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Nepolevím v dohledu nad prodejem naší huti 

a nadále budu hájit zájmy zaměstnanců. 

Ing. Petr Slanina 
 
47 let, ženatý, 2 děti 
 

Povolání: předseda ZO OS KOVO ArcelorMittal 
Česká republika. 
 

Vzdělání: vysokoškolské VŠB-TU Ekonomika a 
management v průmyslu 
 

Praxe: V roce 1989 nástup v NHKG Ostrava na 
místo vazače, poté strojník, předák expedice, 
přípravář výroby a expedice. Od roku 2009 
místopředseda a hospodář ZO OS KOVO 
Válcovny, od loňského roku předseda ZO OS 
KOVO ArcelorMittal Česká republika, vyjednávač 
kolektivní smlouvy. 
 

Koníčky: Volejbal, badminton, kolo, lyže, občas si zahraji mariáš a rád čtu. 

Jako člen dozorčí rady dohlédnu na prodej naší huti, budu se 
podílet na důležitých rozhodnutích a informovat Vás o nich. Od 
oznámení prodeje aktivně jednám na nejvyšších úrovních s kupci 
i s politiky v čele s předsedou vlády ČR. Trvám na garancích 
kupce, že bude investovat do modernizace a tím nám zajistí 
budoucnost. Nebudu nečinně přihlížet na rozebírání majetku nebo 
na převádění akcií a budu Vás informovat v časopise eNHáčko i 
jinak. Vždy budu protestovat proti záměrům poškozujících huť a 
zaměstnance v ní. Děkuji Vám za podporu a projevenou důvěru. 
     Prosím, přijďte volit! 

Kandidát č. 4 pro volbu člena dozorčí rady ArcelorMittal Ostrava a.s., 
voleného zaměstnanci  
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KRÁTCE  

 10.1. proběhlo jednání s představenstvem naší spo-
lečnosti ohledně problematiky prodeje povolenek 

 11.1. proběhlo další jednání s Liberty House 

 Třinecké železárny chystají letos investovat 2,7 mld. Kč 

 Do 18.1. probíhá výdej vitaminových balíčků 

 Další zájezd na lyže bude 15.2. do Oravské Lesné 

 23.2. se bude konat pátý ročník turnaje ve stolním 
tenise 

Vážení novohuťáci, 
Petr Slanina 
 

skončil rok osudových osmiček a vkročili jsme do devítkového roku, který bude určitě osudový pro naši Novou huť. 
V tomto roce Vám všem přeji hodně zdraví, hodně pohody a když to bude potřeba tak taky štěstí.  
V roce, který bude pro nás hodně důležitý z důvodu prodeje novému majiteli, se jen na štěstí spoléhat nemůžeme. Če-
ká nás v něm ještě hodně práce a já doufám, že na jeho konci budou stát novohuťáci, kteří jsou hrdí na to, kde pracují. 

Vzkaz zaměstnancům AMDS CR! 
Vítězslav Prak 
 

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k výsledkům AMDS 
CR za celý rok 2018, požadujeme po vedení firmy 
doplacení odměny dle bodu D 15.2c Kolektivní smlouvy. 
V AMDS CR jsme velice výrazně překročili ukazatel, který 
je směrodatný pro vyplácení odměny dle výše uvedeného 
bodu KS, proto požadujeme doplatit doposud nevyplacenou 
část odměny ve výplatě za měsíc leden 2019. 

Volby do dozorčí rady AMO a.s. 
Vítězslav Prak 
 

Vážení zaměstnanci, po letech máte možnost si zvolit 
svého zástupce do dozorčí rady naší hutě.  
Poslední roky byli v dozorčí radě jen zástupci, které si tam 
dosadil pan Mittal!  
Znám kolegu Ing. Petra Slaninu dlouhou řadu let. Vždy jsem 
si ho vážil za jeho čestnost a zásadovost. Odhodlaně bojuje 
za naši firmu a za každého zaměstnance. Své vzdělání a 
přirozenou inteligenci využívá k prosazování zájmů 
zaměstnanců a ku prospěchu celé firmy. 
Jeden z minulých generálních ředitelů se mi jednou na 
neformálním setkání svěřil, že pan Slanina pokládá 
představenstvu chytré dotazy, ze kterých nemají možnost 
se vylhat. 
Pojďme proto k volbám a zvolme si svého člena dozorčí 
rady, který bude celou váhou své osobnosti, svými 
vědomostmi a zkušenostmi hájit naše zájmy.  

Výzva 
Robert Kögler 
 

Myslím, že není jediný 
zaměstnanec v AMO, který by 
se zájmem a mnohdy i s 
obavami nesledoval dění 
posledních měsíců.  
 Pokračování na str.3 

Rekonstrukce kantýny na SJV konečně zahájena! 
Ivan Pěknica 
 

Provoz kantýny v sociální budově středojemné válcovny byl 
zahájen někdy kolem roku 1980.  
     Pokračování na str.3 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,  
Leopold Laskovský (koksař) 
 

Již brzy budete volit svého 
zástupce do dozorčí rady 
společnosti.  
Kandidátů bude několik, pouze 
jeden z nich však může být Vámi 
zvolen. Jde o velmi zodpovědnou 
a náročnou funkci. Já sám jsem ji 
vykonával, díky Vaší důvěře, 
dlouhých devět let. Mohu-li Vám 
dnes pomoci, či dát radu před 
rozhodováním se komu dáte ve volbách svůj hlas, potom 
s využitím mých bohatých zkušeností a znalostí dané 
problematiky si troufám dát Vám jediné možné  
doporučení -  dejte prosím Váš hlas kolegovi Ing. Petrovi 
Slaninovi, předsedovi ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká 
republika. Jednak proto, že má vysokoškolské vzdělání - 
je    odborář a především proto, že Péťa mi byl velkou a 
spolehlivou oporou v dozorčí radě AMO a.s. po celých 
šest let, co jsme v ní společně působili. Je čestný, 
upřímný, velmi pracovitý a obětavý. Vždy myslel zejména 
na zájmy zaměstnanců.   Je bystrý, zkušený a odvážný. 
Není zkorumpovatelný ani podlézavý.  
Za Péťu dám kdykoli ruku do ohně. 
Závěrem chci popřát Vám všem a také společnosti AMO 
a.s. hodně úspěchů, štěstí, optimismu, pevného zdraví a 
rodinné pohody po celý letošní rok 2019. Budu Vám i 
nadále držet pěsti.  
V úctě a se srdečným pozdravem Váš bývalý kolega a 
dnes již senior Polda. 

S hlubokou lítostí 

oznamujeme, že nás 

navždy opustil  ve věku 

71 let náš kolega a 

bývalý místopředseda  

odborů Válcoven  

Vratislav Rostek.   
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Výzva……. Pokračování ze str. 2 
 

Zároveň jsem přesvědčen, že není možné nepovšimnout 
si, jaké kroky v této věci podnikly odborové organizace a 
jejich předsedové. Ať už výsledek celého procesu bude 
jakýkoliv, musí být i tomu největšímu odpůrci a zarytému 
ne-odboráři zcela jasné, že jako jedinec by nezmohl vůbec 
nic a členství v odborech je v takových situacích doslova 
klíčové. Vždyť i listopadové odměny za velmi dobré 
výsledky byly vyplaceny hlavně kvůli kvalitní Kolektivní 
smlouvě vyjednané zástupci zaměstnanců = odbory a 
poprvé i pro agenturní zaměstnance! Rovněž dohodnutý 
dodatek KS na r. 2019 pozvedne naši mzdu o, za poslední 
léta, nevídanou částku. Jaká by byla asi pozice odborů, 
kdybychom měli základnu jako ve Škodovce? Vy, co 
stojíte stranou, pojďte se připojit, posilte naše pozice! 
Nejde se zavděčit všem, sto lidí = sto názorů, ale výše 
zmiňovaná fakta jsou jasné argumenty, proč to udělat. 
Prvním krůčkem by mohla být podpora v lednových 
volbách do dozorčí rady. Máme jedinečnou příležitost 
zvolit člověka z vlastních řad, který bude skutečně hájit a 
prosazovat naše zájmy, tlumočit naše obavy a naplní tak 
smysl členství v této „partičce“. Nespoléhejte na ostatní a 
zapojte se. Kandidát č.4 je naše šance!  

Rekonstrukce kantýny…... Pokračování ze str. 2 
 

Od té doby došlo jen jednou k drobné změně—
přemístění výdeje teplé stravy a vytvoření jakési 
pseudosamoobsluhy. Celý prostor byl původní a kromě 
opravy padajících obkladů a občasné výmalby se 
kantýna nacházela téměř ve stejném stavu jako při 
zahájení provozu před 38 lety. Okna raději už nikdo 
neotvíral a absence vzduchotechniky ve výdeji teplé 
stravy i ve stravovacím prostoru dělala toto místo 
v letních dnech vysloveně nepřátelské.  
V druhém týdnu ledna byla tedy zahájena rekonstrukce. 
Je pravdou, že prvotním záměrem bylo provést tuto 
investici v roce 2016. Ale v tom roce nějak nevyšly 
peníze, v dalším taky a minulý rok opět. Proto jsme 
zahájení prací v druhém týdnu ledna s úlevou přivítali. 
Konečně! Šest týdnů by oprava měla trvat, výsledkem 
bude prostor pro stravování na moderní úrovni. 
Překvapením bylo ale to, že firma GTH vůbec nepočítala 
se zavedením nějakého náhradního opatření. Provoz se 
zavře a lidi se budou chodit stravovat někam jinam. Je třeba říci, že předseda naší ZO Ing. Slanina spolu s vedoucím 
provozu SJV se proti tomuto záměru postavili a v zasedací místnosti byl náhradní prodej zaveden. Nyní tedy mají 
zaměstnanci možnost zakoupit si nápoje, obložené bagety, cukrovinky a chlazená jídla, která si mohou přímo 
v místnosti i ohřát a sníst. Bohužel podle ředitelky GTH nelze v tomto místě prodávat pečivo. A proto také neprodávají 
balené sýry, saláty a salámy – protože k nim stejně nemají pečivo.  A to výrazně degraduje tento náhradní provoz. 

Proč je důležité mít zástupce v dozorčí radě 
Jitka Javůrková 
  

Jeden z nejdůležitějších důvodů je, že zástupci zaměstnanců získají informace, ke kterým se běžně nedostanou.  
Pak je na nich, jak s těmito informacemi naloží. V žádném případě nemohou ohrozit chod firmy, ale měli by důrazně 
upozornit na chystaná rozhodnutí, která mohou poškodit podnik a jeho zaměstnance. 
Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na činnost představenstva a na činnost společnosti obecně. Její členové jsou 
oprávněni nahlížet do veškerých dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat účetnictví a rozvahu. 
Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu a schvalovat převádění majetku překračujícího jednu třetinu jmění 
společnosti. 
A kde se vzala  tato praxe, mít zástupce zaměstnanců v dozorčí radě?  
Prvním krokem k uplatnění tohoto principu byl v Německu tzv. montánní zákon z roku 1951, který upravil formy této 
účasti v odvětvích hornictví a ocelářského průmyslu (tzv. Montan-Mitbestimmungsgesetz). 

V 80 letech byla hliníková lžíce jen výměnou 
za kupón. Příbory nebyly.  

Volby jinak, než jsme zvyklí 
Ivan Pěknica 
 

Většina zaměstnanců si určitě pamatuje poslední volby do 
dozorčí rady. Doba se mění, všechno se digitalizuje a i 
vedení podniku se rozhodlo učinit změny ve volebním 
řádu.  
Zásadní změny jsou v podstatě dvě. Jedna je ve způsobu 
voleb. Nebude se volit papírovou formou do urny, ale 
elektronicky pomocí portálu AMOS a to buď na kiosku, 
nebo na počítači v práci, který je připojen na intranet, nebo 
z domu ze svého počítače. Od 18.1. po přihlášení do 
portálu AMOS, Vám vyběhne volební okno, kde budete 
mít tři možnosti. 
1. Označíte si svého kandidáta a dáte „Zvolit“. 
2. Kliknete na políčko „Budu volit později“ – to 

znamená, že budete volit při dalším přihlášení. 
3. Kliknete na políčko „Nechci volit“ – to znamená, že 

nezvolíte nikoho a už nemůžete volbu provést.  
Druhá změna je v tom, že volební řád neurčuje, kolik 
zaměstnanců se musí voleb zúčastnit. To znamená, že 
vedoucí zaměstnanci se Vás nebudou snažit za každou 
cenu k volbám dostat. Je to vyloženě na Vás.  
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Do rady dozorčí 

Slyšel jsem v kantýně při jídle,  
Zdenu, co dělá ve skladě,  

že prý se zas perou o židle,  
chtějí být v dozorčí radě.  

 
Chtějí si užívat pohodlí,  
vozit se hezkými auty,  
a než by něco rozhodli,  

obrážejí samé rauty. 
 

Mohla si také být kandidát, 
povídám Zdeně ze skladu, 

mohla si tam dobře pohlídat, 
zda vlastník nechystá zradu. 

 
Teď zahoď tu svoji tragiku 

a rozum v hrsti svírej,  
zvol dozor tomuto podniku, 

opravdu dobře vybírej. 
 

Nikdo tě nebude hlídat, 
nebude do voleb tlačit, 

jen jeden hlas můžeš dát, 
to by snad mělo stačit.  

  
Když ale volit nebudeš,  

protože je to prý k ničemu,  
tak potom divit se nemůžeš, 

ostatní, že zvolí ničemu. 

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

pořádá 25. ledna 2019 

Lyžařský zájezd do skiareálu 
Donovaly 

Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem přijímá Ing. Jitka Javůrková tel.2051  
jitka.javurkova@arcelormittal.com 

Cena zahrnuje pouze dopravu, nezahrnuje skipasy, pojištění. 
Akce skipas 1+1 zdarma v časopise Snow č. 113. 

Cena pro členy a rodinné příslušníky ZO OS KOVO AMČR                                 
                             - 100 Kč 
Cena pro ostatní - 350 Kč 
Odjezd v 5:30 z Ostravy parkoviště Domu kultury 

                6:30 z Havířova parkoviště u Kauflandu u AN 

Předpokládaný odjezd zpět 16:15 

Vánoční bruslení 
Emily Žurková (15 let) 

 
Stejně jako každý rok jsem se těšila na vánoční bruslení do Ostravar Aré-
ny. 
Vždycky je to moc fajn si po vánocích zasportovat a navíc je ve Ostravar Aré-
ně obrovská ledová plocha, která je jen pro nás z Mittalu a to je záruka, že si 
člověk skvěle zabruslí a potká přátelé, které už viděl na akcích, které pravidel-
ně odbory pořádají. I letos se mi bruslení moc líbilo. 


