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17. 9. 2012 sa odborári zúčastnili na rokovaní zastupiteľstva mesta Košice, kde mestskí poslanci 

schválili zvýšenie cien v MHD pri základných lístkoch o päť centov s platnosťou od januára 2013. 

Z dôvodu kritického stavu vo financovaní a používanej techniky Dopravný podnik mesta Košice 

navrhoval nielen zvýšenie cestovného, ale aj utlmenie trolejbusovej dopravy a obnovu vozidlového 

parku, ktorý by dodala a prevádzkovala externá firma. Rokovanie o stratégii stabilizácie a rozvoja 

DPMK bolo na základe požiadavky primátora Richarda Rašiho prerušené do ďalšieho zasadnutia 

zastupiteľstva. Primátor požaduje, aby dopravný podnik dopracoval analýzy plusov a mínusov 

navrhovaných riešení aj ich alternatív a predložil ešte porovnanie s obnovou vozového parku vo 

vlastnej réžii DPMK. Podľa primátora je externý partner krajnou alternatívou, až keď nebude iná 

možnosť ako napríklad obnoviť autobusový park z úverových zdrojov. 
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Predseda NR SR rozhodol o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej 

rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre financie a rozpočet, Výboru pre 

hospodárske záležitosti, Výboru pre sociálne veci, Výboru pre obranu a bezpečnosť a Výboru pre 

ľudské práva a národnostné menšiny. Počas rtidsaťdňovej lehoty na prerokovanie  vo výboroch NR SR 

sa budú zúčastňovat rokovaní aj predstavitelia KOZ SR a odborových zväzov aby pomohli 

zdôvodňovať a presadzovať navrhnuté zmeny a doplnky. 

 

 

                

                      

 

Predstavitelia odborových zväzov W6  z Rakúska, Českej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, 

Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska sa v dňoch 11. – 12. septembra 2012 v Českej 

republike v Prahe stretli na ďalšom spoločnom rokovaní. Prítomní zhodne konštatovali, že  naďalej 

pretrvávajú problémy v stavebnom sektore, pod čo sa podpisuje pretrvávajúca kríza. Poukázali na 

prepad a nedostatok verejných financií do stavebníctva, postupné likvidovanie výstavby nájomných 

bytov, existenciu druhotnej platobnej neschopnosti, rušenie pracovných miest, nevyhovujúce zákony 

o verejnom obstarávaní a pod. Osobitnú pozornosť venovali kolektívnemu vyjednávaniu, najmä 

o mzdách,  udržateľnosti pracovných miest,  pracovných podmienkach atď. Spoločne sa zhodli, že 

významnú úlohu v stavebníctve tvoria mladí ľudia a preto je potrebné aj zo strany odborov neustále 

tejto kategórii zamestnancov venovať náležitú pozornosť. Obsahovou súčasťou rokovania boli otázky 

súvisiace s európskou smernicou o vysielaní zamestnancov. Prítomní sa záverom zhodli, že pre odbory 

a ich budúcnosť je výzvou integrácia. 

 


