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Týmto vyhlásením vyjadrujeme našu podporu zdravotným sestrám 
a pôrodným asistentkám. Vaša situácia nám nie je neznáma. V lete 
2008 sme sledovali spor na OAIM Nemocnice Andreja Leňa 
v Humennom a po diskusii s ľuďmi zvnútra oddelenia sme na 
našom webe publikovali analýzu celého sporu, v ktorom humenské 
sestry ako jedny z prvých využili taktiku hromadných výpovedí. 

V jednej časti našej analýzy sporu v Humennom sme v tom čase napísali:

„Akcie sestier z OAIM ukázali, že keď si pracujúci stoja za svojím, 
dokážu využiť svoju špecifickú situáciu a hlavne, ak sa odhodlajú 
k ráznejším akciám, potom sú ich šance na úspech vyššie. Tým, že 
na Slovensku nemáme skúsenosti (či možno skôr zdieľané 
informácie) s podobnými akciami, nemali z čoho čerpať 
a vychytať slabšie miesta a metódy vedenia konfliktu. Nejde tu 
o nejaké osobné alebo kolektívne zlyhanie. Dosiahnutie 
požiadaviek môže byť dlhší proces boja poznamenaný aj 
neúspešnými akciami. Navyše je realita kapitalizmu taká, že 
zamestnávatelia skôr či neskôr zaútočia na dosiahnuté 
výdobytky, a to predovšetkým pri výlučne ekonomických 
požiadavkách. Aj napriek tomu, že sa nedá povedať, že by sestry 
vyhrali, oni samotné vedia, že niečo urobili. Slovami jednej z nich: 
‚Sme prvé sestry, čo sa zjednotili.‘ A to vôbec nie je zlý začiatok.“

Sme nesmierne radi, že v roku 2012 vidíme, že sestry a pôrodné 
asistentky sa začali zjednocovať nielen na úrovni jednej nemocnice 
a prejavujú ochotu postaviť sa za svoje požiadavky. 

Samozrejme, nerobíme si veľké nádeje, že dnešný protest prinúti tých, 
ktorí sú momentálne pri moci, aby vyhoveli vašim požiadavkám. Za 
posledné roky a aj vďaka skúsenostiam lekárov z minulého roka však 
máte k dispozícii viacero možností, ako viesť svoj boj. 

Podľa nás je prvoradé, aby bola kontrola nad priebehom aj ukončením 
boja v rukách sestier a pôrodných asistentiek a aby medzi sebou 
vytvárali sieť kontaktov na pracoviskách, ktorá pretrvá aj po tomto spore 
a bude základom pre prípadné ďalšie spory v budúcnosti. 
Zamestnávatelia ani politici tu totiž nie sú a ani nebudú na to, aby nám 
vychádzali v ústrety.

Držíme palce sestrám a pôrodným asistentkám 
bez ohľadu na ich odborovú príslušnosť!

Tento leták pripravila Priama akcia (PA), organizácia, ktorá sa sústreďuje na 
riešenie problémov na pracovisku a v bydlisku, a na organizovanie solidárnych akcií za 
práva a požiadavky pracujúcich u nás aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou 
Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy 
a skupiny pracujúcich zo 16 krajín sveta.

Na webstránke www.priamaakcia.sk informujeme o skúsenostiach z bojov u nás aj vo 
svete a o možnostiach zapojenia sa do konkrétnych aktivít.

Kontakt: Priama akcia; PO Box 16; 840 08 Bratislava 48. 
Telefón (SMS alebo odkaz v hlasovej schránke): 00420 774 333 259 (platby ako pri 

volaní do Českej republiky).
E-mail: priamaakcia@priamaakcia.sk

www.priamaakcia.sk
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