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ROKOVALI MIMORIADNE ODVETVOVÉ TRIPARTITY 

Sociálny dialóg na úrovni odvetvových tripartít Ministerstva dopravy a výstavby SR  pokračuje aj v roku 2020.  
V súvislosti s nástupom a vývojom šírenia pandémie COVID -19 a jej nepriaznivých dopadov na zamestnávateľov v 
odvetviach v pôsobnosti IOZ sa na podnet odborového zväzu a závery zo spoločného rokovania Asociácie 
odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií s ministrom dopravy a výstavby SR konali mimoriadne 
odvetvové tripartity. 

 Prvá odvetvová tripartita ktorá sa konala dňa 24. júna 2020 v oblasti civilného letectva, odvetvová tripartity za 
odvetvie stavebníctva sa konala 29. júna 2020 a odvetvové tripartity pozemných komunikácií a cestnej dopravy sa 
konali 30.júna 2020 na pôde ministerstva. Rokovania sa uskutočnili  aj za účasti sociálnych partnerov IOZ, a to Únie 
zamestnávateľov v civilnom letectve SR, Zväzu stavebných podnikateľov SR a Zväzu zamestnávateľov MHD SR. 

Hlavnými témami rokovania mimoriadnych tripartít boli: 

− Rozpracovanie záverov Programového vyhlásenia vlády pre oblasť výstavby, bytovej politiky a mestského 
rozvoja 

− Realizácia ekonomických a sociálnych opatrení na pomoc postihnutým subjektom v dôsledku koronakrízy  

− Hlavné úlohy odborných sekcíí MDV SR (civilného letectva, výstavby a bytovej politiky a mestského rozvoja, 
pozemných komunikácií a cestnej dopravy) na rok 2020  

− Východiská štátneho rozpočtu na rok 2021 

Súčasne vyhodnotili plnenie záverov a úloh prijatých na generálnej porade ministra dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja.  Záver rokovania patril ďalšiemu nie menej dôležitému bodu programu rokovania – 

hodnotenie sociálneho dialógu na úrovni IOZ a jeho sociálnych partnerov. 
Bližšie informácie z jednotlivých rokovaní sú na web stránke IOZ v časti Aktuality. 
 
 

 
 
 

Rokovanie zástupcov IOZ a Rady sekcie TOK na Ministerstve hospodárstva 
Z podnetu odborového zväzu sa  6. júla 2020 konalo rokovanie zástupcov IOZ, Rady sekcie TOK IOZ so štátnym 
tajomníkom MH SR PhDr. Jánom Oravcom, CSc. a riaditeľom odboru priemyslu na pôde Ministerstva hospodárstva 
SR.   
Nepriaznivá situácia spôsobená koronavírusom,  nás aj v tomto odvetví  postavila  pred výzvu , ako  udržať 
zamestnanosť a aké ekonomické a sociálne opatrenia je možné realizovať  na pomoc postihnutým subjektom boli 
hlavnou témou spoločného rokovania.  
Na základe spoločnej diskusie zúčastnení sa zhodli na možnostiach realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivého 
stavu, a to v zmene podmienok pri verejnom obstarávaní a účasti na existujúcich projektoch Európskej únie. 
Finančný príspevok na mzdy zamestnancov môžu požiadať aj podniky v ťažkostiach nakoľko EÚ schválila výnimku 
pre Slovensko  a zamestnávatelia môžu  tak požiadať o  poskytnutie finančného príspevku na mzdy zamestnancov, 
ktorí nepracovali a poberali náhradu mzdy.   
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