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Zamestnanci popradského letiska sa zjednotili pri obhajobe svojich práv. V závere minulého týždňa
prostredníctvom Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri Letisko Poprad -Tatry, a. s.
(ZO IOZ) zaslali Otvorený list ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi (list obdržali aj
predstavitelia miest Poprad a Vysoké Tatry, minoritní akcionári).
Zamestnanci v liste upozorňujú na zlyhanie dialógu vedenia
spoločnosti – výkonného riaditeľa, predsedu predstavenstva smerom
k zástupcom zamestnancov, ako aj samotným zamestnancom. Sú
nespokojní s jeho činnosťou pri zabezpečovaní úloh, poukazujú na
nevhodné správanie a podľa zamestnancov až arogantné,
šikanovanie, zneužívanie právomoci riaditeľa atď. Po dôkladnom
zvážení a zhodnotení vývoja situácie na letisku, aj napriek určitej
ekonomickej stabilizácii spoločnosti, ministra informujú, žiadajú
bezodkladne situáciu riešiť a za tým účelom podávajú hromadné
výpovede - doručených zamestnávateľovi 50 z takmer 70-tich zamestnancov. Zamestnanci pre stiahnutie
výpovedí deklarujú jedno riešenie a to odvolanie z funkcie súčasného riaditeľa letiskovej spoločnosti Petra
Dujavu.
Ministerstvo si uvedomuje vážnosť situácie. V utorok (19.7.2022) sa konalo pracovné stretnutie štátnej tajomníčky
Kataríny Brunckovej so zástupcami zamestnancov letiska, jeho riaditeľom, za účasti predsedníčky IOZ Marty
Brodzianskej a Gabriely Pobjeckej, špecialistky pre sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Ako sa vyjadrila
štátna tajomníčka argumentácie prednesené na stretnutí v čo najkratšom čase ministerstvo zanalyzuje, posúdi
a následne rozhodne.
Predseda ZO IOZ Michal Pavela opätovne
ubezpečil verejnosť, že prevádzka letiska
bude aj naďalej počas výpovednej lehoty
zabezpečená bez problémov.
IOZ sa aktívne zapojil a zúčastňuje sa pod
vedením predsedníčky zväzu riešenia tejto
nepriaznivej, priam alarmujúcej situácie pri
obhajobe práv a pracovných podmienok zamestnancov letiska. Preto v závere okrem iného zdôraznila
„Nedopustíme, aby boli zamestnanci za svoje odvážne konanie v budúcnosti sankcionovaní“. Predsedníčka IOZ
Marta Brodzianska po rokovaní ocenila, že rezort zaujal okamžité stanovisko a zorganizoval stretnutie na úrovni
štátnej tajomníčky. "Je to razantné riešenie, ale tí zamestnanci asi iné riešenie nevideli. Riadenie letiska nie je len
o číslach, ale aj o ľuďoch. Rokovanie prebehlo seriózne, bez emócií, vysvetlili sa veci, zamestnanci vystupujú
jednotne, dúfajme, že to dopadne v záujme všetkých strán," uzavrela.
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