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Prezídium Asociácie OZ dopravy, pôšt a telekomunikácií
rokovalo s ministrom dopravy a výstavby SR

V súlade s Dohodou o spolupráci pri realizácii hospodárskeho a sociálneho partnerstva v pôsobnosti
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ministerstvo) sa každoročne koná generálna porada
ministra so zástupcami sociálnych partnerov. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa v
decembri 2020 nekonala.
Preto zástupcovia odborových zväzov dopravy, pôst a telekomunikácií na ich podnet rokovali
na pôde ministerstva. Za IOZ sa zúčastnila predsedníčka odborového zväzu Marta Brodzianska.
Cieľom pracovného rokovania 6. júla 2021 s ministrom
Andrejom Doležalom, štátnym tajomníkom Jaroslavom
Kmeťom a zástupcami odborných sekcií bolo
prerokovanie najaktuálnejších otázok, vrátane návrhov
a postupov možných riešení existujúcich problémov
v rezorte dopravy a výstavby.
Obsahovými témami stretnutia boli:
- Vízia doručovateľských služieb na Slovensku v kontexte transformácie a hromadného prepúšťania
zamestnancov Slovenskej pošty, a.s..
- Plán obnovy a odolnosti SR v pôsobnosti ministerstva. Dôraz je kladený na ekologickú dopravu,
elektrifikáciu osobnej dopravy, cyklodopravu, obnovu historických budov s cieľom zníženia
energetickej náročnosti.
- Príprava štátneho rozpočtu na rok 2022, kapitola ministerstva. IOZ pri ďalších rokovaniach dôraz
bude klásť doriešenie otázok zamestnanosti a odmeňovania v cestnej infraštruktúre (SSC), bytovú
politiku, civilné letectvo.
- Harmonizácia verejnej osobnej dopravy, ktorej hlavným cieľom je Plán dopravnej obsluhy SR
a vytvorenie dopravnej autority. Verejné obstarávania v osobnej doprave. Odborové zväzy dôraz
kladú na transparentnosť, efektívnosť a sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní.
- Zelená doprava.
- Dopady pandémie na zamestnávateľov a zamestnancov a ich riešenia v pôsobnosti ministerstva.
Predsedníčka OZ opätovne zvýraznila nutnosť a naliehavosť riešenia schém náhrady strát príjmov
verejným podnikom v dôsledku pandémie, s dôrazom na mestské dopravné podniky.
Na záver prítomní potvrdili potrebu a nutnosť takýchto pracovných rokovaní, s cieľom riešenia
aktuálnych otázok a problémov v pôsobnosti ministerstva, zamestnancov a zamestnávateľov. Vyjadrili
presvedčenie, že sa stanú aj pravidelnými.
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