
ZO VMHD, Bardejovská 6,   043 29  Košice 

 

 

  Zápis č.  1 z jednania ZO VMHD konaného dňa 18.1.2018 

 

 

Prítomní: pp. Horváth , Stankovič, Kulhánek, Ing. Pavlovská, Ing. Kacsmárik, Grof, Priehoda, 

Vilmon, Trusa, Schejbal, Kandráč, Toperczer, Szalona 

 

Ospravedlnení: Baláž – dovolenka 

 

Hosť: Vindišová – k bodom 1. a 2. 

 

Program: 
      1.   Kolektívne vyjednávanie 2017-2018 – informácia 

2. Členská základňa ZO VMHD 

3. Príprava Konferencie na rok 2018 

4. XIX. Ples dopravákov – dotácie 

5. Hospodárenie za rok 20017 

6. Príprava činnosti ZO VMHD na roku 2018 

7. Návrh na odmeny členov ZV v 2017 

8. Rôzne 

 

 

   P. Horváth privítal všetkých prítomných na prvom tohtoročnom jednaní výboru a poprial všetkým 

veľa pracovných úspechov a zdarné vyjednávanie s vedením a.s. 

 

1. Kolektívne vyjednávanie 

 

 Dňa 16.1.2018 na jednaní s GR bolo ním navrhnutá diferenciácia miezd, návrh zvýšenia 

miezd o 6 % alebo odlíšenie miezd (VA 10%, VE 8 %, ostatným zvyšok). Návrh vedenia a.s. 1 mil. 

EUR. 

 Na Kolektívne vyjednávanie ku navýšeniu miezd k vyjednávacej komisii ZO VMHD 

prizvať sprostredkovateľa a z Mesta Košice viceprimátora p. Petrušku, ktorý je aj členom Dozornej 

rady DPMK a.s. 

 

Uznesenia  Mesta Košice k danej problematike pojednávali: 

– pri zmene rozpočtu zvýšiť pre DPMK. a.s. dotáciu z 18,6 na 19,3 

– rozpočet Mesta na 2019 ráta z navýšením finančných prostriedkov o 6% oproti z roku 2018 

– Mesto Košice žiada predložiť opatrenia na skvalitnenie MHD v KE 

– účelovo vyčleniť sumu na stabilizáciu zamestnancov a navýšenie miezd zamestnancov 

Vedenie DPMK a.s. doteraz nedalo finančný plán na rok 2018. 

 

Uznesenie 1/2018: 

 Na schôdzi výboru ZOVMHD dňa 18.1.2018 jednohlasne odhlasovalo, že zástupcovia 

zamestnancov oboch odborových organizácii v DPMK, a s. trvajú  na jednanie KV na návrhu 

vodičom 0,40 EUR a THP 50,- EUR. 

 

Obe odborové organizácie trvajú na zvýšení miezd v pevnej čiastke, nie v percentách. 

 

P. Vindišová – predsedníčka ZO IOZ informovala, že ich výbor sa uzniesol na navýšení miezd o 

0,35 EUR a 8%. 



 

2. Členská základňa ZO VMHD 

 

 Predseda informoval o hromadnom prestupe členov z radu vodičov električiek zo ZO IOZ 

do našich odborov z dôvodu neriešenia ich problematiky. Vysvetlenie podala p. Vindišová. Výbor sa 

zhodol na prijatí nových členov do ZO VMHD ako radových členov až po odhlásení sa z IOZ. 

 

3. XIX. Ples Dopravákov 

 

 Dňa 17.2.2018 v spolupráci oboch odborových organizácii sa bude konať XIX. Ples 

Dopravákov v priestoroch internátov TU na Jedlikovej v Košiciach.  Vstupenky a pozvánky budú 

záujemcom doručené na pracovisko. Príspevok GR vo je výške 500,- EUR. ZO VMHD dá do 

tomboly 3 vecné ceny. Cena lístka pre nečlena je 40,- EUR, pre člena a partnera člena odborov 20,- 

EUR. Dotácia pre člena a partnera člena 50% ceny. 

 

Uznesenie 2/2018 

 Na schôdzi výboru ZOVMHD dňa 18.1.2018 jednohlasne odhlasovala dotácia odborov pre 

členov a partnerov členov bude vo výške 50%z ceny lístka. 

 

4. Príprava Konferencie  ZO VMHD 2018 

 

 Odborová konferencia sa musí uskutočniť do 31.3.2018. Konať sa bude 1 deň cez víkend v 

hoteli Centrum. Zabezpečí p. Stankovič. 

 

5. Hospodárenie ZO VMHD za rok 2017 

 

 V minulom roku sme mali priemerným prepočtom za mesiace roku 2017 celkovo 198 

členov v odborovej organizácii. 

V roku 2016 bol zostatok …6 379,15 €........... EUR 

Na odborovom účte v 2017 príspevky do pokladne činili 19 119,90 EUR. 

Dotácie na odborové akcie konané počas celého roka boli vo výške …..22 019 €................ EUR. 

Na rezervnom účte je k 31.12.2017 suma 15 200,- EUR 

Podrobný finančný rozpis bude ako príloha k tomuto zápisu. 

 

6. Plánované činnosti v roku 2018 

 

 Plán činnosti na rok 2018 odsúhlasí Konferencia ZO VMHD v marci 2018. Stále programy 

sú Ples dopravákov, Wellness, plaváreň, Deň detí, Deň dopravákov, Letné zájazdy, Country bál, 

Vínna cesta. Členovia dajú návrh na nové, prípadne zrušenie niektorej akcie organizovanej ZO 

VMHD. 

 

7. Odmeny pre členov ZO VMHD za činnosť v roku 2017 

 

Uznesenie 3/2018: 

Výbor ZO VMHD dňa 18.1.2018 jednohlasne odhlasovalo odmeny pre členov odborov za 

vykonané činnosti ( vydávanie poukazov, vstupeniek, balíčkov, na výpravovni Hornádska, 

Trolejbusová, Šaca, príprava plagátov, zabezpečenie zájazdov a starostlivosť o programy PC a  

webovú stránku ZO VMHD), a to: 

p. Kulhánek, 50,- EUR, p.Sabó 50,- EUR, p. Táncar 30,- EUR, p. Schejbal 50,- EUR, Toperczer 

30,- EUR, p. Szalona 50,- EUR. 

 

 



 

 

Uznesenie 4/2018 

 

Na schôdzi výboru ZOVMHD dňa 18.1.2018 jednohlasne odhlasovalo, že bude priznaná odmena 

každému členovi vo výške 30,- EUR, ktorý pritiahne nového člena do odborov a za aktívnu činnosť 

vo výbore. Vyplácanie bude k 30.6 a 31.12. v každom roku. 

 

8. Rôzne 

  

 Predseda informoval o: 

– výlukách v doprave ktoré začnú februárom 2018, a to ukončenie Tr. SNP a začatie časti 

Moldavská – Krajský súd, 

– platenej práci cez víkendy a nočnej práci – ako sa nás to ne/dotkne. 

– Stretnutí s RD o jednaní o 3-mesačnom zadelení, dispozičných vodičov a aktuálnom 

zozname, vysvetlenie k zlučovaniu tabuliek 

–  

 

Zapísala: Ing. Andrea Pavlovská 

 

 

 

 

 

       ------------------------------------------- 

             Ivan Horváth 

        predseda ZO VMHD 

 

  


