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Výbor ZO IOZ Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. dňa 10 septembra 2012 prijal rozhodnutie 

o vstupe zamestnancov do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné rokovanie o uzatvorenie 

Dodatku č. 14 k platnej PKZ, ktorého predmetom je nárast hodinovej tarifnej mzdy o 0,30 EUR. pre 

všetkých zamestnancov DPMP, a.s. s účinnosťou od 1. 9. 2012. Podporu tomuto kroku vyjadrilo 

svojím podpisom takmer 80% všetkých zamestnancov DPMP, a.s. 

 

**************************************************************** 

 
 

Na protest proti nulovému rastu platov a na podporu vyjednávačov odborov prišli na pravé poludnie 

sa v pondelok 10. septembra 2012 pred ministerstvo práce odborári - zamestnanci z organizácií 

spadajúcich do verejnej správy a štátnej služby - pracovníci zo zdravotníctva a sociálnych služieb, 

školstva a ďalších organizácií, ktorých podporili aj kováci, železničiari, a odborári z ďalších 

výrobných zväzov, vrátane zástupcov Integrovaného odborového zväzu a jeho základnej organizácie 

zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Trnavy. Spoločne sa pýtali, čo so štátom, ktorý sa už 

desaťročia nevie vyrovnať s požiadavkou kvalitného školstva, zdravotníctva, kvalitných sociálnych 

služieb, čo s celou s verejnou správou a štátnou službou? Na zhromaždení sa zišli, aby poukázali na 

neudržateľný stav a aby podporili svojich zástupcov, ktorí sa snažia prostredníctvom kolektívneho 

vyjednávania so štátom túto mizériu zmierniť. Na zhromaždení odzneli aj odpovede na otázku, kde 

vziať potrebné financie. Treba zabrániť pokusom a omylom podobným v daňovej správe z dielne 

exministra financií Mikloša, zabrániť daňovým únikom a obchádzaniu daňových zákonov, uzákoniť 

reálnu trestnoprávnu zodpovednosť ústavných činiteľov za škody, ktoré tomuto štátu spôsobujú 

nekompetentným (často úmyselne nekompetentným) konaním a zabrániť korupcii na všetkých 

úrovniach. 

 

 

 
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v júli tohto roka je 13,27 %. V 

medzimesačnom porovnaní sa tak podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny znížila o 

0,07 percentuálneho bodu. „Na základe očakávaného pôsobenia rozhodujúcich faktorov 

ovplyvňujúcich vývoj miery evidovanej nezamestnanosti na jednotlivých regionálnych trhoch práce 

možno očakávať v ďalšom období stabilizáciu alebo mierny nárast miery evidovanej 

nezamestnanosti,“ uvádza ústredie práce. Na okresnej úrovni poklesla v júli 2012 miera evidovanej 

nezamestnanosti v 45 okresoch, pričom 34 okresov zaznamenalo mierny nárast evidovanej 

nezamestnanosti. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti vykázal okres Rimavská Sobota, 

konkrétne 33,59 %. Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I, a to 

3,61 %. 
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