosť ukazuje, že táto stratégia nestratila nič
zo svojho významu.

Rozhodnutie o koordinačnom
pravidle mzdovej politiky
Na 3. konferencii EMF ku kolektívnemu
vyjednávaniu, ktorá sa konala 9. a 10.decembra 1998 vo Frankfurte, bol prijatý koordinačný postup, ktorý sa v podstate zakladá
na troch základných pilieroch: (1) pravidlo
koordinácie mzdovej politiky, podľa ktorého
by sa mal rast miezd v príslušných krajinách
orientovať prinajmenšom na základe vývoja
miery inflácie a produktivity, čím by sa zaistila kúpna sila zamestnancov a spravodlivý
podiel na raste produktivity; (2) elektronická
informačná a komunikačná sieť EUCOBAN

na zlepšenie zhromažďovania a výmeny
údajov o aktuálnom vývoji kolektívneho
vyjednávania v príslušných európskych
krajinách; a 3. vytvorenie regionálnych sietí kolektívneho vyjednávania na zlepšenie
cezhraničnej koordinácie v regiónoch, ktoré
majú tradične úzke hospodárske väzby a
spoločné pracovné trhy.

Regionálne siete kolektívneho
vyjednávania
Na tomto základe bolo v rámci organizácie EMF vytvorených sedem regionálnych
sietí pre oblasť kolektívneho vyjednávania.
Okrem siete tradične blízkych severských
odborov a siete Belgicko, Nemecko-NRW,
Holandsko sa skupina Viedenského memoranda rýchlo rozvinula na jednu z najaktívnejších a predovšetkým kontinuálnych
štruktúr. To sa okrem iného prejavuje aj v
tom, že v priebehu času sa tematické zameranie skupiny Viedenského memoranda
rozširovalo mimo záležitostí, týkajúcich sa
čisto mzdových oblastí a oblastí kolektívneho vyjednávania.
Na každoročných stretnutiach sa opakovane preberali aj témy aktuálneho vývoja a
témy cezhraničnej výmeny zamestnancov,
ako napríklad neisté formy zamestnanosti,
dočasná práca a práca cez sprostredkovateľské agentúry, odborná príprava alebo
účinky digitalizácie.
V tomto zmysle je osobitnou úlohou regionálnych sietí, posunúť stratégiu celoeurópskej koordinácie kolektívneho vyjednávania
bližšie ku každodennej práci odborov. Zahŕňa to napríklad výmenu pozorovateľov
kolektívneho vyjednávania v príslušných
krajinách, priamu výmenu o vnútroštátnych
tarifných systémoch a o vývoji kolektívneho vyjednávania a osobitnou črtou skupiny
Viedenského memoranda je pomoc pri vytváraní štruktúr kolektívneho vyjednávania v
krajinách strednej a východnej Európy.

Regionálne siete dopĺňajú cezhraničné
usmernenia, ako napríklad koordinačné
pravidlo, ktoré predstavuje konkrétne vyjadrenie európskeho rozmeru kolektívneho
vyjednávania a riešenie konkrétnych problémov, ktoré vznikajú v prihraničných regiónoch. Priamy osobný kontakt odborárov z
rôznych krajín prispieva nielen k zlepšeniu
ich chápania situácie a okolností, ale zároveň vytvára potrebnú dôveru v spoločné
kroky na zabránenie vzájomného vyraďovania sa z hry odborov a zamestnancov z
rôznych krajín.

Skupina Viedenského memoranda
– časť „žijúcej Európy“
Skupina Viedenského memoranda je dôležitým nástrojom na implementáciu stratégie
európskej koordinácie kolektívneho vyjednávania. Zlepšenie výmeny informácií a
vzájomná podpora v rámci kampaní a aktivít
v iných krajinách zameraných na posilnenie štruktúr kolektívneho vyjednávania a boj
proti nízkym mzdám prispievajú nielen k realizácii európskeho koordinačného pravidla,
ale aj k presadzovaniu aktívnej mzdovej politiky a zároveň sa stavajú tiež proti aktuálnym snahám Európskej komisie a mnohých
národných vlád o politickú intervenciu v národnom kolektívnom vyjednávaní s cieľom
presadzovať primeranú mzdovú politiku a
decentralizovať systémy kolektívneho vyjednávania.
Účinky regionálnych sietí, ako je napríklad
skupina Viedenského memoranda, prekračujú rámec kolektívneho vyjednávania. Sú
časťou „žijúcej Európy“ a ako také výrazne
prispievajú k posilneniu legitimity projektu
7
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európskej integrácie. Dôležitým stavebným
kameňom je úsilie skupiny Viedenského memoranda najmä v boji proti veľkým
rozdielom v odmeňovaní medzi krajinami
západnej a východnej Európy a v úsilí o
harmonizáciu životných a pracovných pod-
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mienok. Vzhľadom na rastúci euroskepticizmus v mnohých členských štátoch EÚ,
ktorý je živený a zneužívaný protieurópsky
zameranými populistickými politickými stranami, prispieva tento kus „žijúcej Európy“
významne k zachovaniu Európskej únie.

Preto v nasledujúcich minimálne 20 rokoch
želáme skupine Viedenského memoranda
veľa úspechov!

Kapitola 2:

Rozhovory
Slovinsko
Albert Vodovnik
Bývalý predseda slovinského odborového zväzu pre kovospracujúci a elektrotechnický priemysel SKEI
ne zmluvy boli koncipované oveľa lepšie
ako nemecké kolektívne zmluvy.

Albert, aká bola situácia slovinských
odborových zväzov pred založením Viedenského memoranda?
Už v decembri 1991 pred vyhlásením Slovinskej republiky navštívili naši funkcionári s podporou nemeckého priemyselného
odborového zväzu IG Metall vzdelávacie
kurzy v Nemecku, aby sa dozvedeli, čo
môže znamenať „trhová ekonomika“ na
slovinský spôsob. Tieto semináre boli pre
účastníkov veľkým šokom. Naše kolektív-

V Slovinsku vznikla s pomocou politických
strán „Nezávislá odborová konfederácia“,
vedená osobami, ktoré chceli v prvom
rade zaviesť kapitalizmus a až potom sa
zamyslieť nad právami zamestnancov. To
by znamenalo pre slovinské robotnícke
hnutie samovraždu. Bojovali sme s týmito
„vodcami robotníkov“, demonštrovali sme
a hľadali v Európe odbory, ktoré by nám
mohli pomôcť vyriešiť tento problém.
Na jednej strane sme spolupracovali s
nemeckými, rakúskymi a maďarskými
odbormi a pripravili sme sa na vstup do
Európskej a Medzinárodnej federácie
kovákov. Na druhej strane sme vo Vyšehradskej skupine hľadali partnerov,
ktorí nemali v pláne oklamať ľudí.
Na základe tejto spolupráce sa zrodila
myšlienka vzájomnej dohody: Viedenského memoranda. Je však smutné, že práve

v deň podpísania začalo USA bombardovať Srbsko. Dve veľké továrne v Čačaku
boli zničené, zomrelo množstvo ľudí a
10 000 zamestnancov stratilo svoju prácu.
Prečo bolo a je Viedenské memorandum dôležité pre SKEI?
Skupina Memoranda bola a je niečo jedinečné. Naše členstvo zlepšilo naše meno
medzi zväzmi nových štátov na území
bývalej Juhoslávie. Finančná podpora
škandinávskych odborov a švédskej nadácie Olaf Palme nám umožnila zaujať
pozíciu sprostredkovateľov. Naši funkcionári prednášali a organizovali semináre
pre odborových dôverníkov z odborových
zväzov bývalej Juhoslávie.
V minulosti, ako aj v súčasnosti je Skupina Memoranda jedným z motorov SKEI
– ako vtedy, tak aj dnes platí, že moc odborov je tvorená vysokým počtov členov,
pretože nič sa nedosiahne a nevznikne
automaticky.

Lidija Jerkič
Predsedníčka slovinského kováckeho odborového zväzu SKEI od roku 2006;
Predsedníčka slovinskej odborovej konfederácie ZSSS od roku 2016
Lidija, prečo je skupina Viedenského
memoranda dôležitá?

boj proti diskriminácii, vylúčeniu určitých
skupín obyvateľstva a chudobe.

Členské odborové zväzy skupiny memoranda vyzývajú k jednotnosti v EÚ
bez ohľadu na zvyšujúci sa populizmus,
emocionalizmus alebo xenofóbiu. Odbory sú hrdinami, ktorí bojujú za spravodlivú Európu pre ľudí a zamestnancov.

Ako priamy úspech hodnotíme Manifest
o výzvach a ochrane pracovníkov v slovinskom automobilovom priemysle. Bol
prijatý po Autoglobal workshope skupiny
Memoranda v roku 2017.

Pridaná hodnota skupiny Memoranda
nepochybne spočíva v zásadách spolupráce, rovnosti príležitostí a solidarity,
ako aj výmeny príkladov osvedčených
postupov, najmä v oblasti kolektívneho

vyjednávania a posilňovania postavenia
zástupcov zamestnancov v priemyselnej demokracii. Súčasné výzvy zahŕňajú

Ako vnímaš súčasnú situáciu v Európe
a EÚ? Ako môže sieť Viedenského memoranda prispieť k jednotnosti Európy?
Kruh dvanástich hviezd vo vlajke EÚ
predstavuje hodnoty jednoty, solidarity a
9
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harmónie medzi národmi Európy. Preto je
súčasťou našej práce spojenie boja a akcieschopnosti odborových zväzov s bojom
za sociálnu rovnosť a ľudskú dôstojnosť, čo
zase vedie k väčšej rovnosti v EÚ.
SKEI jasne formuluje svoju politiku a zároveň ju zastupujeme v skupine Viedenského
memoranda: smerom k udržateľnej, stabilnej, prepojenej a jednotnej EÚ.

Globálne a lokálne výzvy nás nútia, aby
sme sa angažovali v dôkladnom a inkluzívnom myslení o budúcnosti EÚ nielen z
dôvodu Brexitu, ale aj kvôli pokusom pravicových populistických strán destabilizovať
EÚ. Zaviazali sme sa nielen k úspešnej a
bezpečnej, ale aj k sociálnej Európe.
Reguláciu jednotného trhu považujeme
za garanciu hospodárskeho rastu a s tým

prepojenými neustále rastúcimi údajmi o
zamestnanosti. Musíme však zabezpečiť,
aby sa vytvorili bezpečné pracovné miesta
a aby bola zamestnancom platená dôstojná mzda.
Samozrejme, cesta k väčšej jednotnosti a
rovnosti v EÚ je veľmi dlhá, ale zväzy skupiny Viedenského memoranda ju dokážu
skrátiť s pomocou sociálneho dialógu.

Česká republika
Jan Uhlíř
Bývalý predseda českého kovospracujúceho odborového zväzu OS KOVO 1992-2005
Jan, ako si zažil zmenu systému v roku
1989?

podniky a hoci ma v tej dobe odborové
združenia nezaujímali, ovplyvnili moje
pracovné skúsenosti v rôznych spoločnostiach moju neskoršiu odborovú prácu.
Začiatkom novembra 1989 som sa stal
odborovým funkcionárom. Moji kolegovia ma potom delegovali na odborársku
konferenciu, ale komunistické vedenie
mi účasť zakázalo. Po generálnom štrajku, 27. novembra 1989, som bol v mojej
firme zvolený za predsedu odborov a po
transformácii odborov v roku 1992 som
bol zvolený za predsedu OS KOVO, kde
som ostal 13 rokov.

Som technik a remeselník s vysokoškolským vzdelaním. Komunistická éra bolo
absurdné obdobie, kedy som na pozícii
vysokoškolského inžiniera zarobil menej
ako predtým v pozícii robotníka. Prostredníctvom mojej práce som spoznal rôzne
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Prečo bolo a je Viedenské memorandum dôležité?
Viedenské memorandum bolo a je dôležité, pretože zahŕňa medzinárodnú spoluprácu na podnikovej a národnej úrovni

a pretože sieť prispela k zlepšeniu spolupráce medzi signatármi.
Vďaka memorandu sme sa naučili rozlišovať pravdu od lži, rozpoznať „falošné
novinky“ a bojovať proti populizmu a xenofóbii. To je pre nás veľmi dôležité.
Od začiatku sa skupina snaží prispôsobiť mzdy v Európe a bojovať proti sociálnemu dampingu. To je dôvod, prečo ma
znepokojuje, že masmédiá aktuálne používajú argumenty rôznych „ekonómov“
a „majiteľov podnikov“, ktorých príjmy sú
niekoľkonásobne vyššie ako príjmy zamestnancov, na kritizovanie zvyšovania
miezd.
Preto: Odbory bráňte sa a nevzdávajte
sa. Zlom väz!

Josef Středula
Bývalý predseda OS KOVO (2005-2014) a súčasný prezident Českomoravskej
konfederácie odborových zväzov (ČMKOS)
Josef, ako si v roku 2004 prežíval rozširovanie EÚ smerom na východ?

nia na východ, ktorí v našom pristúpení
videli nebezpečenstvo.

Splnil sa sen z novembrových dní roku
1989. Už to nebol sen, ale návrat k normálu. Až s časovým odstupom dokážem
osobne zhodnotiť, aký dôležitý deň a okamih to bol v histórii nielen EÚ, ale aj v histórii celého sveta.

Rád by som tiež spomenul aj ostatných
kolegov - napríklad bývalého okrskového
vedúceho IG Metall Bavorsko, Wernera
Neugebauera a jeho celý tím. Spolupracovali s nami už dlho pred rozšírením EÚ.
Werner sa za nás vždy postavil a odpovedal kritikom rozšírenia na východ, že
patríme do EÚ a že sa na to teší.

Na podnet Reinharda Kuhlmanna, vtedajšieho generálneho tajomníka Európskej federácie kovákov (EMF), boli v
predvečer pristúpenia, 30. apríla 2004,
pozvaní zástupcovia odborových zväzov
z nových členských štátov EÚ na červenú radnicu v Berlíne. Reinhard nám dal
pocit, že teraz aj my patríme k EÚ a tak
sme vyslali jasný signál kritikom rozšíre-

Pamätám si aj príbeh, ktorý je symbolom
nášho vstupu do EÚ. V tej dobe som žil
na hranici Českej republiky a Slovenska.
Na Slovensko som z Berlína viezol vedúcu medzinárodného odboru OZ KOVO
Moniku Hrušeckú (vydatá: Sitárová).
Prešli sme hranicu o 23.55, keď Česká
republika ešte nebola členom EÚ. Keď

som sa však neskôr vrátil, už som vstúpil
do EÚ. Tam, kde raz bola štátna hranica,
bol náhle otvorený priestor. A skutočnosť,
že colní úradníci v tom momente už oslavovali, bola posledným bodom krásneho
návratu do civilizovanej Európy, o ktorom
sme snívali už v roku 1989.
Ešte aj dnes je na tom najkrajšie, že sen
z roku 1989 sa stal realitou.

Jaroslav Souček
Predseda českého kovospracujúceho odborového zväzu OS KOVO od roku 2014
Jaroslav, čo si ceníš na skupine Viedenského memoranda?

sedemročné tzv. „prechodné obdobie“, v
ktorom zamestnanci z „Východu“ nemohli
napriek pristúpeniu svojich krajín k EÚ
pracovať na „Západe“. Vyriešili sme celý
rad podnikových prípadov v časoch, keď
sa zamestnávatelia spoliehali na to, že
odbory medzi sebou nekomunikujú alebo
sa cezhranične nepodporujú.
Ktoré dohody boli doteraz prijaté?

Čo si na ňom vážim? Otvorenosť, každodennú spoluprácu, dôveru a priateľskú atmosféru. Vďaka spolupráci v
rámci skupiny Viedenského memoranda
sa nám podarilo obísť útesy na oboch
stranách železnej opony, napríklad pri
presune pracovných miest na základe
oveľa nižších nákladov na pracovnú silu
z Nemecka a Rakúska do Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska.
Okrem toho sa nám podarilo prekonať

Bola to celá séria dohôd. Napríklad Vyhlásenie o rozšírení EÚ smerom na východ a o voľnom pohybe zamestnancov z
roku 2001, spoločné vyhlásenie o migrácii v roku 2006, rezolúcia „Spoločne proti
fiškálnemu paktu a za sociálny pakt v Európe“ z roku 2012 a rezolúcia mimoriadneho zasadnutia z júla 2017. V tejto sme
sa zasadili za harmonizáciu miezd v EÚ
a za boj proti vytváraniu žltých odborov,
ktoré oslabujú existujúce odbory a tým aj
postavenie zamestnancov.
Ako vidíš súčasnú situáciu v Európe,
EÚ a ako môže sieť, akou je napríklad

skupina Memoranda, prispieť k zachovaniu európskej jednoty?
Od konca deväťdesiatych rokov sa situácia výrazne zmenila. Dnes sú všetci signatári členmi EÚ. Naše národné ekonomiky sú viac prepojené, aj keď nie všetky
signatárske krajiny zaviedli euro.
V rámci skupiny Viedenského memoranda existujú aj rôzne názory, ako napríklad k téme prijatia migrantov z afrických
krajín a arabského sveta, ako aj prijatia
migrantov z ekonomických dôvodov, ktorí
„putujú“ za lepším životom.
Skupina sa nebojí otvorene diskutovať o
týchto otázkach, zatiaľ čo iní v EÚ, či už
z dôvodov politickej korektnosti, majú s
týmito témami problémy. Vždy hľadáme
najlepšie riešenie a najlepšie kompromisy.
Solidarita a dlhodobá spolupráca sú vždy
úspešné a budú aj v budúcnosti najväčším príspevkom skupiny Viedenského
memoranda.
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Mad‘arsko
László Paszternák
Bývalý predseda maďarského kovospracujúceho odborového
zväzu VASAS (1989-1999)
László, v roku 1989 po pokojnej politickej zmene režimu a v roku 1990 po vyhlásení Maďarskej republiky sa zmenila nielen štátna forma, ale aj práca odborov.

Kontakty so západnými zväzmi existovali už pred politickými zmenami. Tieto sa
však obmedzili na príležitostné návštevy
a všeobecnú výmenu informácií. Po zmene systému počas procesu spoločenskej
a hospodárskej transformácie sme čelili
mnohým novým výzvam, akými sú trhové
hospodárstvo namiesto plánovanej ekonomiky, privatizácia namiesto štátneho

vlastníctva a viacstranný politický systém
namiesto jednotnej politickej strany.

návrhu z Rakúska, aby sme vytvorili spoločnú platformu.

Tieto zmeny viedli k zásadnej zmene
formy sociálneho dialógu, kolektívneho
vyjednávania a interakcie medzi zamestnávateľmi a zástupcami záujmov zamestnancov.

Prečo je Viedenské memorandum dôležité?

Pre nás odborové zväzy bolo otázne, ako
môžeme zabezpečiť pracovné miesta a
zaistiť, aby zamestnanci dostávali svoju
mesačnú mzdu napriek mnohých konkurzným konaniam a privatizácii štátnych
podnikov. Odpoveďou bol nový systém
zastupovania záujmov zamestnancov,
pričom sme začali budovaním podnikových odborových spolkov.
Zahraničné investície a nadnárodné korporácie internacionalizovali aj našu odborársku prácu. Stále viac podnikov bolo
presunutých do „maďarskej krajiny s nízkymi mzdami“, čo zvyšovalo riziko mzdového a sociálneho dumpingu na západe.
To bol pravdepodobne aj jeden z dôvodov

Vytvorenie Viedenského memoranda a
implementáciu spoločných cieľov politiky
kolektívneho vyjednávania považujem za
jednu z najdôležitejších úloh počas obdobia môjho predsedníctva. Základnými
kameňmi sú vzájomná výmena informácií, zlepšenie odbornej spôsobilosti odborových funkcionárov prostredníctvom
pravidelných školení a podpora v prípade
konfliktov.
Prajem členom Viedenského memoranda
veľa úspechov pri dosahovaní ich cieľov
- najmä v takých časoch, keď majú silnejší hlas takí politici, ktorí reagujú na svetové hospodárske výzvy izoláciou, ktorí
podporujú národný egoizmus namiesto
medzinárodnej solidarity a ktorí chcú nahradiť skutočné riešenia sociálnych problémov populistickými riešeniami.

Béla Balogh
Predseda maďarského kovospracujúceho odborového zväzu VASAS od roku 2004
Béla, čo znamená členstvo vo Viedenskom memorande pre VASAS?
Pre náš odborový zväz neexistuje žiadna dôležitejšia úloha ako zastupovanie
záujmov pracovníkov na národnej a medzinárodnej úrovni. Skupina Viedenského
memoranda bojuje za dosiahnutie cieľov,
ktoré slúžia národným a aj medzinárodným záujmom. Naši členovia trvajú na za-

chovaní voľného pohybu zamestnancov,
posilnení spolurozhodovania v nadnárodných spoločnostiach, na vyjednávaní
a zabezpečení kolektívnych zmlúv, aby
boli rešpektované základné práva, aby
bola garantovaná rovnosť príležitostí na
pracoviskách a aby za poctivú prácu bola
platená poctivá mzda. Toto sú body, o
ktorých sa diskutuje na stretnutiach Viedenského memoranda.
Čo sa dosiahlo pomocou Viedenského
memoranda a ďalšej medzinárodnej
spolupráce?
Skvelým príkladom medzinárodnej spolupráce je založenie kancelárie nadnárodného partnerstva IG Metall a VASAS
v Gyóri (Audi) a Kecskeméte (Mercedes
Benz). Cieľom je pomoc zástupcom zamestnancov, poskytovať prípravné kurzy
pre podnikových funkcionárov, podpo-
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rovať dialóg so zamestnávateľmi a tým
zlepšiť pracovné podmienky.
Po 20 rokoch môžeme zhodnotiť, že v
rámci spolupráce sa navzájom dobre dopĺňame a naše organizácie sa navzájom
posilňujú.
Ako hodnotíš súčasnú situáciu v Európe alebo v EÚ, ako môže sieť prispieť k
zachovaniu európskej jednoty?
Kontinuálne sa rozširujúca EÚ je zárukou
mieru a stability a dnes už nikto nepopiera
európsku myšlienku, Európske spoločenstvo hodnôt. Dokonca aj tí politickí ozbrojenci, ktorí sa označujú za údajných hovorcov ľudu a útočia na inštitúcie EÚ, túto
myšlienku uznávajú - aj keď s odkazom
na spoločné kresťanské korene - alebo sa
snažia profilovať ako obhajcovia povstaleckých más proti elite.

Na národnej a medzinárodnej úrovni dosiahli odbory už veľa, ale stále je pred
nami množstvo práce. Po úspešnom roz-

šírení EÚ smerom na východ a boji proti
hospodárskej kríze nás čakajú ďalšie úlohy. K tomu patria témy ako sú utečenci,

Brexit, zmena klímy a negatívny vplyv novej obchodnej politiky USA.

Slovensko
Emil Machyna
Predseda slovenského odborového zväzu OZ KOVO od roku 1996
Emil, aké máš spomienky na rok 1989?
Rok 1989 mám stále v čerstvej pamäti.
Vedeli sme, aj netrpezlivo očakávali, že
musí prísť zmena. Vtedajší komunistický
vládny systém bol v tej dobe už držaný
iba násilím.
Ako hudobník som bol tak trochu rebel,
takže som sa podieľal na potrebných
zmenách. Počas zamatovej revolúcie na
jeseň 1989 sa konal 27. novembra dvojhodinový generálny štrajk, ja som ho organizoval v regióne Žilina. To bol začiatok
mojej kariéry odborárskeho funkcionára.

Bolo tam nadšenie, súdržnosť ľudí, ale aj
obava z represií komunistického vedenia.
Zmena sa však podarila, v roku 1990 sa
konali prvé parlamentné voľby, od 1. januára 1993 je Slovensko parlamentnou
republikou a od roku 2001 členom EÚ.
V roku 1999 bolo založené Viedenské
memorandum. Čo sa podarilo dosiahnuť
za posledných 20 rokov?
Sieť nám umožnila dosiahnuť úspechy,
zistiť, ako fungujú ostatné zväzy a predovšetkým vytvárať kontakty. Viedenské
memorandum je priestor na spoluprácu,
na semináre a školenia, ale aj na vzájomnú podporu pri protestoch a štrajkoch.
Spoločné riešenia môžu ľudia nájsť iba
vtedy, keď sa stretnú, aby diskutovali o
problémoch. V našom prípade sme sa
mohli stretnúť so zástupcami odborových zväzov, zamestnaneckých rád v
nadnárodných spoločnostiach a konať v
solidarite. Diskutujeme a odstraňujeme
problémy, ktoré nám bránia vykonávať

našu prácu zodpovedne a profesionálne.
S pozitívnym efektom, že z pôvodných
pracovných vzťahov sa už dávno stali
priateľstvá.
Ako vnímaš súčasnú situáciu v Európe
a ako môžu siete, ako je Viedenské memorandum prispieť k zachovaniu EÚ?
Európa prežíva v súčasnosti zlé časy:
Brexit, populizmus a pravicový extrémizmus. Ľudia už neveria v európske hodnoty. Zabúdajú na to, čo znamená solidarita
a odmietajú sociálnu výmenu mimo virtuálneho sveta.
Myslím, že jedinou silou, ktorá môže
uvoľniť situáciu, sú odbory. Nemôžem len
vyzerať ako sociálny demokrat, musím
ako taký aj konať. Nemôžem len povedať,
že som odborár, musím tiež pracovať a
myslieť ako jeden z nich.
Našou úlohou je spojiť ľudí, aby mohli
spolu komunikovať a navzájom si dôverovať. Verte, že Európa má pravidlá, ktoré
ju dokážu opäť stabilizovať.
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Nemecko
Werner Neugebauer
Bývalý okrskový predseda IG Metall Bavorsko (1998-2010)
Werner, spomínaš si na to, čo si robil a
na čo si myslel 9.novembra 1989?

spevkov, zamestnanecké rady, odmeny
za prácu a organizácia pracovného času.

Nikdy na to nezabudnem. Po rozhovoroch s talianskym odborovým zväzom pre
kovospracujúci priemysel CISL v Miláne
som počas spiatočnej cesty v rakúskom
rádiu počul: hranice s NDR padli. Moja
prvá myšlienka bola, že v NDR a možno
aj v našej krajine dôjde k mnohým zmenám. Čo sa stalo potom a akou rýchlosťou, som nikdy nepovažoval za možné.
Spolu s našimi kováckymi kolegami zo
Saska sme založili IG Metall vo východonemeckých spolkových krajinách, 90
dobrovoľníkov a zamestnancov z Bavorska a Bádensko-Württemberska pôsobili
v Sasku, zriadili sme deväť metodických
centier. Viedli sme prvé kolektívne vyjednávanie v Sasku a už od 1. januára 1991
sa IG Metall z pôvodných spolkových
krajín NDR stal súčasťou spolkového IG
Metall.

V roku 1994 sme pozvali OS KOVO a
OZ KOVO na naše zasadnutia komisie pre kolektívne vyjednávanie. Počas
bavorského štrajku v roku 1995 dokonca poslali svoje delegácie. Pri každom
stretnutí bola atmosféra priateľskejšia a
vybudovali sme vzájomnú dôveru. Každý
rok sme organizovali trojdňové semináre
k téme kolektívneho vyjednávania - najskôr v Lohre a neskôr v Inzell. Ak to bolo
možné, tak som sa na jeden deň zvyčajne zúčastnil aj ja.

Kedy si prvýkrát navštívil jednu z neskorších krajín Viedenského memoranda a čo si tam robil?
Otvorené hranice znamenali, že tisíce
pracovníkov z Československa prišli až
do Norimbergu a ponúkli sa ako pracovná sila za dve až tri eurá na hodinu. Prvý
kontakt s novozaloženým OS KOVO som
mal v Prahe s predsedom Jánom Uhlířom,
ktorý bol zvolený len pred niekoľkými týždňami. Rozhovory mali bod mrazu... Mali
pochybnosti, nulovú dôveru. Obávali sa,
že sa im stane to isté, ako tomu bolo v
bývalej NDR s odpredajom priemyslu.
Potom s rozdelením na Českú republiku a Slovenskú republiku vznikli dve OS
KOVO. Znova som začal vyvíjať spoluprácu s Janom Uhlířom a slovenským
predsedom Emilom Machynom. Ponúkali
sme im stretnutia na každodenné témy
odborových zväzov, akými sú odvod prí-
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IV Nemecku sa čoskoro mnohí zamestnanci obávali, že sa ich pracovné miesta presunú do východnej Európy. Ako si
to vnímal ty?
Samozrejme, existovali také obavy. A tiež
sa ukázalo, čo chápal ríšsky kapitalizmus pod spoločenskou zodpovednosťou.
Napríklad v prvých piatich rokoch odišli
takmer všetci výrobcovia káblových zväzkov. Len v Bavorsku sme prišli o 30 000
pracovných miest, obsadených najmä ženami. Obavy a ešte viac skutočné dôsledky neboli ani zďaleka také zlé ako tomu
bolo predtým v nových spolkových krajinách. Bolo dôležité, aby naši kolegovia v
továrňach a funkcionári IG Metall pochopili: Potrebujeme silné odbory v krajinách
strednej a východnej Európy a je dôležité
venovať im čas, energiu a podporu.
Viedenské memorandum bolo založené
v roku 1999 ako cezhraničná protiváha
zamestnávateľom a kapitálu. Aké boli
vtedy tvoje očakávania, čo by mohli odbory s touto alianciou dosiahnuť?
Ja osobne som musel veľa počúvať a
učiť sa, aby som pochopil potreby kolegov z iných krajín. Bolo dôležité, že Artur Horwedel v mene IG Metall Bavorsko
cestoval takmer každý týždeň do týchto

krajín a tak sme spoznali miestne požiadavky a často ich aj priamo na mieste
vyjasnili. Keď sa Rakúsko stalo členom
EÚ, Arturovi a mne napadlo navrhnúť memorandum. Rakúsky predseda „Kovákov“
Rudi Nürnberger bol nadšený. Po prerokovaní so všetkými krajinami sme dohodli
texty a prvé stretnutie bolo organizované
vo Viedni. Bolo to niečo mimoriadne: dvaja členovia EÚ, štyria nečlenovia EÚ, šesť
kováckych zväzov s celkovým počtom
okolo jedného milióna členov.
Požiadal som všetkých, aby sme nemali
očakávania a nádeje, ktoré nikto nemôže
splniť. A potvrdila sa správnosť tohto rozhodnutia. Existovalo veľa konzistentných,
ale aj kontroverzných pozícií. Uvediem
dva príklady: zostanete mimo politiky
alebo sa zapojíte? Ako sa postavíme k
voľnému pohybu zamestnancov z krajín
strednej a východnej Európy? Po kontroverzných diskusiách sme v slovinskom
Portoroži našli riešenie.
Z tvojho pohľadu, ktoré boli najväčšie
úspechy za 20 rokov existencie Viedenského memoranda?
Po prvé, že sme vôbec mali odvahu vzájomne komunikovať. Potom sa nám podarilo vžiť sa do problémov iných krajín,
pričom sme si ale uvedomovali, že čo
sa týka ich situácie, nemáme o nej najlepšie znalosti. Dôležitým úspechom
bola vzájomná podpora pri podnikových
konfliktoch, prerušenia práce a štrajky
podporené vzájomnými návštevami – aj
pri demonštráciách. Najdôležitejšou a
najkrajšou vecou je skutočné priateľstvo,
ktoré sa rozvinulo medzi kolegami kovákmi zo šiestich krajín.

Johann Horn
Okrskový predseda IG Metall Bavorsko
Johann, 30 rokov po páde múru a 20 rokov po založení Viedenského memoranda – ako hodnotíš súčasnú situáciu v
Európe?

dúcnosť. Zároveň sa cítia byť ignorovaní
politikou. Odbory musia spolupracovať so
zamestnávateľmi a tvorcami politík, aby
našli riešenia pre zabezpečenie pracovných miest zamestnancov. Potrebujeme
viac sociálneho zabezpečenia, aby sme
dokázali čeliť týmto neistotám. Uvedené
zahŕňa aj silnejšie kolektívne vyjednávanie a pokrytie kolektívnymi zmluvami.
To by mohla predsa urobiť každá krajina sama pre seba.

Zjednotená Európa nebola ešte nikdy od
svojho založenia v takom nebezpečenstve, ako je tomu dnes. Všade získavajú
na sile pravicoví populisti a dokonca aj
pravicoví extrémisti. Svoje úsilie zameriavajú na vrátenie Európy smerom späť,
pričom sa chcú spoliehať na vnútroštátnu
úroveň. Po prvýkrát sa krajina Veľká Británia chystá opustiť Európsku úniu. EÚ
sa nesmie rozpadnúť. Dnes potrebujeme
opak: Európu, ktorá bude ešte viac spolupracovať.
Prečo?
Vzhľadom na to, že v Európe je úzka
spolupráca tou najlepšou odpoveďou na
mnohé neistoty, ktoré v súčasnosti existujú. Brexit vytvára neistotu, rovnako ako
globálna ekonomická situácia s reštriktívnou obchodnou politikou USA a čoraz
silnejšou Čínou.
Najväčšiu neistotu spôsobujú priemyselné zmeny v dôsledku digitalizácie a vývoja v automobilovom priemysle smerom k
pohonom bez emisií. Mnoho ľudí sa obáva o svoje pracovné miesta a o svoju bu-

To by nestačilo. Koniec koncov, veľké
spoločnosti a dodávatelia pre automobilový priemysel sú na cestách po celej
Európe. Preto potrebujeme koordinovanú európsku priemyselnú politiku, ktorá
podporuje nové technológie a výrobky
vo všetkých krajinách a zabraňuje vykrvácaniu lokálnych podnikov alebo celých
regiónov.
A my potrebujeme európsku sociálnu politiku, ktorá ponúkne všetkým Európanom
dobrú úroveň sociálneho zabezpečenia.
Čo môžu urobiť odbory?
Odbory by mali tento proces podporovať
ako hnacia sila a dizajnér. Našou úlohou je
napríklad vysvetliť politikom, že priemyselné zmeny budú mať katastrofálne dôsledky, ak ich necháte len tak.
Hromadná nezamestnanosť a ešte nižšia
mzda nemôžu byť predsa v záujme politiky.
Pravicový populizmus padá tiež na úrodnú
pôdu, pretože mnohí ľudia majú pocit, že
z dobrého hospodárskeho rozvoja posledných rokov nezískali dosť. Politika musí kapitál zaväzovať, aby náležite zohľadňoval
záujmy zamestnancov v období priemyselných zmien.

Mzdy v európskych krajinách sú stále
veľmi odlišné. Čo môžu urobiť odbory
pre spravodlivejšie mzdy?
Práve teraz sme zažili v Audi v Maďarsku,
aký tlak dokážu vytvoriť zamestnanci,
keď sa organizujú. Sociálna Európa zahŕňa aproximáciu životných podmienok a
spravodlivé mzdy. Proti sociálnej Európe
stoja korporácie, ktoré chcú vytvárať svoje zisky s pomocou nízkych miezd. Tým
vzniká v iných krajinách ohrozenie vytvorené klesajúcou špirálou. Práve preto
by mali mať všetci zamestnanci záujem,
aby dobré mzdy boli všade. Zamestnanci
a odborové zväzy v európskych krajinách
sa nenechajú navzájom vyraďovať z hry.
Iba nadnárodnou solidaritou môžeme čeliť medzinárodným korporáciám ako rovnocenní partneri.
Konkrétne si viem dokonca predstaviť, že
budeme v budúcnosti uzatvárať európske
kolektívne zmluvy. Z môjho pohľadu by to
bolo myslenie správnym smerom.
Aký význam má v týchto procesoch Viedenské memorandum?
Obrovský. Viedenské memorandum vytvorilo štruktúry, pomocou ktorých môžeme pravidelne diskutovať o otázkach
rovnosti odmeňovania a kolektívneho vyjednávania. Takáto dôkladná a dôverná
spolupráca je základom pre vypracovanie
spoločných stratégií.
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Rakúsko
Rainer Wimmer
Predseda rakúskeho odborového zväzu PRO-GE
Rainer, ako si vnímal zmenu v Európe
od roku 1989, ktoré udalosti boli pre
teba zásadné koncom 80. a začiatkom
90. rokov?

bolo jednou z najzásadnejších udalostí toho času, že po vstupe do EÚ v roku
1995, kedy sme stratili monopol na soľnú
ťažbu, sme dokázali zabrániť zatvoreniu
soľných baní a zachovať si pracovné
miesta.
Čo sa dosiahlo za posledných dvadsať
rokov existencie siete?
Keď padla železná opona, znamenalo to
profit pre Rakúsko. Nielen preto, že mnohé susedné krajiny sa opäť stali skutočnými susedmi, ale aj z hospodárskeho
hľadiska.

Som vyučený elektrikár a pracoval som
ako baník v soľnej bani. V polovici osemdesiatych rokov som sa stal predsedom
zamestnaneckej rady v Salinen Austria.
V sektore baníctva je kvôli nebezpečnej
práci dôležitá súdržnosť a solidarita. Od
začiatku vznikali kontakty s "baníckymi"
zväzmi za hranicami, takže sme mohli na
tieto po páde múru nadviazať. Pre mňa
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Existovali však aj výzvy: naša mzdová
politika sa dostala pod tlak vďaka investíciám a presídľovaniu výroby do "krajín s
nízkymi mzdami", ako ich vtedy nazývali.
V tomto kontexte bola spolupráca s odbormi v strednej a východnej Európe
rozhodujúca – najskôr prostredníctvom
prenosu vedomostí a od istého času ako
s rovnocennými partnermi.

Naša sieť je „mladá“ dvadsať rokov a
predsa je staršia než ktorákoľvek iná koordinačná sieť v regióne. Sme úspešní,
pretože okrem stáleho cieľa konvergencie miezd neustále vytvárame nové aktivity, ako napr. projekt "Autoglobal" alebo
podniková spolupráca.
Dnes, rovnako ako v minulosti platí: ak
nerobíme nič, aby sme sa postavili globálnej stratégii korporácií, potom sme
slabší aj na národnej úrovni.
Ako môže táto sieť pomôcť v súčasnej
situácii k zachovaniu jednotnej Európy?
V Európe potrebujeme nové investície a
progresívnu sociálnu politiku. V krajinách
strednej a východnej Európy musí dôjsť k
výraznému zvýšeniu reálnych miezd, pretože inak budú generácie kvalifikovaných
pracovníkov opúšťať svoje krajiny.
Budeme aj naďalej prispievať k sociálnej
a solidárnej Európe!

Kapitola 3:

Vyhlásenia, rezolúcie,
memorandá a stanoviská
Počas dvoch desaťročí existencie siete
boli prijaté viaceré rezolúcie na riešenie
súčasného vývoja v oblasti integrácie EÚ,
regionálnych trhov práce a ku konvergencii
miezd. Prehľady.

Memorandum "Medziregionálna
kooperačná sieť kolektívneho
vyjednávania"
Marec 1999, Viedeň

Memorandum "Medziregionálna tarifná politika" odborovej kooperatívnej siete načrtáva
výzvy európskeho integračného procesu a
definuje úlohu jednotlivých odborov pri dosahovaní spoločných cieľov.
Členovia Viedenského memoranda si dali
za úlohu využiť ekonomické a sociálne príležitosti ekonomickej a menovej únie pre
zamestnancov, s tým cieľom, aby zlepšovanie konkurencieschopnosti neviedlo k sociálnemu dumpingu, ale k pozitívnemu vývoju
pracovných a životných podmienok. Úspešnosť by mala byť zabezpečená prostredníctvom spoločnej mzdovej politiky. Všade sa
musí uplatňovať rovnaký vzorec: kompenzácia miery inflácie a účasť zamestnancov
na hospodárskom úspechu spoločností.
Viedenské memorandum definovalo vo
svojom programovom vyhlásení tiež oblasti
svojej činnosti, počnúc budovaním informačných sietí v nadnárodných spoločnostiach, podporou odborárskych nátlakových
aktivít a vysielaním pozorovateľov na regionálne a národné kolektívne vyjednávania.

Vyhlásenie k rozširovaniu EÚ
September 2001, Portorož

V tomto vyhlásení skupina Viedenského
Memoranda celkom jasne podporila EÚ a
jej rozšírenie na východ. Maďarsko podalo
svoju žiadosť o členstvo v roku 1994, Slovensko v roku 1995, Slovinsko a Česká republika v roku 1996. Iba rozšírená EÚ môže
plniť svoju zodpovednosť za trvalo udržateľný rozvoj hospodárskeho rastu a sociálnej
spravodlivosti. To zahŕňalo postupné uplat-

ňovanie voľného pohybu zamestnancov a
denných dochádzajúcich zamestnancov,
pričom osobitná pozornosť sa venovala
tomu, aby nedochádzalo k mzdovému a sociálnemu dampingu. Podpora procesu zvyšovania miezd a pracovných podmienok z
tohto dôvodu zostáva naďalej prioritou.
Zúčastnené odborové organizácie sa dohodli na prechodných obdobiach ako na obdobiach na prispôsobenie trhov práce.

Kompenzujte zlyhania pri integrácii
2006, Praha

Skupina Viedenského memoranda už v
roku 2007 diskutovala na konferencii v
Nemecku o dôsledkoch zvyšovania počtu
agentúrnych dočasných zamestnancov na
typické formy zamestnania. V októbri 2008
sa stretli na ďalšej konferencii v Prahe a
prijali spoločné vyhlásenie. V ňom vyjadrili svoje znepokojenie nad dramatickými
zmenami na trhoch práce, eróziou kolektívnych zmlúv prostredníctvom zvýšeného
využívania dočasných zamestnancov a
požadovali spravodlivé a sociálne podmienky pre prácu cez sprostredkovateľské
agentúry.

Voľný pohyb zamestnancov je jednou zo
štyroch základných slobôd EÚ. Od rozšírenia EÚ v roku 2004 sledovali členovia
skupiny Viedenského memoranda rozvoj
regionálnych pracovných trhov. Existovali
bilaterálne dohody o sezónnych zamestnancoch a vysielaniach zamestnancov,
ako aj prechodné opatrenia, ktoré už
umožňujú pracovníkom z "nových" členských štátov legálne pracovať v Rakúsku
alebo Nemecku.

Stanovisko k hospodárskej a
finančnej kríze

Po prvej etape troch možných prechodných
období na obmedzenie voľného pohybu
zamestnancov v roku 2006 bolo otázne, či
Rakúsko a Nemecko majú otvoriť pracovný
trh alebo obmedziť prístup na ďalšie tri roky.

Viedenské memorandum preto vyzvalo k
zásadnej zmene hospodárskej politiky EÚ
vytvorením komplexnej celoeurópskej dozornej, regulačnej a rámcovej legislatívy
pre finančný sektor, k rozšíreniu a lepšej
koordinácii prijatých stimulačných opatrení
v členských štátoch EÚ, ktorých cieľom bolo
zastaviť spomalenie reálnej ekonomiky, ako
aj zaistenie pracovných miest a prijatie
opatrení v oblasti zamestnanosti. Skupina
tiež jednoznačne odmietla zníženie miezd
a obmedzenia práv zamestnancov počas
hospodárskej krízy.

Táto skupina nevidí prechodné obdobia ako
vylúčenie, ale ako príležitosť na podporu
sociálne prijateľnej integrácie, ako je aktívna úprava miezd a pracovných podmienok
"nových" členských štátov EÚ na tie "v starých", ako aj podporu rozvoja potenciálu pohraničných regiónov. Skupina Viedenského
memoranda vyzvala vlády a komisie EÚ,
aby prijali opatrenia v oblasti politiky trhu
práce, regionálnej politiky a politiky infraštruktúry s cieľom otvoriť pracovné trhy, ale
aj legálne zabrániť a potrestať organizované nelegálne zamestnávanie.

Spoločné vyhlásenie k práci cez
sprostredkovateľské agentúry
Október 2008, Praha

Apríl 2009, Piešťany

Stanovisko je poznačené globálnou hospodárskou krízou, ktorá viedla nielen k bankrotom a zatváraniu podnikov, ale si vyžiadala
aj zníženie pracovných miest a zníženie životnej úrovne zamestnancov. Sociálna kríza tiež podnietila posilnenie pravicových a
antidemokratických síl.

Vyhlásenie k prekonaniu krízy v
Európe
Júl 2010

Po hospodárskej kríze v rokoch 2008/2009
sme sa pohli opäť trochu smerom nahor, ale
v hospodárstve boli aj naďalej bežné neoliberálne postupy.
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V danej ekonomicky neistej fáze sa podnikatelia stále viac uchyľovali k dočasnej práci
a neistým formám zamestnania. Preto bolo
nutné dôkladne monitorovať implementáciu
smernice EÚ o dočasnej zamestnanosti
(2008) na vnútroštátnej úrovni až do roku
2011. Odbory skupiny Viedenského memoranda sa rozhodli vzájomne zvýšiť výmenu informácií a poznatkov v tejto oblasti.
Blížila sa ďalšia výzva: v roku 2011 uplynuli
posledné prechodné obdobia na obmedzenie voľného pohybu maďarských, českých,
slovenských a slovinských zamestnancov.
Preto bolo potrebné ešte intenzívnejšie riešiť mzdový a sociálny dampin.

Nová verzia Programového
vyhlásenia Viedenského
memoranda
Marec 2017, Viedeň

Až do hospodárskej krízy v rokoch
2008/2009 sa mzdová úroveň "nových"
členských štátov EÚ pohybovala neustále
smerom k priemeru EÚ, ale v roku 2010 sa
zastavila. Stagnujúce mzdy zvyšovali tlak
na mzdovú politiku v susedných krajinách.
Programové vyhlásenie sa preto rozšírilo
takým spôsobom, aby zahŕňalo tému neustále sa zvyšujúcej digitalizácie a sprievodných atypických foriem zamestnania a
obmedzeného pracovného času. Museli
sme sa zaoberať oboma témami. Okrem
toho bolo v pláne uzatvoriť medzery v smernici EÚ o vysielaní pracovníkov v oblasti
služieb, ktorá platila od roku 1996 a mali sa
prijať opatrenia proti cezhraničnému mzdovému a sociálnemu dampingu a "falošnému
vysielaniu".

Rezolúcia proti odborárskemu
štiepeniu
Júl 2017, Bad Hofgastein

Predsedovia odborových zväzov poznamenali, že šírenie konkurenčných a nezávislých odborov v strednej a východnej
Európe dosiahlo obrovské rozmery. Pokrok
v platových a pracovných podmienkach vo
všetkých krajinách Viedenského memoranda však môžu zaručiť iba dlhodobo aktívne
a medzinárodne prepojené odborové zväzy.
Pseudo samostatne činné odbory na podnikovej úrovni by sťažili zastúpenie zamestnancov a oslabili efektívnosť odborov.

Albert Vodovnik (SKEI), Rainer Wimmer (PRO-GE), Manfred Anderle (PRO-GE), Josef Středula (OZ KOVO),
Werner Neugebauer (IG Metall), Peter Scherrer (EMF), Béla Balogh (VASAS), Jaroslav Souček (OS KOVO),
Lidija Jerkicˇ (SKEI), Emil Machyna (OZ KOVO), Anton Mifka (OZ KOVO)
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Kapitola 4:

Konferencie
Medziregionálna konferencia k téme práca cez
sprostredkovatel'ské agentúry
Jún 2007, Grafenau
Dočasná práca je v Európe rastúcim fenoménom. Od polovice roku 2000 sa skupina
Viedenského memoranda zaoberala účinkami dočasného zamestnania na mzdy a
pracovnými podmienkami kmeňových zamestnancov.
Podľa Medzinárodnej konfederácie súkromných agentúr práce (CIETT) sa v rokoch
1996 až 2007 počet dočasných zamestnancov v Európe zdvojnásobil z 1,5 na 3,8
miliónov.

Zákonná regulácia dočasnej práce
Až do prijatia smernice EÚ o dočasnej
zamestnanosti v roku 2008 (vrátane
mnohých výnimiek) platilo ako celosvetové nariadenie "Dohovor č. 181" o medzi-
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národnej organizácii práce (MOP), ktorý
vstúpil do platnosti v máji 2000 na tému
"Agentúry pre súkromné zamestnanie".
Reguluje práva a povinnosti súkromných
agentúr práce a prenajatých zamestnancov. Členské krajiny MOP museli aj
naďalej prijímať potrebné opatrenia, týkajúce sa vnútroštátnych právnych predpisov vrátane slobody združovania sa (v
odborových organizáciách), kolektívnych
zmlúv, minimálnych miezd, materskej dovolenky atď. pre prenajatých pracovníkov
v podnikoch.
Okrem toho existovali a existujú právne
predpisy vo všetkých členských štátoch
skupiny Viedenského memoranda o činnostiach prenajatých zamestnancov.
V roku 2007 však tieto neposkytovali

dostatočné záruky v "nových" členských
štátoch EÚ na rovnaké odmeňovanie a
pracovné podmienky pre prenajatých a
kmeňových zamestnancov.

Tarifné a kolektívne zmluvy pre
prenajatých zamestnancov
Od roku 2002 boli len v Rakúsku a od roku
2004 v Nemecku uzatvorené tarifné alebo
kolektívne zmluvy pre dočasných zamestnancov. V Rakúsku vyjednáva PRO-GE
každý rok medziodvetvovú kolektívnu zmluvu pre dočasných zamestnancov, ktorá
okrem iného obsahuje dohody o minimálnych mzdách a doplatkoch obvyklých v jednotlivých odvetviach.

1.200.000

Počet sprostredkovaných zamestnancov cez
agentúry

1.080.000

Medziregionálna konferencia k téme
dočasnej práce v Grafenau
V polovici júna 2007 sa na dvojdňovej konferencii v
Grafenau (Nemecko) stretlo 80 zástupcov odborov,
členov zamestnaneckých rád a odborníkov z členských odborových zväzov Viedenského memoranda.
Téma bola dočasná práca, jej vplyv na mzdy a pracovné podmienky kmeňovej pracovnej sily, právne
predpisy a praktické príklady zo šiestich štátov.

1.000.000

800.000

Po zavedení smernice o dočasnej práci v roku 2008
boli medzičasom uskutočnené významné zmeny v regulácii dočasnej agentúrnej práce v strednej a východnej Európe a v niektorých prípadoch sprísnenie, ako je
tomu napríklad v slovenskom Zákonníku práce.
Napriek tomu zamestnávatelia naďalej považovali
dočasnú prácu za atraktívny spôsob, ako zvýšiť svoju
flexibilitu a vyhnúť sa problémom opakovaného prijímania a prepúšťania v dôsledku sezónneho dopytu,
čím počet dočasných pracovníkov aj naďalej rástol.
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Graf: Vývoj priemerných miezd

400.000
340.000

200.000
159.969
140.000
99.910
76.593

67.000

0

56.394

30.000
22.378
4.000

2007

2017/2018

Rakúsko

Česká republika

Slovinsko

Nemecko

Maďarsko

Slovensko
21

ské

n
Viede

Konferencia k atypickému zamestnávaniu
Október 2008, Praha
V dňoch 7. a 8. októbra 2008 sa na podnet skupiny Viedenského memoranda a
OS KOVO uskutočnila v Prahe konferencia
o agentúrnej práci pri príležitosti celosvetového týždňa boja proti neistým formám
zamestnanosti. So 120 účastníkmi predstavovala najväčšiu konferenciu svojho druhu.
Predmetom diskusie bol rast atypických foriem zamestnania a ich hrozby pre typických
zamestnancov a v rámci nej sa stanovil cieľ
identifikovať atypické formy zamestnania a
vytvoriť stratégiu proti ich zneužívaniu.

Výsledky
Vďaka konferenciám v Grafenau a v
Prahe a tlaku rôznych národných
členských organizácií a sietí, ako
napríklad
Viedenského
memoranda, sa rozhodli európske a
medzinárodné odborové federácie
(EMF a IMF) a Medzinárodná konfederácia odborových zväzov zorganizovať globálny akčný deň k téme dôstojnej práce. Tento je stanovený každý rok
od roku 2008 na 7. októbra.

Konferencia AutoGlobal
5. a 6. jún 2014, Norimberg
Stredná a východná Európa ostáva centrom
rastu pre automobilový priemysel. Táto oblasť sa považuje za "Detroit východu", nakoniec sa tu vyrába 20 percent celosvetového
počtu automobilov alebo automobilových
komponentov.
V marci 2012 sa na stretnutí prezidentov títo
rozhodli zorganizovať európsku automobilovú konferenciu.
Cieľom projektu bolo zhodnotiť súčasný
vývoj v automobilovom priemysle v rámci
pôsobnosti členských zväzov Viedenského
memoranda. Okrem toho sa mali vypracovať základy na zosúladenie platových a pracovných podmienok a tiež pracovného času
v rôznych prevádzkach jednej nadnárodnej
spoločnosti.
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Národné konferencie
Pri príprave na konferenciu v júni 2014 sa
v jednotlivých krajinách uskutočnili národné
semináre so zástupcami zamestnancov z
rôznych spoločností. V Bratislave predstavil
odborový zväz OZ KOVO kroky potrebné k
tomu, aby Slovensko bolo atraktívne nielen
z dôvodu nízkych miezd. Národný seminár
odborovej organizácie SKEI v Ľubľane diskutoval napríklad nedostatok likvidity dodávateľov a súvisiacu nestabilitu pracovných
miest.
V Českej republike je automobilový priemysel pilierom priemyslu. Je dôležité nielen
zachovať automobilový priemysel, ale ho
aj rozvíjať. V budúcnosti to bude vyžadovať
niekoľko opatrení: zavedenie nových tech-

nológií a politickú podporu, napríklad v oblasti vedy, vzdelávania a v sociálnej oblasti.
Na národnej konferencii k automobilovému
priemyslu dňa 10.04 2008 v Prahe sa zúčastnili odborári kováci zo 49 spoločností,
okrem iného zo Škoda Auto a zástupcovia
Českej asociácie automobilového priemyslu (SAP), ako aj nemecký odborový zväz IG
Metall. Spoločne formulovali ciele, akými
sú prispôsobenie pracovných podmienok
a miezd dcérskych spoločností v strednej a
východnej Európe štandardom materských
spoločností na západe. Vyzvali EÚ na vytvorenie minimálnych sociálnych štandardov.

Konferencia AutoGlobal
V júni 2014 diskutovalo v Norimbergu 120
zástupcov zamestnancov o situácii v automobilovom a dodávateľskom priemysle a o
situácii zamestnancov. Súhlasili s tým, že
európsky automobilový priemysel čelí veľkým výzvam: zvýšeniu hospodárskej súťaže,
stagnácii dopytu, rastúcej nadmernej kapacite, zvyšovaniu tlaku na dodávateľov, novým
obchodným oblastiam, akými sú elektromobilita a sieťovanie vozidiel, radikálne zmeny
v hodnotových štruktúrach a rast atypických
foriem zamestnania, ako je sprostredkovaná práca a zmluvy o dielo. Tento kompletný
vývoj by mohol mať vážne dôsledky pre odborové zväzy, akými sú rastúce pokusy zamestnávateľov postaviť proti sebe zamest-

nancov a odborové zväzy z rôznych miest a
presunúť nákladový tlak na pracovné sily.
Cieľom konferencie bola výmena informácií
a skúseností o procesoch zmeny v prísluš-

ných krajinách. Dlhodobým cieľom bolo uzatvoriť minimálne sociálne a tarifné štandardy
na podnikovej a európskej úrovni. Ďalšie
témy zahŕňali vývoj spoločných projektov
na európskej úrovni s cieľom vytvoriť a za-

bezpečiť pracovné miesta, vytvoriť lepšie
pracovné podmienky a podporiť spoluprácu
medzi sociálnymi partnermi na vnútroštátnej
a európskej úrovni.
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Komentár host‘a: Renate Blauensteiner
Predsedníčka zamestnaneckej rady Opel Wien, Viceprezidentka komory zamestnancov vo Viedni

Význam AutoGlobal konferencie,
ktorá sa konala v Norimbergu v roku
2014 a medzinárodnej spolupráce
Samotná konferencia, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 členov zamestnaneckých
rád, ale aj zástupcovia podnikov a akademickej obce bola dôležitá, pretože informovala nielen o aktuálnom vývoji automobilového priemyslu, ale poslúžila aj prepojeniu
so zástupcami z iných podnikov nášho koncernu z Maďarska alebo z Nemecka.
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Cezhraničná spolupráca je dôležitá. Som
členom zamestnaneckej rady medzinárodnej spoločnosti a počas svojej práce som
sa naučila, aké dôležité je komunikovať a
koordinovať sa so zástupcami zamestnancov z iných podnikov. To je tiež dôležité aj
na národnej úrovni. Takže sa pravidelne
stretávam so zástupcami zamestnaneckých
rád iných automobilových spoločností, ako
sú Magna a BMW.

Kapitola 5:

Siet' solidarity
Zakladajúci dokument Viedenského memoranda pojednáva okrem iného aj o tom,
že "členské odborové zväzy sú povzbudzované, aby rozvíjali vzájomnú výmenu na
všetkých úrovniach a vo všetkých formách,
posilňovali solidárne aktivity a využívali
všetky príležitosti na spoločnú diskusiu".
Uvedené platí nielen pre spoluprácu na
úrovni členských organizácií, ale aj pre semináre a nadväzovanie kontaktov a spoluprácu na podnikovej úrovni, ako napríklad
medzi zástupcami zamestnancov jednotlivých podnikov, pre zriaďovanie európskych
zamestnaneckých rád v krajinách strednej
a východnej Európy a spoločné solidárne a
protestné akcie.
Po politickej zmene v rokoch 1989/1991
začala vo východnej a strednej Európe
vlna privatizácie, pričom prílev ďalších zahraničných investícií pokračuje až dodnes.
Kolegovia v týchto regiónoch teraz pracujú
pre medzinárodné spoločnosti. Tieto predpokladali, že medzi príslušnými odborovými
zväzmi nebude dochádzať k cezhraničnej
výmene informácií alebo dokonca k spolupráci.

Prvé vzdelávacie aktivity
Základy pre spoluprácu medzi odborovými
zväzmi boli položené už pred založením
Viedenského memoranda v roku 1999.
Nemecký priekopník Artur Horwedel z IG
Metall už v deväťdesiatych rokoch presadzoval sociálny dialóg medzi nemeckým
priemyselným odborovým zväzom (IGM)
a kovospracujúcimi odborovými zväzmi v
strednej a východnej Európe. Porozumel
mentalite svojich susedov a bez arogancie

organizoval nespočetné množstvo cezhraničných stretnutí. Niekoľkokrát do roka sa
zástupcovia zamestnancov stretli a hľadali
spoločné riešenia špecifických problémov
v nemeckých spoločnostiach akými sú
Schwan-Stabilo, Otis, VW, Kern Liebers,
Magna, Halbergerhütte GmbH, Rieter, Forschner, Kiekert, Ronal, Grammer / Gramtex, Metacon Metall, Recont, Knürr , Vishay,
Brawe, Rohde & Schwarz a Evobus a organizovali dokonca spoločné semináre na
podnikovej úrovni.
Seminár Siemens, ktorý raz ročne v lete
organizuje odborový zväz OS KOVO pre
odborárov z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Českej republiky a Maďarska v rámci
Siemens Europa Forum, pochádza z tohto
obdobia.

Tieto poznatky pomohli kolegom zo strednej a východnej Európy sebavedome čeliť
zahraničným zamestnávateľom a požadovať regulované pracovné vzťahy a dôstojné
mzdy prostredníctvom kolektívnych zmlúv.

„Hasenie ohňa“
Od začiatku bola spolupráca a podpora v
prípade premiestnenia výroby alebo riešenia pracovných sporov základným prvkom
skupiny Viedenského memoranda. Tieto
"misie hasenia ohňov" neboli vždy úspešné,
ale pravidelná spolupráca často umožnila
rýchle a komplexné upozornenie na problém a solidárne spoločné postupy voči zamestnávateľom; často táto solidarita stačila
nadnárodnej spoločnosti k vyriešeniu konfliktov alebo nerovností.

Kromberg & Schubert 2008
IG Metall a PRO-GE organizovali zároveň
vzdelávacie semináre pre funkcionárov a
pracovníkov, zodpovedných za vzdelávanie
z členských zväzov strednej a východnej
Európy vo vzdelávacom centre Inzell, Lohr
a vzdelávacom centre PRO-GE v Bad Hofgasteine, ako aj vo vzdelávacích centrách
IG Metall.
Obsahom týchto vzdelávacích podujatí boli
informácie o príprave kolektívneho vyjednávania, príprave mzdových požiadaviek,
založených na ekonomických ukazovateľoch, výsledkoch vyjednávania o mzdách,
zložkách odmeňovania, o pracovnom čase,
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako
aj o sociálnom zabezpečení a o rozvoji odborových štruktúr.

Dlhotrvajúci, ale nakoniec úspešný bol pracovný spor u dodávateľa pre automobilový
priemysel Kromberg & Schubert na Slovensku. V apríli 2008 spoločnosť odmietla splniť
požiadavky na zvýšenie platov a zlepšenie
pracovných podmienok a vyjednávať s odbormi. Zamestnanci vstúpili do štrajku. Spoločnosť reagovala tým, že zabránila členom
štrajkového výboru vstup do podniku a podala proti nim žalobu.
V dôsledku toho zasiahli rakúski kolegovia.
Presvedčili sa o zlých pracovných podmienkach v slovenskej dcérskej spoločnosti a
intervenovali u hlavného vedenia firmy. Aj
vďaka verejnému tlaku bol tento boj nakoniec ukončený a pracovný spor bol vyriešený
v záujme zamestnancov.

25

ské

n
Viede

Siemens koľajové vozidlá 2008
Pre české OS KOVO je zatvorenie sídla
Siemens koľajových vozidiel v Prahe Zličín
príkladom cezhraničnej solidarity:
V júli 2008 zistili zamestnanci z médií, že
vedenie podniku sa rozhodlo do 30. septembra 2009 zavrieť pražskú pobočku. Spoločnosť Siemens porušila zákony v Českej
republike, ako aj v Nemecku.
Ihneď po oznámení začalo OS KOVO boj
za udržanie podniku. Kontaktovalo svoje
partnerské organizácie, vrátane členov skupiny Viedenského memoranda, Európskej
federácie kovákov, veľvyslanectva Spolkovej republiky pre Nemecko a európsku zamestnaneckú radu SEC v Siemens.
Došlo k stretnutiu a diskusii medzi odborovými organizáciami IG Metall a OS KOVO.
Súhlasili s tým, že problémy spoločnosti
Siemens by v žiadnom prípade nemali poškodiť ich vzájomné vzťahy. Dve odborové
organizácie sa dohodli, že spoločným cieľom je zachovať podnik v Českej republike.
Ale pre približne 1 000 zamestnancov, ohrozených stratou ich práce by mali existovať
príležitosti na rekvalifikáciu, musí byť zabezpečená možnosť skoršieho odchodu do
dôchodku, musí existovať pomoc pri hľadaní nových pracovných miest, ale predovšetkým musí byť vyplatené vysoké odstupné.
IG Metall zabezpečila všetku možnú podporu OS KOVO, kontaktovala predsedu
Bertholda Hubera a pomohla zorganizovať
stretnutie medzi predstavenstvom Siemens
AG a OS KOVO. Pri niektorých kolách vy-

jednávaní bol prítomný aj Wolfgang Müller
z IG Metall. OS KOVO malo možnosť hneď
sa s ním poradiť o stanoviskách a ponukách
manažmentu.
Prvým úspechom bolo, že rokovania medzi
vedením a zástupcami OS KOVO sa uskutočnili ešte v júli 2008. Zástupcovia spoločnosti sľúbili odborovým organizáciám, že
nebudú prepustení žiadni zamestnanci a že
kým sa podnik nepredá, nedôjde k zníženiu
jeho hodnoty.
Aj keď bol podnik nakoniec zatvorený a 1
000 pracovníkov stratilo svoje zamestnanie,
bolo možné uzatvoriť zmluvu o odstupnom,
ktorá bola do tej doby v Českej republike
jedinečná.

KBA Mödling 2014
V decembri 2013 oznámilo nemecké
ústredie výrobcu tlačových strojov Koenig
& Bauer (KBA) prepúšťanie v dvoch rakúskych podnikoch, zo 750 zamestnancov

malo 460 stratiť prácu. Pred zhromaždením
dozornej rady v januári 2014 demonštrovalo
približne 500 ľudí a členovia dozornej rady
si museli vypočuť hlasný protest so sloganom: "Matka – nechaj nás žiť!"
Nemecký IG Metall diskutoval s vedením
materskej spoločnosti. Zapojil sa rakúsky
PRO-GE a navrhol možnosti na zachovanie
pracovných miest, ktoré ale boli zamietnuté dozornou radou KBA. V dôsledku toho
sa zamestnanci rozhodli, že od 6. februára
vstúpia do štrajku. Manažment odpovedal vyhrážkou: štrajkujúci budú prepustení
a stratia všetky svoje finančné nároky. Na
štvrtý deň štrajku dosiahlo PRO-GE zlepšenia pre dotknutých zamestnancov: počet
prepustených by sa mohol výrazne znížiť,
bude dohodnutý sociálny plán a zriadi sa
nadácia na podporu nezamestnaných.

Štrajk Audi Győr január 2019
Dňa 24. januára 2019 pracovníci Audi v Győr
(Maďarsko) prestali o šiestej ráno pracovať.
Štrajkovali za účelom presadenia ich požiadaviek na transparentný systém odmeňovania, priemerný nárast platov o 18 percent a
minimálne o 236 eur. Manažment ponúkol
desať percentný nárast platu na budúci rok.
To bolo pre približne 12 000 zamestnancov
najväčšej továrne na výrobu motorov v koncerne príliš málo, montážni pracovníci zarábali v európskom koncerne Audi v priemere
najmenej 1 100 eur a to aj napriek faktu, že
v západnej časti Maďarska pretrvával nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.
IG Metall Bavorsko vyjadril solidaritu so
štrajkujúcimi a vydal verejné vyhlásenie:
"Proti sociálnej Európe stoja korporácie,
ktoré chcú zarobiť svoje zisky vďaka nízkym
mzdám. Toto ohrozuje tiež kolegov v iných
krajinách mzdovou klesajúcou špirálou. "
Okrskový vedúci IG Metall, Johann Horn,
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varoval zamestnávateľov, aby v Európe
nestavali zamestnancov proti sebe. Štrajk
začal ovplyvňovať produkciu v Nemecku,
výrobné pásy v centrálnom podniku v Ingolstadte a dva ďalšie nemecké podniky museli zastaviť výrobu, v Bratislave a v Lipsku
bola znížená zmenná prevádzka. Napokon
vedenie podniku súhlasilo so zvýšením platov o 18 percent.

Bilaterálne intervencie
Výmena a spolupráca medzi zástupcami
zamestnancov naprieč všetkými hranicami je medzičasom súčasťou každodennej
práce členských organizácií Viedenského
memoranda.
Zopár príkladov podnikovej spolupráce
PRO-GE
• V podniku rakúskej spoločnosti v Českej
republike so 450 zamestnancami sa nedodržiaval zákon o pracovnom čase a
záznamy o pracovnom čase neboli správne evidované. PRO-GE zasiahlo a začalo
vyšetrovanie, pričom ľudia zodpovední za
nesprávne záznamy o pracovnom čase
sa museli zodpovedať a dotknutým pracovníkom bol vyplatený rozdiel.
• Greiner Holding je konglomerát s 10 000
zamestnancami na celom svete. V oblasti
obalov existuje od roku 2014 spolupráca
medzi podnikovými zástupcami zamestnancov v Rakúsku a Českej republike.
Odbory PRO-GE a OS KOVO organizujú
stretnutia s cieľom diskutovať o vytvorení
Európskej zamestnaneckej rady.
• Slovenská dcérska spoločnosť United
States Steel Corporation, US Steel Košice, dodáva surové železo rakúskej
spoločnosti Voestalpine. Dôvod, vytvárajúci základ spolupráce slovenských a
rakúskych zástupcov zamestnancov.

da za základ pre inovatívny projekt: založenie nadnárodných partnerských kancelárií.
Pilotný projekt sa začal v meste Győr a jeho
cieľom bolo získať v 10 podnikoch zapojených do projektu až 3000 členov odborov a
vytvoriť v týchto podnikoch odborové štruktúry. Okrem toho bolo v pláne rozšírenie
pôsobnosti VASAS v nemeckých spoločnostiach a vytvorenie siete odborov maďarských
a nemeckých odborových organizácií. Spoločnosť TPI Győr nonprofit Kft. bola založená
14. januára 2016, bola zriadená nadnárodná
partnerská kancelária, ktorá odvtedy ponúka
školenie a poradenstvo pre maďarských zamestnancov. V závode Mercedes v Kecskeméte existuje rovnako partnerská kancelária.

Spoločné solidárne
aktivity a protesty
Od začiatku plnili členské odborové organizácie svoj záväzok, vyplývajúci z ich programového vyhlásenia, že budú šíriť informácie o aktivitách partnerských odborových

zväzov a zúčastňovať sa na ich vzájomných
protestných aktivitách a demonštráciách.
• V máji 2002 podporilo české OS KOVO a
slovenské OZ KOVO nemecký IG Metall
v boji za zlepšenie sociálnych a pracovných podmienok zamestnancov v európskom kovopriemysle.
• Dňa 21. októbra 2006 sa uskutočnili
demonštrácie vo viacerých nemeckých
mestách. Odbory vyzvali na protest proti
zníženiu sociálnych dávok a za solidárne alternatívy. Demonštranti požadovali
okrem iného solidárne a spravodlivo financované poistenie občanov, viac učňovských miest, ochranu proti svojvoľnosti na pracovisku, spravodlivú daňovú
politiku a mzdy, ktoré budú dostačujúce
pre život. Slovenská odborová organizácia OZ KOVO a český OS KOVO
prejavili svoju solidaritu a demonštrovali
spolu so svojimi nemeckými kolegami v
Mníchove.

• Od roku 2017 organizuje PRO-GE a VASAS stretnutia zástupcov zamestnancov
rakúskej spoločnosti Hirtenberger Automotive Safety. Cieľom je zvýšiť mzdy v
maďarskom podniku v Papa.

Nadnárodná partnerská kancelária
IG Metall a VASAS 2016
Maďarská odborová organizácia VASAS a
nemecká IG Metall stanovili svoju spoločnú
minulosť v skupine Viedenského memoran27
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Od začiatku finančnej krízy v roku 2008 Európska konfederácia odborových zväzov vyzvala na demonštrácie v celej Európe. Mottom bolo bojovať proti úsporným politikám
na úkor zamestnancov za účelom vyriešenia krízy a zvýšenie reálnej mzdy. Pre členské odborové zväzy skupiny Viedenského
memoranda bolo prirodzené zúčastniť sa
na týchto demonštráciách.
• Prvá demonštrácia sa uskutočnila v apríli
2008 v Ľubľane. Približne 35 000 odborárov demonštrovalo za vyššiu mzdu,
väčšiu spravodlivosť v oblasti príjmov,
primeranú minimálnu mzdu ako odpoveď
na boj proti chudobe v Európe, rovnakú
odmenu za rovnakú prácu mužov a žien
a posilnenie kolektívneho vyjednávania
na európskej úrovni.
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• V apríli 2009 demonštrovalo v Prahe
20 000 odborárov za Európsky sociálny pakt, za bezpečné pracovné miesta,
za posilnenie spolurozhodovania a za
prísnejšiu reguláciu finančných trhov.
Požadovali Európu, ktorá aktívne bojuje
proti chudobe, nezamestnanosti a vyčleňovaniu, zaručuje dobré verejné služby a
"Rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu na tom istom mieste".
• V apríli 2011 demonštrovalo v Budapešti
viac ako 50 000 ľudí pod mottom: "Nie
pre nesociálne úsporné opatrenia - za
sociálnu Európu, spravodlivé mzdy a
pracovné miesta!"
• Na jeseň roku 2011 sa rakúski kolegovia
zúčastnili protestnej akcie na slovenskej

hranici proti plánom vtedajšej neoliberálnej vlády na oslabenie odborov
• PRO-GE a VASAS sa mobilizujú od
roku 2018 proti legislatívnemu zhoršeniu
pracovného času, v Rakúsku to je zavedenie dvanásťhodinového pracovného
času na jeseň roku 2018 a v Maďarsku
nárast nadčasov, pričom odbory považujú tento zákon za otrocký zákon, ide
o zvýšenie nadčasov zo súčasných 250
na 400 s obdobím započítania na tri roky.
PRO-GE na základe toho spustila solidárnu kampaň. Rovnako ako v Rakúsku,
PRO-GE, VASAS teraz tiež požaduje
zlepšenie pravidiel pracovného času na
úrovni kolektívnych zmlúv v porovnaní so
zákonom a tým aj odškodnenie zamestnancov.
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Kapitola 6:

Mzdový vývoj
Najdôležitejším cieľom Viedenského memoranda je harmonizácia miezd a pracovných podmienok zamestnancov v rámci jedného podniku a to bez ohľadu na jeho umiestnenie.

Vývoj priemerných miezd
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