
ZO VMHD pri DPMK, a.s. Bardejovská 6,  043 29  Košice 

 

 

 

Zápis z jednania výboru ZO VMHD, konaného dňa 18.8.2017 

 

 

Prítomní:  pp. Horváth, Stankovič, Ing. Pavlovská, Toperczer, Szalona, Schejbal, Baláž, Priehoda, 

Ing. Kacsmárik, Grof,  

                  

Ospravedlnení: Kulhánek - PN, Kandráč – dovolenka, Vilmon, Trusa, 

 

 

Program:    1. Prerokovanie zmien CP a tabuľky 

  2. Kolektívne vyjednávanie rok 2017-2018 

3. Petícia na zvýšenie dotácii pre DPMK,a.s. 

 4. Country bál III. ročník 

5.  Plavba Bodrog 

6. Informácie o členskej základni a hospodárenie ZO VMHD 

7 . Rôzne 

 

 

    Predseda p. Horváth privítal všetkých prítomných členov výboru, otvoril jednanie výboru 

a informoval o programe tohto zasadnutia.  

 

1. Prerokovanie zmien CP a tabuľky 

 

   Referát prípravy CP tvrdí, že všetko je splnené, no cestovné poriadky sa neodsúhlasujú so 

základnými organizáciami, zmeny sa robia za pochodu, nespokojnosť vodičov s linkami 19, 20, 32,  

(dĺžka služieb, meškania, prechod križovatkami...), linka 52 príprava petície vodičov – pripraví  p. 

Horváth. 

    

Uznesenie č.  

Závodný výbor ZOVMHD sa uzniesol a žiada riaditeľa dopravy o pravidelné prerokovanie CP 

podľa zákona, nakoľko sa hromadia sťažnosti od vodičov z dôvodu neinformovanosti. 

 

   Výbor ZO VMHD žiada všetkých vedúcich tabuliek o pravidelné stretnutia cca 1 x mesačne 

v súvislosti s prerokovávaním iba CP – oznam pripraví p. Horváth, Stankovič 

 

 

2. Kolektívne vyjednávanie 

 

   V máji 2017 podaný návrh na vedenie a.s., do 30 dní sa malo vedenie a.s. vyjadriť, ale termín 

nebol dodržaný. GR vyjednávanie podmieňuje petíciou. 

 

 

3. Petícia na zvýšenie dotácii pre DPMK, a.s. 

 

   Petície  na zvýšenie dotácii z mesta sa zúčastnilo iba 519 zamestnancov. Mestské zastupiteľstvo 

Košice odsúhlasilo zriadenie komisie, ktorá predloží MZ v septembri 2017 analýzu potreby 

navýšenia dotácii cca 5 mil EUR navyše pre MHD, z toho navýšiť mzdy počas 3 rokov o 10%. MZ 

sa bude konať 18.9.2017. 



4. Country bál 
 

   Dňa 29.9.2017 o 18:30 hodine v reštaurácii Štadióna Lokomotívy sa bude konať III. ročník 

Country bálu. Cena vstupenky na 1osobu bude 25,- EUR, pre člena ZO a jeho partnera bude 50 % 

zľava.  Program bude pozostávať z country skupiny p. Petríka, western divadlo. Nahlásiť sa do 

25.9.2017. Plagáty zabezpečí p. Toperczer.  

 

5. Plavba Bodrog 

   

   V dňoch 20.-21.10.2017 sa bude konať akcia „Plavba loďou po Bodrogu“. Uprednostnení budú 

členovia, ktorí  sa doteraz nezúčastnili žiadnej akcie organizovanej ZO. Maximálny počet 

účastníkov 50 osôb, cestovné hradí ZO, ostatné náklady (ubytovanie, strava) si platí účastník sám. 

Ubytovanie bude vo Viničkách. Zabezpečí p. Stankovič, Horváth 

 

 

6. Členská základňa 

 

   Členská základňa k 31.7.2017 má 199 členov. Veľa členov odchádza do dôchodku, čím sa nám 

znižuje aj príjmová položka na účte. Preto je potrebné rozširovať členskú základňu. Toho času je na 

účte ZO 3100,-EUR. 

V lete sa konali zájazdy do Maďarska, bol veľký záujem. Každý si zájazdy pochvaľoval.  

 

 

7. Rôzne 

 

- Informácia o personálnych zmenách na úseku dopravy 

- žiadosť vodičov MHD o včasnú informovanosti zmien v doprave, tabuľkách a CP 

- na člena ZO p. Štefana Róberta bolo podané trestné oznámenie 

- apelovať na získavanie nových členov do ZO 

- prolongácia do konca 2017 nebude 

- informácie o ZO na stránke :  www.zovmhd.sk,  heslo pre členov ZO:  výbor.2017 

 

 

 

Zapísala: Ing. Andrea Pavlovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ivan Horváth, v.r. 

       predseda ZO VMHD pri DPMK, a.s. 

 

http://www.zovmhd.sk/

