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Vec: Spoločná žiadosť o zvolanie mimoriadneho rokovania odvetvovej tripartity
Integrovaný odborový zväz a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Vás týmto spoločne
žiadajú o zvolanie mimoriadneho rokovania odvetvovej tripartity.
Nástup, súčasná situácia a predpokladaný vývoj šírenia pandémie COVID-19 a jeho dopady na
stavebníctvo, či už z pohľadu zamestnávateľov alebo zamestnancov, nás spoločne stavajú pred
výzvu, ako udržať zamestnanosť v tomto významnom odvetví hospodárstva Slovenskej republiky.
Kategorickým imperatívom dnešných dní je ochrana zdravia a života našich ľudí. Rozumie tomu
aj manažment i zamestnanci stavebných firiem.
Súčasne však nielen cítime, ale aj nesieme zodpovednosť za to, ako zvládnuť súčasnú ekonomickú
situáciu a jej sociálne dopady na slovenské stavebníctvo a zamestnancov. Sme ako Vaši sociálni
partneri presvedčení, že medzi kľúčové faktory, ktoré podmienia možnosti budúceho ozdravenia
našej ekonomiky sú práve verejné investície a stavebníctvo. Jeho jedinečný multiplikačný efekt na
zvýšenie výkonnosti ostatných nadväzných odvetví hospodárstva by sa mal stať účinným
nástrojom oživenia. Už dnes však musíme vyvinúť maximálne úsilie o udržanie zamestnanosti
a fungovania v celej štruktúre stavebníctva.
Plne súhlasíme s výzvou EFBWW a FIEC, sociálnych partnerov a autorít EÚ v stavebníctve, že sa
treba v súčasnosti zamerať najmä na udržanie životaschopnosti a funkčnosti stavebných
spoločností pri plnom rešpektovaní opatrení v oblasti zdravia a bezpečnosti. Hlásime sa k výzve,
aby sme vstúpili do rokovaní s ústrednými orgánmi s cieľom uplatniť rýchle, efektívne a praktické
opatrenia, aby bolo možné udržať zamestnanosť a pokračovať v stavebnej činnosti.
V prílohe Vám posielame naše návrhy urgentných a strednodobých opatrení v oblasti verejných
investícií a stavebníctva, ktoré celkom iste prinesú pozitívny a stabilizačný efekt aj pre ekonomiku
Slovenska.
Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o zvolanie mimoriadneho rokovania odvetvovej tripartity, na
ktorom by sme prerokovali návrhy účinných riešení pre preklenutie krízy ako aj návrh
programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a výstavby.
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