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29.5.2020 

Minister Andrej Doležal rokoval so zástupcami odborárov v pôsobnosti MDV SR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V úvode rokovania obidve strany zvýraznili význam a úlohu sociálneho dialógu na úrovni ministerstva a potvrdili 
jeho pokračovanie, s dôrazom na význam odvetvových tripartít. V nadväznosti na rezortný sociálny dialóg je nutnosť 
pokračovania a skvalitňovania dialógu na úrovni zamestnávateľských subjektov. 

Na návrh zástupcov Asociácie minister súhlasil zvolať v čo najkratšej dobe mimoriadne 
rokovania odvetvových tripartít k rozpracovaniu Programového vyhlásenia vlády, kapitoly 
ministerstva na jednotlivé odvetvia. 
Minister taktiež vyslovil súhlas s požiadavkou odborárov pokračovať v tradícii zapájania a 
účasti sociálnych partnerov do vnútrorezortného pripomienkového konania návrhov 
zákonov, vyhlášok, správ atď., prerokovávania prípravy a návrhu štátneho rozpočtu na 
nasledujúci rok a vzájomnej informovanosti. 

V ďalšom boli prerokované úlohy rezortu v nasledujúcom období, napr. riešenie otázky 
verejnej osobnej dopravy, s požiadavkou verejného záujmu jej harmonizácie, vrátane 
integrovaných systémov, nutnosť investícií do infraštruktúry cestnej, železničnej, leteckej 
a vodnej aj cez „fond pre infraštruktúru“, verejné obstarávanie, vrátane zákona a jeho 
význam pre odvetvie stavebníctva. 
Minister informoval o nosných legislatívnych úlohách rezortu, napr. stavebný zákon, 
zákon o územnom plánovaní, elektronických komunikáciách, zákon o verejnej doprave. 
Upriamil pozornosť na vzdelávanie, okrem duálneho vzdelávania aj na možnosť 

väčšieho zapojenia – pomoci odborníkov z praxe vo vzdelávacom procese priamo v školách. 

Osobitne sa prítomní venovali a zvýraznili nutnosť riešenia dopadov pandemickej krízy na ekonomiku 
zamestnávateľských subjektov vo všetkých odvetviach v pôsobnosti ministerstva, s dôrazom na zachovanie 
zamestnanosti, riešenie náhrad tržieb, nákladov a škôd, 
ktoré vznikli  zamestnávateľom v dôsledku rozhodnutí 
krízového štábu  a vlády.  Prerokovali aj možnosti finančnej 
pomoci, vrátane investičnej, spoločnostiam s vlastníckou 
účasťou štátu. Predsedníčka IOZ Marta Brodzianska 
opätovne aj na tomto rokovaní požiadala ministra 
o pomoc a riešenie „prvej pomoci“, finančnej kompenzácie strát pre mestské dopravné podniky a letiskové 
spoločnosti. 

Zástupcovia Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií rokovali 26. mája 2020 s ministrom 
dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom za účasti  štátneho tajomníka Andreja Kmeťa. Za Asociáciu sa zúčastnili 
František Zaparanik, prezident Asociácie a predseda Odborového združenia železničiarov, Marta Brodzianska, 
viceprezidentka Asociácie a predsedníčka Integrovaného odborového zväzu a Žofia Lehotská, členka Prezídia 
Asociácie a predsedníčka Odborového zväzu pôšt a logistiky. 
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