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Vyhlásenie Predsedníctva Integrovaného odborového zväzu
Zamestnanci dopravných podnikov majú jednoznačnú podporu Integrovaného odborového zväzu

Odborári združení v Integrovanom odborovom zväze (IOZ) spolu s odborármi ostatných odborových
organizácií zastupujúcich zamestnancov v dopravných podnikoch prevádzkujúcich mestskú hromadnú
dopravu (MHD) v Bratislave, Košiciach a Prešove ohlásili štrajkovú pohotovosť. Preto Predsedníctvo IOZ
vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby vytvorili legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a
pomoci „de minimis“ ministerstvom dopravy aj na podporu mestských dopravných podnikov.
IOZ už takmer rok nielen prostredníctvom zástupcov zamestnancov v Hospodárskej a sociálnej rade SR
a Ekonomickom krízovom štábe žiada, aby štát, podobne ako v súkromnej sfére, finančne pomohol aj
dopravným podnikom a kompenzoval výpadok príjmov spôsobený pandémiou. Zamietnutie kompenzácie
výpadkov príjmov vyvolanej pandémiou Covid-19 pre prevádzkovateľov mestskej hromadnej dopravy zo
strany štátu bude mať podľa Predsedníctva IOZ v blízkej budúcnosti za následok obmedzovanie a rušenie
liniek mestskej hromadnej dopravy, a to bude viesť k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov.
Odborové organizácie majú vo vyhlásení štrajkovej pohotovosti a v prebiehajúcej informačnej kampani pre
získanie čo najväčšej podpory medzi zamestnancami jednoznačnú podporu Predsedníctva IOZ. To podnikne
všetky kroky, aby príslušné ministerstvá a orgány prehodnotili svoje rozhodnutia a prijali také systémové
opatrenia, ktoré umožnia kompenzáciu výpadkov príjmov týmto dopravným podnikom a finančná pomoc
bola prevádzkovateľom mestskej hromadnej dopravy v plnom rozsahu poskytnutá. Preto Predsedníctvo IOZ
vyzýva poslancov Národnej rady SR, ktorí na prebiehajúcej schôdzi prerokovávajú návrh zákona, ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR v súvislosti s ochorením
COVID-19 v cestnej doprave, aby jeho prijatím vytvorili legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci
a pomoci „de minimis“ ministerstvom aj na podporu mestských dopravných podnikov.
Ak budú aj prípadné ďalšie rokovania o poskytnutí pomoci bezvýsledné, prikročí IOZ k postupnému
organizovaniu ďalších informačných a protestných aktivít. Základné organizácie pôsobiace pri dopravných
podnikoch v Bratislave, Košiciach a Prešove majú podporu odborového zväzu.

Bratislava, 23.3.2021
Kontaktná osoba: Marta Brodzianska, predsedníčka Integrovaného odborového zväzu
E-mail: brodzianska@ioz.sk, tel.: +421/917/545020

www.ioz.sk / ioz@ioz.sk

