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Vyhlásenie Predsedníctva Integrovaného odborového zväzu 

 

Zamestnanci Dopravného podniku mesta Košice majú jednoznačnú podporu  

Integrovaného odborového zväzu 

 

 

Dňa 10. januára 2023 bola vyhlásená zástupcami zamestnancov v Dopravnom podniku mesta Košice, a. s. 
štrajková pohotovosť v zmysle Ústavy Slovenskej republiky Čl. č. 37 ods. 4. 

Dňa 17. januára 2023 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie zamestnancov DPMK, a. s. zvolané výbormi 
základných organizácií. Na tomto stretnutí boli zamestnancom prezentované prijaté úsporné opatrenia na rok 2023 
zo strany vedenia akciovej spoločnosti DPMK.  

Záverom zhromaždenia prítomní zamestnanci jednoznačne vyjadrili podporu a účasť na neobmedzenom ostrom 
štrajku v zmysle Ústavy SR – úplné obmedzenie dopravy (jazdiť bude len objednávková doprava do USS Košice). 

Štrajk bude vyhlásený ako prostriedok, apel na neriešenie kritickej situácie v DPMK, nedostatok financií na 
zabezpečenie úloh, ktoré mu vyplývajú ako prevádzkovateľovi mestskej hromadnej dopravy v Košiciach, a to aj 
napriek prijatým a prijímaným úsporným opatreniam. 

Tento nepriaznivý stav je dôsledkom dlhodobého nedoriešenia ekonomickej situácie a systému financovania 
mestskej hromadnej dopravy v meste zo strany mesta, zakladateľa DPMK, a.s., ako aj zodpovedajúcej zmluvy 
mesta s dopravným podnikom o výkonoch vo verejnom záujme, ktorá by reagovala na potreby cestujúcej verejnosti, 
rozvoja a skvalitňovania dopravy v Košiciach.  
 
V neposlednom rade ide aj o zachovanie pracovných miest v dopravnom podniku, pracovných podmienok 
zamestnancov a ich spravodlivého finančného odmeňovania s ohľadom na rast inflácie, cien energií a celkových 
životných nákladov. 

Tento dlhodobý a pokračujúci nepriaznivý stav je, žiaľ, podporený aj v ostatných rokoch prebiehajúcimi krízami -  
pandemická, energetická, ako aj rastúca inflácia, ktoré nie je schopný žiadny dopravný podnik riešiť v rámci svojej 
réžii. Preto je potrebné (počas pandemickej krízy, aj napriek našim žiadostiam a aktivitám, pomoc poskytnutá 
nebola), aby mestské orgány, ako aj príslušné štátne orgány prijali systém pomoci pre mestské dopravné podniky, 
ktorých zriaďovateľmi sú mestá. 
 
Dňa 31. januára 2023 sa konalo mimoriadne zasadnutie Výborov základných organizácií pri Dopravnom podniku 
mesta Košice, akciová spoločnosť – Základná organizácia IOZ pri DPMK, a. s. a Základná organizácia Vodičov 
MHD pri DPMK, a. s. Na tomto zasadnutí bol zvolený štrajkový výbor zložený z členov jednotlivých výborov 
základných organizácií a jednomyseľne bolo odsúhlasené vyhlásenie ostrého neobmedzeného štrajku na niektorý 
deň v mesiaci február 2023. 
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