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Odveï 2% dane OZŽ 
– OZŽ pomôže Tebe!

Vo Zvestiach è. 1/2022 sme Vás infor-
movali, že Odborové združenie želez-
nièiarov splnilo zákonom stanovené 
podmienky na príjem 2% zo zaplatenej 
dane za rok 2021 a je zaregistrované v 
zozname prijímate¾ov 2% z dane z prí-
jmov právnických a fyzických osôb. 
Preto sa opätovne obraciame na Vás s 
prosbou, aby ste poukázali 2% zo svojej 
zaplatenej dane Odborovému združeniu 
železnièiarov. Ak tak neurobíte Vy, štát 
si 2% z daní obèanov – daòovníkov roz-
delí pod¾a vlastných priorít.
Poukázané finanèné prostriedky z dane 
použijeme na sociálnu výpomoc formou 
podpory pri riešení problémov vzniknu-
tých predovšetkým s výkonom povola-
nia na železnici a na vzdelávanie.
Fyzické osoby môžu darovaś mini-
málne 3,- € a právnické osoby mini-
málne 8,- € pre jedného prijímate¾a.
V termíne do 15.2.2022 ste požiadali 
zamestnávate¾a o vykonanie roèného 
zúètovania zaplatených preddavkov 
na daò z príjmov fyzických osôb. Na 
základe tejto podanej Žiadosti o vyko-
nanie výpoètu dane z príjmov fyzickej 
osoby zo závislej èinnosti a o vykona-
nie roèného zúètovania preddavkov 
na daò z týchto príjmov pod¾a zákona 
è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov za zdaòo-
vacie obdobie 2021“ ste na strane 2, 
v bode VII. vyznaèili, že žiadate vystaviś 
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE na 
úèely § 50 zákona. 
Z Potvrdenia si vypoèítate 2% zo zaplate-
nej dane – to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech OZŽ poukázaś.
Ak fyzická osoba odpracovala poèas 
roku 2021 dobrovo¾nícky minimálne 40 
hodín a získa o tom potvrdenie, môže 
v roku 2022 namiesto 2% poukázaś až  
3% zo zaplatenej dane. Vo vyhlásení 
alebo v daòovom prihlásení pre fyzické 
osoby oznaèí kolónku prislúchajúcu 
poukázaniu 3%.
Novinkou od roku 2016 je:
Ak chcete oznámiś prijímate¾ovi, že ste 
mu Vy zaslali svoje 2% /3%, zaškrtnite 
v spodnej èasti tlaèiva „x“ - súhlas 
so zaslaním Vašich údajov (meno, 
priezvisko a trvalý pobyt).
Termín predloženia tlaèív:
Obe tieto tlaèivá (Vyhlásenie spo-
lu s Potvrdením) možno podaś do 
30.4.2022 na príslušný Daòový 
úrad.
Kde nájdete tlaèivá? U predsedu ZO 
OZŽ, na regionálnych pracoviskách 
OZŽ a na webovej stránke OZŽ: www.
ozz.sk
Aké údaje uviesś?
IÈO: 30844371
Názov: Odborové združenie železnièiarov
Informácie a pomoc Vám poskytnú 
na závodných výboroch OZŽ alebo 
na regionálnych pracoviskách OZŽ:
Bratislava: Jozef Janech, 
tel. žel.: 920/4019, št.02/20294019, 
mobil: 0903212738 
Košice: Mária Repperová, 
tel. žel.: 910/2358, št. 055/2292358, 
mobil: 0904006527
Žilina: Mgr. Zita Verèíková, 
tel. žel.: 930/4407, št. 041/2294407, 
mobil: 0911937444 
Zvolen: Slavomír Horánsky, 
tel. žel.: 945/5241 št. 045/2295241, 
mobil: 0911755657
 
Veríme, že oslovíte aj svojich pria-
te¾ov a známych a tým pomôžete 
Odborovému združeniu železnièia-
rov a aj sebe!
Ïakujeme.

Anna Poliaková, 
uvo¾nená pre prácu v odboroch – ŽSR

Najnižšia hodnota gastrolístka naposledy vzrástla od júla 2019. 
Parlament totiž v máji 2020 schválil novelu zákona o cestovných 
náhradách, ktorou sa zvyšovanie súm stravného v rokoch 2020 
a 2021 pozastavilo.
„V januári 2022 sa zaèalo posudzovaś, o akú sumu sa zvýši suma 
stravného pre jednotlivé èasové pásma, a to na základe indexu 
cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauraènom stravovaní 
za december 2021,“ uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí 
v materiáli, ktorý predložilo do pripomienkového konania.
Minimálna hodnota stravných lístkov sa má zvýšiś zo súèasných 
3,83 eura na 4,50 eura. Ministerstvo práce a sociálnych vecí 

pripravuje návrh opatrenia, pod¾a ktorého má stravné v prípade 
pracovnej cesty v dåžke päś až 12 hodín stúpnuś zo súèasných 
5,10 eura na 6 eur. Najnižšia hodnota gastrolístka pritom tvorí 75 
percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 
až 12 hodín.
Suma stravného v prípade pracovnej cesty v dåžke päś až 12 hodín 
má ísś nahor zo súèasných 5,10 eura na 6 eur za každý deò, strav-
né pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín sa má zvýšiś zo 
7,60 eura na 9 eur a pri pracovnej ceste presahujúcej 18 hodín 
má ísś o nárast zo súèasných 11,60 eura na 13,70 eura.

Zdroj: denník Pravda (4.2.2022)

Stravné a gastrolístky pôjdu nahor

ROKOVAL PODNIKOVÝ VÝBOR OZŽ PRI ŽSR
Desiateho februára 2022 sa uskutoè-
nilo 19. zasadnutie PV OZŽ pri ŽSR 
formou videokonferencie. V úvode 
jeho predsedníèka p. Darina Fabu¾ová 
v krátkosti zhodnotila priebeh volieb do 
Správnej rady ŽSR, ktoré sa uskutoè-
nili zaèiatkom decembra 2021. Opráv-
nených volièov bolo 13470, volieb sa 
zúèastnilo 7102 oprávnených volièov, 
èo je 53% úèasś.  Kandidát OZŽ p. 
František Zaparanik získal 63,01% 
hlasov z celkového poètu platných hla-
sov. Ako uviedla predsedníèka ostatní 
dvaja kandidáti za OAVD a MNOŽ z 
volieb odstúpili z dôvodu nespokojnos-
ti s priebehom volieb. Tieto riešila aj 
Ústredná volebná komisia, ktorá vyhod-

notila vo¾by ako právoplatné. Informo-
vala aj o sśažnosti na MDV SR, ktorú 
prešetroval generálny inšpektor ŽSR a 
ani ten nezistil pochybenie. Následne  
minister dopravy vymenoval 17. januára 
2022 p. Františka Zaparanika za èle-
na Správnej rady ŽSR, ako zástupcu 
zamestnancov na ïalšie 5 roèné voleb-
né obdobie. Prítomný predseda OZŽ p. 
František Zaparanik poïakoval èlenom 
PV OZŽ pri ŽSR za podporu pri vo¾bách 
do Správnej rady ŽSR.
Predsedníèka podnikového výboru 
zhodnotila výsledky kolektívneho vyjed-
návania na ŽSR a situáciu pri vyjedná-
vaní o jednotnom prémiovom poriadku. 
Ako uviedla doteraz nie je uzatvorené 
riešenie bodu 70.A Smernice pre 
odmeòovanie – JPP a èaká sa na roz-
hodnutie rozhodcu. Rokovanie bolo 
zvolané na 11.2.2022 o 11,00 hod. 
MPSVR SR urèilo rozhodcu pre rieše-
nie kolektívneho sporu JUDr. Ondreja 
Matejku.
Ïalej hovorila o problémoch pri rekon-
dièných pobytoch, finanèná náhrada 
za neuskutoènené RP v rokoch 2020 
a 2021 spustila nevô¾u u niektorých 
zamestnancov v profesiách, ktoré sa 

dlhodobo usilujú o zaradenie na RP. 
Podnikový výbor rozhodol o pokraèova-
ní vyjednávania o rozšírení nárokovosti 
nových typových profesií na rekondièné 
pobyty.
Predseda OZŽ p. František Zaparanik 
informoval o prebiehajúcej príprave IX. 
zjazdu OZŽ, ktorý sa uskutoèní na konci 
mája tohto roku. Podnikový výbor bude 
zasadaś ešte v marci, aby pripravil roko-
vanie podnikovej konferencie. Koncom 
apríla je po dvoch rokoch plánované aj 
spoloèné stretnutie s èeským podni-
kovým výborom OSŽ pôsobiacom pri 
Správe železníc.
V druhej èasti zasadnutia PV OZŽ sa 
rokovania zúèastnil zamestnávate¾. Eko-

nomický námestník GR ŽSR p. Peter 
Bagin podal informáciu o priebež-
nom výsledku hospodárenia ŽSR za 
rok 2021 a o návrhu Podnikate¾ské-
ho plánu ŽSR na rok 2022. Zhodnotil 
situáciu za celý rok 2021, kde došlo k 
ušetreniu osobných nákladov vo výške 
cca 6 miliónov, èím sa vylepšil hospo-
dársky výsledok. Podnikate¾ský plán na 
rok 2022 sa momentálne pripravuje a 
informoval o problémoch pri jeho prí-
prave. Plánované sú osobné náklady vo 
výške 300 miliónov a z toho 204 milió-
nov sú mzdové náklady.
Nová zmluva o ZPŽI na budúce obdo-
bie stále nie je pripravená, tak sa na 
rok 2022 podpísal Dodatok è.14 k 
starej zmluve (2011 až 2021). V zmys-
le Memoranda sa má do 30.6.2022 
podpísaś nová zmluva na roky 2023 až 
2030.
K vyhodnoteniu zamestnanosti, 
mzdových podmienok a využívania 
fondu pracovného èasu za obdo-
bie 1-12/2021 hovoril námestník GR 
ŽSR p. Pavol Komáròanský. K šetre-
niu v mzdovej oblasti za rok 2021 v 
objeme cca 3 milióny došlo najmä z 
dôvodu podstavu zamestnancov (cca 

300). Ve¾kým problémom je získavanie 
nových zamestnancov v nedostatko-
vých profesiách (výpravca, návestný 
majster) najmä v bratislavskej oblasti. V 
diskusii sa preberali problémy s príspev-
kom na ubytovanie, ale aj problémy s no-
vými nápojovými poukážkami. Riadite¾ka 
Odboru 510 p. Gabriela Gajdošová 
informovala o zabezpeèení rekondiè-
ných pobytov v tomto roku. Stále nie je 
uzatvorená súśaž v stredoslovenskom 
kraji. Zatia¾ sú vysúśažené pobyty v kú-
pe¾och Piešśany a Vyšné Ružbachy. K 
uniformám informovala, že je predåžená 
platnosś výstrojných bodov za rok 2021 
do 31.5.2022. ŽSR dúfa, že to nebudú 
musieś znova predlžovaś, ale to závisí 

od verejného obstarávania. Nové druhy 
rovnošatových súèastí sú uvedené v OK 
3, na lodièky a polokošele sa zatia¾ pri-
pravuje verejné obstarávanie. 
Informáciu k zhodnoteniu pre-
vádzkovej situácie za uplynulý rok 
2021 podal  námestník GR  pre pre-
vádzku p. Milan Kubíèek. Priblížil zložitú 
situáciu v prevádzke a jej financovanie 
zo strany štátu. Hovoril o miernom 
náraste úrazov v roku 2021, požiarov 
bolo 72, ale škoda bola nižšia oproti 
roku 2020.
Èlenovia PV poukázali na problémy s 
dochádzkou do zamestnania na ŽST 
Bratislava Východné, ako aj s parko-
vaním v priestoroch ŽSR pre vlastných 
zamestnancov. Povolenky vydáva 
Odbor krízového riadenia, ktorý situáciu 
dlhodobo nerieši.
V závere zasadnutia podnikový výbor 
prerokoval organizaènú zmenu na 
Odbore financovania, úètovníctva 
a daní (O310) zlúèením dvoch odde-
lení do jedného od 1. marca z dôvodu 
potreby optimalizácie plánovaných 
miest z 36 na 34.

Ing. Darina Fabu¾ová, 
predsedníèka PV OZŽ pri ŽSR
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Informácia o jednotnom Prémiovom poriadku ŽSR
Dòa 11.2.2022 sa uskutoènilo druhé stret-
nutie zamestnávate¾a, odborárov a rozhodcu 
p. Ondreja Matejku, urèeného ministerstvom 
práce ku kolektívnemu sporu o uzatvorenie 
jednotného Prémiového poriadku. Rozhodca 
tvrdil, že nedostal vèas materiály od zamest-
návate¾a, preto mu to trvalo dlhšie ako je 
stanovená zákonná lehota. Ešte raz si vypo-
èul obidve strany sporu a dòa 15.2.2022 po 
dvojmesaènom prieśahu vydal koneène p. 
Matejka rozhodnutie, na ktoré sme tak dlho 
èakali. Aké bolo naše prekvapenie, keï sme 
si ho preèítali? Naše oèakávania sa nenaplnili. 
Na deviatich stranách uložil obidvom stranám 

sporu povinnosś rokovaś za úèelom dosiah-
nutia dohody o obsahu všetkých náležitos-
tí jednotného Prémiového poriadku ŽSR, 
bez konkrétneho návrhu a bez termínu. Proste 
musíte rokovaś, až kým sa nedohodnete. Pod¾a 
zákona je rozhodnutie rozhodcu definitívne a 
možno ho napadnúś iba súdnou cestou.
Èo nám teda zostáva? Opätovne sa vrátiś 
so zamestnávate¾om k rokovaciemu stolu a 
pokúsiś sa jednaś o podmienkach zavedenia 
jednotného Prémiového poriadku ŽSR. Na 
toto sme naozaj také „rozhodnutie“, ktoré niè 
nerieši nepotrebovali. Je potom na zváženie, 
ako robí ministerstvo práce výber rozhodcov. 

Vzh¾adom na prieśahy sme žiadali ministerstvo 
práce o výmenu rozhodcu, bohužia¾ bezús-
pešne.
OZŽ v spolupráci s ïalšími siedmymi odboro-
vými organizáciami vyvinulo maximálne úsilie 
na zavedenie jednotného Prémiového poriadku 
ŽSR, ktorý by upravil nespravodlivé pride¾o-
vanie prémií predovšetkým u prevádzkových 
zamestnancoch. I napriek doterajšiemu nezda-
ru budeme neúnavne pokraèovaś ïalej.
Týmto „ïakujeme“ pánovi rozhodcovi za šala-
múnske rozhodnutie.

Ing. Darina Fabu¾ová, 
predsedníèka PV OZŽ pri ŽSR

Z vyhodnotenia KZ ŽSR za rok 2021 za Regionálne pracovisko OZŽ Košice
Dòa 16. 2. 2022 sa uskutoènilo vyhodnotenie 
KZ ŽSR za Oblastné riadite¾stvo Košice za rok 
2021 v obmedzenom režime. Oblastné riadi-
te¾stvo Košice predložilo v dostatoènom pred-
stihu písomný materiál k vyhodnoteniu KZ ŽSR 
za rok 2021, ktorý bol zaslaný všetkým èlenom 
Oblastnej rady OZŽ pri Oblastnom riadite¾stve 
Košice a všetkým súèinným odborovým organi-
záciám, ktoré nepredložili žiadne pripomienky. 
Poèet zamestnancov k 31.12.2021 bol 3716 
zamestnancov a oproti roku 2020 bol pokles o 
49 zamestnancov. Priemerná mzda za Oblast-
né riadite¾stvo Košice dosiahla výšku 1181,23 € 
a vzrástla oproti roku 2020 o 40,62 €.  Nadèa-
sová práca za rok 2021 tiež sa navýšila oproti 
roku 2020 o 72 097  hodín. K OOPP bolo vne-
sených viacero pripomienok, preto tento bod 
KZ považujeme za plnený s výhradami. Za rok 

2021 bolo podaných 14 reklamácií na pracovnú 
obuv, ktoré boli aj uznané zo strany dodávate¾a. 
Okrem toho bolo 249 mimoriadnych výdajov 
OOPP z dôvodu poškodenia, najviac to boli 
rukavice cca 185 ks a topánky letné 29 párov. 
Naïalej trvá nedostatok postrojov pre práce vo 
výškach z dôvodu neuzatvorenia nového kon-
traktu. Pripomienky boli k bodu 58, kde neboli 
odstránené nedostatky zistené pri previerkach 
BOZP. Bod 61 bol tiež vyhodnotený s výhrada-
mi, pretože neboli dodané všetky èasti rovnošiat 
a bodové nároky z roku 2020 zamestnancom 
prepadli. V rámci sociálnej vybavenosti stále 
nie sú vyriešené priestory pre zamestnancov 
SMSÚ ŽTS TO Margecany, ktoré na základe 
vyhodnotenia Pracovnej zdravotnej služby boli 
vyhodnotené ako nevyhovujúce. Rekondièné 
pobyty v zmysle Dodatku è. 3 ku KZ ŽSR boli 

poskytnuté a zamestnanci využili aj možnosś 
vyèerpaś finanènú èiastku a jeden týždeò dovo-
lenky. Ostali štyria zamestnanci, ktorí absolvujú 
rekondièný pobyt do 31.12.2022. Ostatné body 
KZ ŽSR a jej príloh vrátane sociálneho fondu 
boli vyhodnotené za OR Košice ako splnené. 
Niektoré budú súèasśou celkového vyhodnote-
nia KZ ŽSR na úrovni generálneho riadite¾stva. 
Taktiež prebehlo vyhodnotenie KZ ŽSR za 
Mostný obvod v Košiciach, kde boli všetky 
body vyhodnotené ako splnené. Priemerná 
mzda za rok 2021 dosiahla 1127,99 € a oproti 
roku 2020 sa zvýšila o 48 €,  stav zamestnan-
cov k 31.12.2021 bol 210. V rámci Oblastného 
riadite¾stva Košice a aj Mostného obvodu je 
sociálny dialóg ve¾mi ústretový.

Mária Repperová, 
vedúca Regionálneho pracoviska OZŽ Košice

Prehodnotenie turnusovej potreby typovej pozície 
– výpravca Žilina zriaïovacia stanica

Zaèalo sa to rokom 2014, znížením turnusovej 
potreby kolektívu výpravcov  NŽST Žilina zria-
ïovacia stanica z dvoch na jedného v noèných 
zmenách, víkendové zmeny a štátne sviatky. 
Prís¾ub vtedajšieho vedenia ŽSR OR Žilina bol, 
že sa doplní TP už spomínaného pracoviska 
èasovo postupujúcou modernizáciou trate a 
železnièného uzla Žilina. No nestalo sa tak, ani 
v jednom prípade. 
Výstavbou koridoru železniènej infraštruktúry 
v NŽST Žilina zr.st. sa zaèali výlukové práce v 
období zhruba pri zmene GVD v roku 2020/21. 
Obsadenie pracoviska ostalo naïalej nezmene-
né. Na základe tejto skutoènosti požiadal ZV OZŽ 
pri ŽST Žilina v spolupráci s kolektívom výpravcov 
o doplnenie TP nepretržite na dvoch výpravcov, 
bol oslovený prednosta ŽST Žilina (19.02.2021). 
V tejto žiadosti sme poukázali na stále zvyšova-
nie práce. V krátkosti: pri výstavbe koridoru sa 
nadmerne zvýšila  psychická vyśaženosś už pri 
samotných prípravných prácach výstavby korido-
ru. Od nového zavedenia GVD pribudla pravidel-
ná obsluha opravovne vozòov, rušòového depa, 
ako aj zvýšená obsluha vleèky RCC. Výstavba 
koridoru, taktiež sa zvýšila nároènosś obsluhy 
novovybudovaného provizórneho zabezpeèova-
cieho  zariadenia ESA, kde výpravca vykonáva 
všetky dopravné úkony (stavanie vlaky, mechaniz-
my), bola prevzatá a náplò práce signalistov. Tým-
to problémom sme oslovili aj OR Žilina  prednostu 
SRD. Tieto žiadosti boli zaslané na vedomie: 
OR ŽSR, Ing. Krzysztof Awsiukiewicz, 
riadite¾ OR Žilina,

OR ŽSR, Ing. Juraj Mikloviè, 
prednosta sekcie VOJ,
GR ŽSR, Ing. Miloslav Havrila, 
generálny riadite¾ ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, 
PV OZŽ pri ŽSR, Legionárska 27, Bratislava.
Dòa 26.04.2021 sme obdržali z OR Žilina 
nesúhlasné stanovisko s obsadením pracoviska 
nepretržitou prevádzkou. Následne sme znova 
pripomienkovali spomenutú odpoveï.
01.05.2021 nám bolo oznámené, že sa zriaïu-
je 1 PM typovej pozície výpravca na pracovisku 
MŽST Žilina zr.st. (možno, ¾ady sa pohli).
Zároveò sme požiadali pri zmene technológie 
práce so zobrazovacou jednotkou (10.05.2021) 
inšpektora BOZP OZŽ o prehodnotenie obsa-
denia pracoviska jedným výpravcom v noèných 
zmenách, problém so zobrazovacími jednot-
kami poèas 12 hod. zmeny. Zamestnávate¾ je 
povinný zabezpeèiś pravidelné prerušovanie 
práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr 
po štyroch hodinách (Nariadenie vlády SR è. 
276/2006).
V mesiaci jún prebiehalo normovanie uvedené-
ho pracoviska v noèných zmenách, kde bolo 
obsadené pracovisko len jedným výpravcom.
Po dlhom èakaní a zaslania požiadavky, aby 
sme dostali výsledky z normovania  výpravcov 
– technického merania,  sme koneène výsledok 
dostali až 26.09.2021 od odboru dopravy, že 
na základe výstupov z technických meraní 
naïalej trvá zamestnávate¾ na obsadení praco-
viska výpravcu v noèných zmenách len jedným 
zamestnancom bez navýšenia tarifnej triedy.

Po preštudovaní výsledkov technického mera-
nia, sme zistili, že niektoré údaje zo snímok pra-
covných zmien sú nesprávne, hlavne: 
- organizácia a riadenie dopravnej služby, ohla- 
  sovanie vlakovej dopravy,  príprava vlakovej  
  cesty (obsluha stanièného zabezpeèovacieho 
  zariadenia, vedenie elektronického doprav-
  ného denníka (EDD) a vedenie telefónneho  
  zápisníka, organizácia a riadenie posunu, vy-
  konávanie súbežných èinností, prestávka na 
  jedlo a oddych (5 min ??? ). Všetko bolo nor- 
  mované èasovo v minútach. 
Na základe tejto skutoènosti, sme znova požia-
dali vedenie OR a stretnutie a vysvetlenie údajov. 
Dòa 02.12.2021 sme sa stretli na úrovni ria-
dite¾a OR Žilina. Po konzultácii a vyjadrení 
riadite¾a OR Žilina, že on nemôže spochybniś 
výsledky technického merania, sme sa dohod-
li, že oslovíme odbor O 530  o osobné stretnu-
tie s vysvetlením našich pripomienok. 
Dòa 09.12.2021 sme písomne zaslali pripo-
mienky na odbor O 530. 
Dòa 26.01.2022 sme sa osobne stretli s 
riadite¾om odboru O 530 a vedúcim úèelo-
vého strediska racionalizácie a normovanie 
práce. Na tomto stretnutí bolo riadite¾om O 
530 pris¾úbené prekontrolovanie našich pri-
pomienok (pripomienky boli zaslané písom-
ne dòa 09.12.2021). 
Záver, stále sme ako v bludnom zaèarovanom 
kruhu, kde je vlastne pravda?

Mgr. Zita Verèíková, 
predsedníèka ZO OZŽ pri ŽST Žilina
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Vyjadrenie k vyhodnoteniu KZ ŽSR za druhý polrok 2021 za OR Trnava
Oblastná rada OZŽ pri OR Trnava, v súlade 
s KZ ŽSR prijala stanovisko k vyhodnoteniu 
KZ ŽSR za druhý polrok 2021 za OR Trnava: 
Vzh¾adom na pandemickú situáciu (COVID), 
OR OZŽ pri OR Trnava súhlasilo len s písom-
ným vyhodnotením. I vzh¾adom na to, že v 
roku 2021 sa nekonali pravidelné štvrśroèné 
informaèné stretnutia na OR Trnava. OR OZŽ 
pri OR Trnava oèakávala podrobnejšie písomné 
informácie za OR Trnava aspoò pri vyhodnotení 
KZ (pravidelne boli podávané informácie ústne 
pri stretnutiach, ako i pri vyhodnoteniach KZ). 
Nako¾ko nám neboli zaslané ani na požiadanie 
(pod¾a RP ¼ZD sú vo vyhodnotení), sme požia-
dali aspoò o základné informácie (komunikácia 
so spracovate¾om vyhodnotenia KZ), ktoré nie 
sú vo vyhodnotení (rozbor nadèasovej práce, 
rozbor P-èok, prekážok na strane zamest-
návate¾a vzh¾adom na pandémiu). Nebolo 
nám však doruèené niè. Podklady pre vyhod-

notenie KZ ŽSR pripravuje Odbor riadenie 
¾udských zdrojov GR ŽSR, pre OR Trnava RP 
¼ZD Trnava. V zmysle KZ ŽSR 2021 – 2023 
èl.1.2.2 je však zamestnávate¾om každá 
VOJ v našom prípade OR Trnava. Hodnoti-
acou komisiou za OZŽ je príslušný odborový 
orgán (OR OZŽ pri OR Trnava). Na základe 
nedostatku údajov (odmietnutie dodania) OR 
OZŽ pri OR Trnava nemôže vyhodnotiś KZ 
ŽSR za druhý polrok 2021 za OR Trnava a 
považuje neplnenie KZ ŽSR 2021 – 2023 
èasś IV èl.4.1. Kontrola plnenia záväzkov KZ 
a zmena KZ a jej èastí. Touto cestou taktiež 
v zmysle èl.4.1.89 KZ písomne upozoròu-
jeme zamestnávate¾a na neplnenie tohto 
záväzku KZ ŽSR 2021 – 2023. S predmet-
ným vyjadrením vyhodnotenia KZ ŽSR za OR 
Trnava budeme informovaś aj hodnotite¾skú 
skupinu OZŽ pri ŽSR (kolektívni vyjednávaèi) a 
PV OZŽ pri ŽSR. 

Jozef Janech, v. r. predseda Oblastnej rady 
OZŽ pri OR Trnava
A pripájam aj môj osobný názor. K takýmto vzśa-
hom (neposkytovanie informácií zo strany ¼ZD) 
došlo po prechode ¼ZD z OR pod GR ŽSR (O 
510). Ïalej pod¾a môjho názoru ¼ZD vykoná-
vajú (majú vykonávaś) prácu v oblasti ¾udských 
zdrojov pre OR, ale sú riadené, koordinované, 
kontrolované O 510. OR nemá na RP ¼ZD žia-
den dosah a i z tohto dôvodu si OR nevykonáva 
(nemôže vykonávaś) svoju úlohu zamestnáva-
te¾a. Spolupráca (partnerstvo) medzi OR OZŽ 
pri OR Trnava a OR Trnava aj cestou  RP ¼ZD 
Trnava je závislá od odboru 510 GR ŽSR èo 
pod¾a mòa vôbec nie je správne, nako¾ko O 
510 neplní v tomto prípade úlohu zamestnáva-
te¾a, ale zamestnávate¾om v zmysle KZ je VOJ 
(OR Trnava).

Jozef Janech, 
predseda Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava

Na spísanie žiadosti o priznanie starobného 
dôchodku v poboèke Sociálnej poisśovne potre-
bujete tieto doklady:
• doklad o ukonèení vzdelania (výuèný list, maturit-
né vysvedèenie, diplom a pod.) alebo potvrdenie školy 
odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo pred-
písaným spôsobom ukonèené,
• vojenská knižka alebo doklad vydaný príslušnou 
vojenskou správou,
• rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného 
orgánu, na základe ktorého bolo dieśa prevzaté do sta-
rostlivosti nahrádzajúcej starostlivosś rodièov. V prípa-
de úmrtia dieśaśa pred dosiahnutím 18. roku veku je 
potrebný aj úmrtný list alebo výpis z matriky. Ak dieśa 
bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potreb-
né predložiś aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto 
obdobia (len, ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti 
alebo výchovy dieśaśa),
• potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých obèan
   • bol evidovaný v evidencii nezamestnaných obèa-
      nov h¾adajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
   • poberal podporu v nezamestnanosti v èase 
      od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
• hodnoverný doklad (najmä evidenèný list dôchod-
kového zabezpeèenia, potvrdenie zamestnávate¾a, prí-
padne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, 
odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
• potvrdenie zamestnávate¾a o období zamest-
nania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými 
Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu 

zmluvu o sociálnom zabezpeèení.
Pre posúdenie nároku na minimálny dôchodok 
okrem uvedených dokladov je potrebné aj:
• potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o 
sume dôchodku vyplácaného z cudziny, a to k dátu-
mu, od ktorého žiadate¾ žiada priznaś starobný dôcho-
dok, ak sa žiadate¾ovi vypláca dôchodok z cudziny,
• potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitú-
cií) o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak 
ich žiadate¾ získal.
Evidenèný list dôchodkového poistenia je potreb-
ný v prípade, že žiadate¾ bude naïalej zamestnaný u 
toho istého zamestnávate¾a aj po dátume, od ktorého 
žiada starobný dôchodok.
Žiadosś, ktorá nie je doložená potrebnými dokladmi si 
vyžaduje dodatoèné zisśovanie chýbajúcich údajov, èo 
spravidla predåži èas vybavovania dôchodku.
Aké potvrdenia ešte môžu byś potrebné?
Potvrdenie zamestnávate¾a o sume dosiahnutých vyme-
riavacích základov odo dòa dosiahnutia dôchodkové-
ho veku do konca kalendárneho roka, v ktorom žiada-
te¾ dôchodkový vek dosiahol, treba predložiś vtedy, ak 
dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol 
naïalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003. 
(Aby mohol zamestnávate¾ poboèke Sociálnej poisśov-
ne vèas predložiś evidenèný list dôchodkového pois-
tenia a potvrdenie o vymeriavacom základe, zamest-
nanec v tejto situácii oznamuje zamestnávate¾ovi, od 
ktorého dátumu žiada priznaś starobný dôchodok.)
• Potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodno-

tenej na úèely výsluhového dôchodku vydané prí-
slušným útvarom sociálneho zabezpeèenia minister-
stva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpeèe-
nia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluho-
vý dôchodok vypláca potrebuje k žiadosti o starobný 
dôchodok poberate¾ výsluhového dôchodku alebo 
invalidného výsluhového dôchodku.
• Potvrdenie príslušného útvaru sociálneho 
zabezpeèenia ministerstva alebo Vojenského úra-
du sociálneho zabezpeèenia, ktorým žiadate¾ preu-
kazuje, èi získanou dobou výkonu služby spåòa alebo 
nespåòa podmienky nároku na výsluhový dôchodok 
alebo invalidný výsluhový dôchodok treba v prípade, 
ak žiadate¾ získal aj obdobie výkonu služby príslušní-
ka Policajného zboru, Slovenskej informaènej služby, 
Národného bezpeènostného úradu, Zboru väzenskej 
a justiènej stráže, Železniènej polície, colníka, Hasiè-
ského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služ-
by, príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonával profe-
sionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa poèas výkonu 
vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo 
výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v 
ozbrojených silách.
• Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v hmotnej 
núdzi o vyplatenej sume dávok a príspevku k dáv-
ke v hmotnej núdzi treba k žiadosti o dôchodok v 
prípade, ak žiadate¾ žiada priznaś starobný dôchodok 
spätne aj za obdobie, v ktorom sa mu vyplácala dávka 
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.
• Príslušné uznesenie (nariadenie alebo príkaz) 

Nový kolega v regióne ZVOLEN
JUDr. Mgr. Patrik Ponduša - uvo¾nený pre prácu v OZŽ za ZSSK
Pracujem pre Železniènú spoloènosś Slovensko, a.s. 
Na železnici som zamestnaný od roku 2016. Prvé 
skúsenosti som získaval v prevádzke ako vlakvedúci 
pre OSD PS Zvolen. Je to cenná skúsenosś, poznanie 
praxe a reality v prevádzke. Od zaèiatku som sa snažil 
riešiś problémy, ktoré sa týkali profesie a pracovných 
podmienok. Komunikoval som s vedením a nachádzal 
riešenia. Stal som sa èlenom OZŽ a som aktívny v ZV 
ZO OZŽ pri ŽST Zvolen. V súèasnosti som èlenom 

Rady vlakvedúcich, èlenom Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK. Som 
vyštudovaný právnik so zameraním na pracovné právo a obèianske prá-
vo. 
Mám vytvorený silný vzśah k práci na železnici, železnicu považujem za 
svoju vášeò a druhú rodinu. Vzh¾adom na svoje vzdelanie som aktívny 
v pracovnoprávnej oblasti. Bez poznania práce na najnižších stupòoch 

tejto spoloènosti nie je možné prinášaś kvalitné riešenia a dosahovaś 
nápravu a zlepšovanie situácie zamestnancov, èlenov OZŽ.
Od 01.02.2022 som uvo¾nený pre prácu v odboroch ZSSK. Mojim 
cie¾om je riešiś problémy naprieè celému spektru profesií, ktoré sú v 
Železniènej spoloènosti Slovensko, a.s.
V dnešnej dobe je dôležité si uvedomovaś postavenie odborov, ako 
sociálneho partnera a snažiś sa o nachádzanie takých riešení, ktoré 
budú na prospech zamestnancov a súèasne zabezpeèia udržate¾ný 
rozvoj spoloènosti. Za prejavenú dôveru ïakujem a chcem prispieś k 
zlepšeniu postavenia odborovej organizácie a postavenia zamestnan-
cov.
Kontakt:
Regionálne pracovisko OZŽ Zvolen
Mobil 0903 610 303
Mail: pondusa@ozz.sk

PREDSTAVUJEME

PRÁVNE OKIENKO 
AKÉ DOKLADY POTREBUJETE K ŽIADOSTI O DÔCHODOK?

pokraèovanie na str. 4
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a potvrdenie o výške dosia¾ vykonaných zrážok 
zo mzdy potrebuje obèan k žiadosti o dôchodok v 
prípade, ak mu boli nariadené zrážky zo mzdy alebo 
z iných príjmov.
Upozornenie:
Dôchodca je povinný do ôsmich dní oznámiś 
Sociálnej poisśovni každú zmenu v údajoch uve-
dených v žiadosti o dôchodok.
Kde sa dozviem viac informácií o dôchodkoch?
• Na bezplatnej telefónnej linke 0800 123 123
• E-mailom cez Formulár pre otázky
• Osobne vo svojej poboèke Sociálnej poisśovne
• Osobne v Informaèno-poradenskom centre v Brati-
slave (Ul. 29. augusta è. 8)
• Na webovej stránke Sociálnej poisśovne www.
socpoist.sk v èastiach Dôchodkové poistenie a 
Dôchodca
Náhradné doby
Krátka definícia:
Náhradné doby sú doby získané pred 1. januárom 2004 
pod¾a právnych predpisov úèinných do 31. decembra 
2003, poèas ktorých poistenec z osobitných dôvo-
dov nevykonával žiadnu pracovnú èinnosś a ktoré sa 
považujú za obdobie dôchodkového poistenia.
Definícia pod¾a zákona:
(§ 255 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov, § 9 zákona è. 100/1988 Zb. v znení 
neskorších predpisov)
Náhradné doby sú doby získané pred 1. januárom 
2004 pod¾a právnych predpisov úèinných do 31. 
decembra 2003, poèas ktorých poistenec z osobit-
ných dôvodov nevykonával žiadnu pracovnú èinnosś. 
Do 31. júla 2006 sa náhradné doby považovali za 
obdobie dôchodkového poistenia len za splnenia 
podmienky, že poistenec pred 1. januárom 2004 zís-
kal dobu zamestnania v rozsahu aspoò jedného 
roka. Ak niektorá z nižšie uvedených dôb trvala aj po 
31. decembri 2003, za náhradu dobu sa pokladala len 
tá èasś uvedenej doby, ktorá trvala pred 1. januárom 
2004.
Od 1. augusta 2006 sa na hodnotenie náhradnej 
doby ako obdobia dôchodkového poistenia nevyžadu-
je splnenie podmienky získania najmenej jedného roka 
doby zamestnania.

Policajtovi (t. j. príslušníkovi Policajného zboru, Sloven-
skej informaènej služby, Národného bezpeènostného 
úradu, Zboru väzenskej a justiènej stráže, Železniènej 
polície, Hasièského a záchranného zboru, Horskej 
záchrannej služby, colníkovi), profesionálnemu vojako-
vi a vojakovi prípravnej služby, ktorí vykonávali profesio-
nálnu službu (od 1. septembra 2005 štátnu službu pro-
fesionálneho vojaka) v rozsahu potrebnom na nárok na 
výsluhový dôchodok alebo ktorým bol priznaný invalid-
ný výsluhový dôchodok, sa náhradné doby zapoèítava-
jú do doby „civilného“ zamestnania (t. j. zamestnania, 
ktoré nie je profesionálnou službou) len vtedy, ak vyko-
návali aspoò jeden rok ,,civilné“ zamestnanie.
Za náhradné doby sa považujú:
1. doba služby v èeskoslovenských ozbrojených si-
lách, pokia¾ sa táto doba už nehodnotí ako služba voja-
ka z povolania,
2. doba inej vojenskej služby, t.j. doba uvedená 
v § 4 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a 
sociálnych vecí è. 149/1988 Zb., ktorou sa vyko-
náva zákon o sociálnom zabezpeèení (ïalej len 
,,vyhláška è. 149/1988 Zb.“),
3. doba odbojovej èinnosti vèítane väznenia (interná-
cie) z politických, národnostných alebo rasových dôvo-
dov v èase neslobody, t.j. doba uvedená v § 5 ods. 1 
vyhlášky è. 149/1988 Zb. Doby odbojovej èinnosti 
a po¾nej služby sa preukazujú osvedèením vydaným 
Komisiou pre vydávanie
osvedèení zriadenej na Ministerstve obrany Slovenskej 
republiky.
4. doba nezamestnanosti, po ktorú:
• bol obèan pred 1. januárom 2001 vedený v evidencii 
nezamestnaných bez oh¾adu na nárok na podporu v 
nezamestnanosti a jej výplatu, 
• sa evidovanému nezamestnanému v èase od 1. 
januára 2001 do 31. decembra 2003 vyplácala pod-
pora v nezamestnanosti.
Uvedená doba sa preukazuje potvrdením príslušného 
úradu práce.
5. doba starostlivosti rodièa:
• o dieśa do troch rokov veku v èase pred 1. januárom 
2001,

• o dieśa do šiestich rokov veku v èase po 31. decem-
bri 2000 alebo
• o dlhodobo śažko zdravotne postihnuté maloleté 
dieśa, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosś alebo 
osobitne nároènú mimoriadnu starostlivosś, ak nebolo 
umiestnené v zariadení pre takéto deti s celoroèným 
alebo týždenným pobytom.
Dieśaśom na tento úèel sa rozumie:
• dieśa vlastné (osvojené),
• dieśa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosś rodièov, t.j.
• dieśa prevzaté do tejto starostlivosti na základe roz-
hodnutia príslušného orgánu,
• dieśa, ktorého matka zomrela,
• dieśa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy 
rozhodnutím súdu.
6. doba, po ktorú mal obèan nárok na nemocenské, 
peòažnú pomoc v materstve a podporu pri ošetrovaní 
èlena rodiny, doba, po ktorú sa mužovi z dôvodu sta-
rostlivosti o dieśa poskytoval príspevok alebo peòažná 
pomoc, a doba ošetrovania (starostlivosti) èlena rodiny 
po uplynutí obdobia, po ktoré obèan poberal podporu 
pri ošetrovaní èlena rodiny, ak v tomto èase zamest-
nanie trvalo,
7. doba odborného školenia,
8. doba poberania invalidného dôchodku alebo dáv-
ky, ktorá sa od 1. januára 1957 považuje za invalidný 
dôchodok,
9. doba prípravy na pracovné uplatnenie, ktorá sa 
hodnotí ako náhradná doba vtedy, ak sa príprava vyko-
návala pod¾a predpisov o sociálnom zabezpeèení,
10. doba poberania èiastoèného invalidného dôchodku 
po 31. decembra 1956, po ktorú sa vyplácal príspevok 
pred umiestnením do zamestnania,
11. doba osobnej starostlivosti o blízku osobu v èase 
od 1. januára 1976 do 31. decembra 2000, ktorá bola 
prevažne alebo úplne bezvládna a nebola umiestnená 
v ústave sociálnej starostlivosti alebo obdobnom zdra-
votníckom zariadení ,
12. doba, po ktorú sa obèanovi so zmenenou pracov-
nou schopnosśou, ktorý nebol požívate¾om èiastoè-
ného invalidného dôchodku, po 30. septembri 1988 
vyplácal príspevok pred umiestnením do zamestnania.
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Uzávierka príspevkov bola 2. 3. 2022.

Odborové združenie železnièiarov (OZŽ) dojed-
nalo s Poisśovòou Colonnade v Prahe aj na rok 
2022 benefit vo forme úrazového a cestov-
ného  poistenia na akcie OZŽ. 
Úrazové a  cestovné poistenie vrcholovo 
hradí GR OZŽ. Poistenie sa vzśahuje na akcie 
(športové, kultúrne, výlet, zasadnutia PV OZŽ 
a pod.), ktorých organizátorom je OZŽ a ZO 
OZŽ. 
Úrazové poistenie – poistení sú úèastníci 
akcií OZŽ na Slovensku.

Cestovné poistenie - poistení sú úèastníci 
akcií OZŽ v rámci Európy a Svet.
Organizátor akcie OZŽ v rámci Európy a Svet 
obdrží od vedúceho príslušného regionálneho 
pracoviska Asistenènú kartu. 
Úrazové a cestovné poistenie sa vzśahuje 
na všetkých úèastníkov akcie OZŽ do 80 
rokov. Poistenie nekryje rizikové športy a úra-
zy spôsobené pod vplyvom alkoholu a omam-
ných látok. Podmienkou poistenia úèastníkov 
akcie OZŽ, je nahlásenie akcie OZŽ mailom 

lunakova@ozz.sk najneskôr 2 dni pred zaèiat-
kom konania akcie OZŽ (dátum konania akcie, 
poèet úèastníkov a poèet dní trvania akcie). 
Po skonèení akcie OZŽ, organizátor akcie 
zašle originál Prezenènej listiny s podpismi 
úèastníkov akcie OZŽ na Odborové združenie 
železnièiarov Ing. Lunákovej, Legionárska 27, 
831 04 Bratislava.
Ing. Zuzana Lunáková
+421903796578
lunakova@ozz.sk

Poistenie Colonnade

Naša základná organizácia OZŽ  koneène po dlhom èase dòa 26. februára 2022 
opäś mohla zorganizovaś pre èlenov a ich rodinných príslušníkov tradièný lyžiar-
sky deò v Lopušnej doline. 
Zúèastnilo sa ho pomerne ve¾a èlenov s rodinnými príslušníkmi. Poèasie bolo 
skvelé, slneèné a všetci si lyžovaèku a hlavne spoloèné stretnutie v prírode užili. 
Zabezpeèili sme pre lyžiarov lístky na vlek, pre všetkých úèastníkov bolo pripra-
vené obèerstvenie, teplý èajík aj nejaká sladkosś. Dokonca manželka nášho èle-
na upiekla skvelú tortu a všetci sme si na nej pochutnali. Strávili sme koneène 
krásny deò a tešíme sa na ïalšie zaujímavé podujatia poèas roka, ak to epide-
miologická situácia dovolí. Mária Repperová, 

predsedníèka ZO OZŽ pri STaB Poprad

Športový deò ZO OZŽ pri STaB Poprad
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