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Vyhlásenie 

 
 

Dňa  10. januára  2023 bola Základnými odborovými organizáciami pri Dopravnom podniku mesta 

Košice, akciová spoločnosť vyhlásená Štrajková pohotovosť v zmysle Ústavy SR. 

 

Dňa 17. januára 2023 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie zamestnancov  akciovej spoločnosti a to 

za účasti vedenia spoločnosti, zástupcov Dozornej rady pri akciovej spoločnosti a poslancov – 

zástupcov poslaneckých klubov pri Mestskom zastupiteľstve mesta  Košice.                                                         

Na zhromaždení boli zo strany vedenia akciovej spoločnosti prednesené Úsporné opatrenia, ktoré 

boli prijaté koncom roku 2022 na základe požiadavky mesta Košice. 

V závere verejného zhromaždenia sa zamestnanci jednohlasne vyjadrili a zároveň aj odsúhlasili 

vyhlásenie ostrého štrajku, konaného v zmysle Ústavy SR . 

 

Dňa 31.januára 2023 sa konalo spoločné mimoriadne zasadnutie oboch  Výborov Základných 

odborových organizácií.  Na tomto zasadnutí bol zvolený štrajkový výbor  a  prijaté uznesenie 

o vykonaní Ostrého časovo neobmedzeného štrajku. 

Dátum vyhlásenia ostrého štrajku, kedy bude v meste Košice, úplne obmedzená doprava je 

stanovený na deň  14. február 2023.  

 

Vopred sa ospravedlňujeme obyvateľom mesta Košice a celej cestujúcej verejnosti sa 

spôsobené ťažkosti, ale toto je jediný spôsob ako upozorniť, že doprava v meste sa bez 

peňazí robiť nedá. 

 
V deň konania štrajku bude vypravená linka „H“, ktorá bude zabezpečovať dopravu cestujúcich do 

dvoch Košických nemocníc  a to  do Novej nemocnice na Triede SNP v Košiciach a Starej 

nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. 

 

Taktiež budú vypravené autobusové spoje „RA“, a to tak aby bol zabezpečený návoz na pracovné  

zmeny do spoločnosti U.S. STEEL a zároveň bude zabezpečovaná tkz. vnútrozávodová doprava 

v spoločnosti U.S STEEL. 

 

Spoje, ktoré vykonávajú rozvoz detí do školy na Opátskom bude taktiež zabezpečený v plnom 

rozsahu. 

 

 

 

 



 

Časovo  neobmedzený štrajk je dobrovoľný, nie je možné nikoho nútiť na účasť na štrajku. 

Do štrajku vstupujú všetci zamestnanci akciovej spoločnosti  bez ohľadu na pracovné 

zadelenie, jedná sa o zamestnancov v údržbárskych pozíciách a technickohospodárskych 

pozíciách. 

Títo zamestnanci sa v priebehu konania a účasti na štrajku zúčastnia aj verejného zhromaždenia 

zamestnancov a to na Bardejovskej ulici a Hornádskej ulici. 
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