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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 zapla-
tenej dane za rok 2021 a je zare-
gistrované v zozname prijímate¾ov 
2% z dane z príjmov 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 rozdelí 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 zapla-
tenej dane – to je maximálna suma, 
ktorú môžete v prospech OZŽ pouká-
zaś.
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 strán-
ke 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

Štvrtého marca 2022 sa vo Vrútkach uskutoènilo 20. zasadnutie 
PV OZŽ pri ZSSK. V úvode predseda PV ¼udevít Mikloš zhodnotil 
obdobie od posledného zasadnutia a zhodnotil KV v  ZSSK, kto-
ré sa ukonèilo v závere minulého roka podpisom novej KZ, ktorá 
bude platiś dva roky. Takisto informoval aj o prebiehajúcej príprave 
IX. zjazdu OZŽ, ktorý sa uskutoèní na konci mesiaca máj.
V ïalšej èasti rokovania PV vystúpili zástupcovia zamestnávate¾a. 
Správu o BOZP, pracovných úrazoch a previerkach BOZP vo firme  
predniesol p. Kružlic. èlenZa rok 2021 evidovala firma 79 pracov-
ných úrazov. Je to o 15 viac ako v roku 2020. Takisto  v roku 2021 

vzrástol aj poèet fyzických a verbálnych  útokov na zamestnancov prvého kontaktu pri výkone ich služby. V diskusii èlenovia PV 
poukázali na momentálnu situáciu na východe našej republiky, kde nám na Slovensko prichádzajú uteèenci z vojny zmietajúcej 
sa Ukrajiny.  Nikomu nie je tento stav ¾ahostajný a svojimi poznatkami priamo z centra diania poukázali na daný stav. 
K vyhodnoteniu zamestnanosti, mzdových podmienok vystúpili p. Šèasnovièová a p. Lelovský. Priemerná mzda za rok 2021 
vzrástla z 1260 € na 1353 €. Nadèasová práca oproti roku 2020 vzrástla o 113 000 hodín. Priemerný vek zamestnanca v našej 
spoloènosti je 46,2. Na záver vystúpenia zástupcov zamestnávate¾a vystúpil p. Kliment, ktorý v krátkosti zhodnotil systemizáciu 
profesie pokladník. Dohodol sa na stretnutí s Radou CEP.
Podnikový výbor bude pod¾a plánu najbližšie zasadaś zaèiatkom mája. Bude sa zaoberaś prípravou podnikovej konferencie a 
nadchádzajúcim IX. zjazdom OZŽ. ¼ubomír Kopka, èlen PV OZŽ pri ZSSK

Zo zasadnutia Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK

Z ROKOVANIA VIII. ZJAZDU OSŽ 
A VÝKONNÉHO VÝBORU ETF V PRAHE

V dòoch 25.-26. marca 2022 sa uskutoènil VIII. zjazd OSŽ v Kongresovom centre v Prahe. 
Za Odborové združenie železnièiarov sa zjazdu zúèastnili predseda OZŽ František Zaparanik a podpredsedovia OZŽ 
¼udevít Mikloš a Peter Pikna.
V úvode svojho vystúpenia predseda OZŽ odovzdal pozdrav delegátom zjazdu od slovenských kolegov. Ocenil ve¾mi dobrú 
spoluprácu medzi našimi partnerskými odborovými zväzmi na všetkých úrovniach. Vyzdvihol pravidelnú spoluprácu podni-
kových výborov a revíznych komisií. „V mene OZŽ vám chcem zaželaś, aby ste si na tomto stretnutí vybrali dobré 
vedenie na ïalšie funkèné obdobie a dali mu silný mandát,“ povedal a vyjadril nádej, že nová èeská vláda bude naklo-
nená železnici, aby dostala železnicu späś na piedestál, ktorý si zaslúži. Na záver svojho prejavu všetkým zaželal úspešné 
rokovanie a predovšetkým dobré zdravie.
Za predsedu OSŽ bol na ïalšie štvoroèné obdobie opätovne zvolený Martin Malý, za I. podpredsedu OSŽ a predsedu 
Podnikového výboru OSŽ ÈD Cargo, a.s. Radek Nekola, za podpredsedu OSŽ a predsedu Podnikového výboru OSŽ SŽ 
Petr Štìpánek, za podpredsedu OSŽ a predsedu Podnikového výboru OSŽ pri ÈD, a.s. Štìpán Lev, za podpredsedníè-
ku OSŽ a predsedníèku Nedrážneho republikového výboru OSŽ bola zvolená Renáta Dousková a za podpredsedu OSŽ 
pre majetok bol zvolený Martin Vavreèka. 

Následne sa po VIII. zjazde OSŽ konalo v Prahe zasadnutie Výkonného výboru Európskej federácie pracovníkov v doprave 
(ETF), ktorého sa za Slovensko zúèastnili podpredsedovia OZŽ: Darina Fabu¾ová, ¼udevít Mikloš a Peter Pikna.
Na tomto zasadnutí bolo prijaté uznesenie k situácii na Ukrajine.
Sme proti vojne na Ukrajine a všetkým konfliktom. Prosba o mier je naším spôsobom, ako verejne zopakovaś, že 
stojíme za hodnotami, o ktorých tvrdíme, že ich bránime: sloboda, rovnosś, solidarita a demokracia.
Tento výbor tiež zriadil špeciálny fond solidarity ETF Ukrajina, ktorý bude financovaś všetku pomoc ETF našim ukrajin-
ským èlenom, pracovníkom v doprave a ich rodinám.
Poèas rokovania Výkonného výboru ETF sa zástupcovia OZŽ zúèastnili seminára na tému Hodvábna dopravná cesta a 
rokovania s novozvoleným vedením OSŽ. Anna Poliaková, uvo¾nená pre prácu v odboroch – ŽSR



ZVESTI2

Z rokovania Prezídia Asociácie
Prezídium Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií (Asociácia)  
sa uskutoènilo dòa 31.3.2022 v Bratislave pod vedením Mgr. Františka Zaparanika 
– prezidenta Asociácie. 
Zhodnotilo èinnosś Prezídia Asociácie za rok 2021. Skonštatovalo, že v decembri 
sa mala uskutoèniś generálna porada s ministrom dopravy a výstavby SR a sociálny-
mi partnermi, ktorú nakoniec z dôvodu prijatých protipandemických opatrení MDV 
SR už druhý rok po sebe zrušilo. Prezídium Asociácie sa preto dohodlo, že usku-
toèní 30. júna 2022 pracovné rokovanie zástupcov sociálnych partnerov a MDV 

SR, v súlade s uzatvorenou Dohodou o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho 
a sociálneho partnerstva.
V súvislosti s uvedenou dohodou MDV SR a prijatými úlohami predložilo sociálnym 
partnerom Koncepèné, strategické a legislatívne zámery na rok 2022 a Rámco-
vý harmonogram odvetvových tripartít MDV SR na rok 2022. Následne èlenovia 
Prezídia Asociácie podali aktuálne informácie z doteraz uskutoènených rokovaní 
odvetvových tripartít.
Pod¾a schváleného programu rokovania Prezídium Asociácie schválilo správu o 
hospodárení Asociácie za rok 2021 a návrh rozpoètu Asociácie na rok 2022.
Prezídium Asociácie a jeho èlenské odborové zväzy podporujú regionálne protesty 
organizované OZ KOVO, ktoré sa budú konaś 21.4.2022 v Košiciach o 16,00 
hod., 30.4.2022 v Žiline o 13,00 hod. a 7.5.2022 v Trnave o 13,00 hod. Dôvo-
dom protestov je hlavne nespokojnosś obyvate¾ov Slovenska k aktuálnej sociálno-
ekonomickej situácii.  

Anna Poliaková, tajomníèka Asociácie

INFORMÁCIE Z KOZ SR
¼UDIA CHUDOBNEJÚ, VLÁDA NEREAGUJE

Negatívne predpovede sa napåòajú a už aj vládni analytici ministerstva financií potvrdzujú, že ¾udia na Slovensku reálne ochudobnejú. Aké proti-
opatrenia chystá vláda�
Konfederácia odborových zväzov SR už od októbra minulého roka upozoròuje na potrebu riešenia situácie so zdražovaním, rastom cien energií a 
s tým súvisiacim poklesom životnej úrovne. Najnovšia kríza spojená s vojnou na Ukrajine potrebu okamžitej vládnej pomoci pre ¾udí len umocòuje. 
Vláda by popri riešení uteèeneckej krízy nemala zabúdaś na svojich obèanov. Navrhujeme prijaś cielene nastavené opatrenia zamerané na najviac 
postihnuté a zranite¾né osoby a domácnosti.
Najohrozenejšou skupinou postihnutou chudobou sú osoby bez pravidelného príjmu. Je potrebné zvýšiś aktivity smerom k nezamestnaným a 
aktívne znižovaś mieru nezamestnanosti prostredníctvom kvalitných služieb úradov práce, cielenými aktívnymi opatreniami trhu práce a najmä 
znižovaním dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je v slovenských podmienkach najproblematickejšia.
Medzi ïalšie opatrenia sociálnej politiky štátu, ktoré môžu riešiś aj súèasnú situáciu, patrí zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, ktoré nedosahujú 
ani zákonom stanovenú hodnotu životného minima. Ïalej navrhujeme zvýšenie nezdanite¾nej èasti dane na úroveò, keï nízkopríjmové osoby 
nebudú platiś daò – do roku 2014 zamestnanec, ktorý poberal minimálnu mzdu platil len odvody, keïže výška nezdanite¾nej èasti základu dane 
zabezpeèovala nulovú daòovú povinnosś. Od roku 2015 v dôsledku toho, že nerástlo životné minimum, ale vzrástla minimálna mzda, už aj takýto 
zamestnanec platí daò.
V neposlednom rade otvárame otázku dodatoènej valorizácie platov zamestnancov verejnej a štátnej služby. Najnovšie predpovede vládnych ana-
lytikov potvrdzujú, že aktuálna valorizácia na úrovni 3% od júna tohto roka je absolútne neprimeraná inflácii. Zamestnanci štátu tak budú reálne 
prichádzaś o peniaze a bude sa znižovaś ich životná úroveò. Uvedomujeme si zložitosś súèasnej situácie, no štát nesmie zabúdaś na ¾udí, ktorí 
zabezpeèujú jeho bezproblémový chod. Prostriedky na mzdy svojich zamestnancov jednoducho musí nájsś!

Dòa 30. marca 2022 sa konal Snem KOZ SR, na ktorom sa odborové zväzy združené v KOZ SR pripojili do série regionálnych protestov 
organizovaných OZ  KOVO.
Dôvodom nespokojnosti ¾udí je aktuálna sociálno-ekonomická situácia obyvate¾ov Slovenska. Neúnosné zdražovanie potravín, pohonných 
látok, energií i služieb, ako aj nedostatoèná podpora vlády obyvate¾om Slovenska.

ZASTAVME SPOLU SOCIÁLNY ÚPADOK SLOVENSKA!
          Termíny a miesta konania protestných zhromaždení:

             21.4.2022  KOŠICE      od 16,00 h
             30.4.2022  ŽILINA        od 13,00 h
                7.5.2022  TRNAVA     od 13,00 h

Vyzývame všetkých obyvate¾ov Slovenska, ktorým záleží na kvalite ich života 
a najmä na tom, aby za mzdy, ktoré zarábajú, èi za dávky, 

ktoré od štátu dostávajú (napr. dôchodky) dokázali slušne žiś, a nie živoriś!

VÝZVA
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Závažný pracovný úraz kontrolóra trate
zamestnanca Železníc Slovenskej republiky, Oblast-
né riadite¾stvo Zvolen, Stredisko miestnej správy a 
údržby železnièných tratí a stavieb, Traśového obvo-
du Levice, pracovisko Šahy, ku ktorému došlo dòa 
17.02.2022 v èase 10:39 hod. v traśovom úseku 
NŽST Dobrá Niva – zastávka Podzámèok v km 
11,150.
Zamestnanec nastúpil na svojom pracovisku Traśo-
vý obvod (SMSÚ ŽTS TO) Levice, pracovisko Šahy. 
Kontrolór trate vykonáva pravidelnú kontrolu na trati 
pod¾a rozvrhu pochôdzkárskej služby. Poèas nej 
zisśuje stav železniènej dráhy, zmeny na nej, èin-
nosti na dráhe a v ochrannom pásme dráhy. Zabez-
peèuje opatrenia pri ohrození železniène dopravy 
a hlásenie zistených nedostatkov nadriadenému. 
Vykonáva práce, ktoré môže robiś jednotlivec bez 
ohrozenia svojej bezpeènosti a bezpeènosti želez-
niènej dopravy.
Rušòovodiè (svedok) po výprave vlaku z NŽST 
Dobrá Niva odišiel na návesś 3 „Vo¾no“ odchodo-
vého návestidla. Po vyjdení z pravého oblúka spo-
zoroval osobu v ko¾ajisku v oranžovom pracovnom 
obleèení, z èoho predpokladal, že sa jednalo o 
zamestnanca ŽSR v službe. Rušòovodiè dal návesś 
104 „Pozor“ húkaèkou a pod¾a jeho výpovede oso-
ba sa pohla do ¾avej strany v smere jazdy vlaku, ako-
by mala úmysel zísś smerom k cestnej komunikácii. 
Pritom sa pošmykla alebo potkla a nestihla z priesto-
ru možného ohrozenia vystúpiś. Rušòovodiè napriek 
použitiu rýchloèinného brzdenia došlo k zrážke vla-
kom. Vlak zastavil po zrazení osoby. Po zabrzdení 

vlaku rušòovodiè privolal pomoc a zistil, že zraze-
ná osoba nejaví známky života. Obhliadajúci lekár 
konštatoval smrś, spôsobenú poraneniami posti-
hujúcimi viaceré oblasti tela a nariadil vykonanie 
súdnej pitvy.
V rámci zisśovania príèin vzniku ZPÚ sa dòa 
19.01.2022 uskutoènil overovací pokus, zamera-
ný na doh¾adnosś resp vidite¾nosś na traś. Skúškou 
bolo preukázané, že vidite¾nosś zo stanovišśa rušòo-
vodièa na miesto zrážky v km 11,150 nebola nièím 
obmedzená od km 11,400 t.j. na vzdialenosś 250 m 
bol figurant vidite¾ný.
V súvislosti s overovaním doh¾adu a poèute¾nosti 
je nevyhnutné poukázaś na to, že v mieste vzniku 
ZPÚ sa súbežne so železniènou traśou nachádzala 
pozemná komunikácia s ve¾kou frekvenciou pre-
chádzajúcich cestných vozidiel, v dôsledku èoho 
bola pravdepodobne znížená poèute¾nosś pri-
chádzajúceho vlaku a použitých návestí HKV 104 
„Pozor“. Taktiež je nevyhnutné braś do úvahy, že 
v èase vzniku ZPÚ kontrolór trate kráèal v smere 
jazdy vlaku, mrholilo, fúkal protivietor a súbežná 
pozemná komunikácia bola mokrá, èo pravdepo-
dobne spôsobovalo ešte väèšie zníženie poèute¾-
nosti návestí dávaných HKV, resp. poèute¾nosś 
jazdy vlaku.
Kontrolór trate bol skúsený zamestnanec a dobre 
poznal miestne podmienky. Koncentrácia etanolu 
(hladina alkoholu) v krvi menovaného v èase smrti 
bola 0,00 g/kg (promile). V príèinnej súvislosti s 
úrazom ani v súvislosti so zisśovaním príèin úrazu 

nebolo zistené zavinenie inou osobou, ani zo strany 
poškodeného zamestnanca ani zo strany zamestná-
vate¾a. Zdroj úrazu: I-03 železnièné dopravné pro-
striedky. Príèina úrazu 12 – Nedostatky osobných 
predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chý-
bajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky 
nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofy-
ziologické stavy).
Opatrenia prijaté organizaènou jednotkou: Preu-
kázate¾ne upozorniś všetkých kontrolórov trate na 
okolnosti ZPÚ s dôrazom na možné skutoènos-
ti: vplyv poèasia, blízkosś cestnej komunikácie, 
hluk okolitého prostredia a pod., s cie¾om zvýše-
nia pozornosti v ko¾ajisku, dôsledné sledovanie 
dopravnej situácie a vèasné opustenie priestoru 
možného ohrozenia. Zaradiś správu o zistení príèi-
ny vzniku ZPÚ do povinného školenia zamestnan-
cov pracujúcich v ko¾ajisku.
Vyšetrovania úrazu sa zúèastnili zástupcovia zamest-
nancov OZŽ. Rozsah zodpovednosti za pracovný 
úraz: 100%. Miera zavinenia poškodeného 0%
Vyšetrovatelia ZPÚ konštatovali, že k závažnému 
pracovnému úrazu kontrolóra trate došlo pri výko-
ne kontrolnej èinnosti, keï pod¾a výpovede rušòo-
vodièa sa pri vystupovaní z ko¾aje pošmykol alebo 
potkol a nestihol vystúpiś z priestoru možného 
ohrozenia pred prichádzajúcim vlakom. Ten ho pri 
zrážke následne usmrtil. V èase konania operatívnej 
komisie nebol zistený iný prihlásený svedok, ktorý 
by svojou výpoveïou mohol èo i len najmenšej mie-
re upresniś priebeh úrazového deja.

Igor Maèek – Inšpektor BOZP OZŽ

 Poznáte to, chví¾ka nepozornosti, precenenie 
svojich schopností, možno aj náhoda, možno ste v 
nesprávnom èase boli na nesprávnom mieste a neprí-
jemnosś je na svete. Úraz, èi už taký „domáci“ alebo 
pracovný. Niekedy drobné zranenie, inokedy aj vážne 
poškodenie zdravia s trvalými následkami. A pre tie-
to nemilé a nežiadané  prípady, èo sa týka v našom 
prípade  pracovného úrazu, aby to tak „nebolelo“, tak 
nám  od 1. Januára 2022 zamestnávate¾ odvádza na 
úèet Sociálnej poisśovne na úrazové poistenie vo výš-
ke 0,8% z vymeriavacieho základu zamestnanca.
 Na mieste je otázka, ktorá sa zrejme vynorí u 
každého z nás, a aké je v týchto prípadoch  následné 
plnenie zo strany Sociálnej poisśovne a v akej výške. 
Samozrejme s tým úzko súvisí uznanie poškode-
nia zdravia  ako   pracovného úrazu so splnením si 
povinností èi už z Vašej strany ako zamestnanca ako 
aj zamestnávate¾a, ktoré vyplývajú z §-u 17 zákona è. 
124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene niektorých zákonov.
 A èo treba vedieś o úrazovom poistení? Nuž asi 
to¾ko, že je to  povinné poistenie zamestnávate¾a, 
ktoré ho má ochraòovaś pred rizikom ekonomickej 
záśaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie 
zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu 
alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá 
mu vyplýva zo Zákonníka práce.
 No a na aké dávky v prípade uznaného pracovné-
ho úrazu máte nárok ? Je ich teda neúrekom. Tak sa 
na to pozrime.  

  Sociálna poisśovòa po splnení zákonom sta-
novených podmienok Vám z úrazového poistenia 
poskytne až 13 úrazových dávok prevažne peòažné-
ho charakteru:
a. úrazový príplatok,
b. úrazová renta,
c. jednorazové vyrovnanie,
d. pozostalostná úrazová renta,
e. jednorazové odškodnenie,
f. pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabili- 
  taèné,
g. rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikaèné,
h. náhrada za bolesś a náhrada za sśaženie spolo- 
       èenského uplatnenia,
i. náhrada nákladov spojených s lieèením,
j. náhrada nákladov spojených s pohrebom.
A dostávam sa k meritu veci a to k hodnote bodu pre 
úrazové dávky, ktorá sa pre tento rok 2022 zvýšila na 
24.22 eura, prièom v predchádzajúcom roku  pred-
stavovala sumu 22,66 eura, hodnota bodu sa teda 
zvýšila o 1,56 eura.
Hodnota tohto bodu je dôležitá pri urèení sumy 
úrazových dávok – náhrady za bolesś a náhrady za 
sśaženie spoloèenského uplatnenia. Pri ich výpoète 
sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom 
posudku a zo sumy na jeden bod.
Hodnotu jedného bodu urèuje opatrenie Minister-
stva zdravotníctva SR, prièom vychádza z priemer-
nej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve 
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom 

SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom 
vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesaèná mzda 
zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým 
úradom SR za rok 2021 je 1 211 eur, prièom hodno-
ta jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.
Novú hodnotu bodu urèenú pre tento rok použije 
Sociálna poisśovòa len pri tej náhrade za bolesś a 
náhrade za sśaženie spoloèenského uplatnenia, na 
ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 
31. decembri 2021, a to len v dôsledku pracov-
ného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.

Zdroj: Sociálna poisśovòa
 A ešte nieèo k úrazovému príplatku s odkazom 
na zákon è. 461/2003 o sociálnom poistení v znení 
a doplnení neskorších právnych predpisov (citujem):
„§ 87Suma úrazového príplatku
 Suma úrazového príplatku je:
 a) 55% denného vymeriavacieho základu urèené-
ho pod¾a § 84 od prvého dòa doèasnej pracovnej 
neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dòa 
tejto doèasnej pracovnej neschopnosti,
 b) 25% denného vymeriavacieho základu urèené-
ho pod¾a § 84 od štvrtého dòa doèasnej pracovnej 
neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania.“

Za správnosś: JUDr. Štefan Baláž, 
referát pracovných a právnych vzśahov OZŽ

PRÁVNE OKIENKO 
NIEÈO K ÚRAZOM,  K ÚRAZOVÝM DÁVKAM A K HODNOTE ÚRAZOVÉHO BODU

Z konferencie ZO OZŽ P, Ú a ŽP Zvolen
Dva roky pandémie a k tomu udalosti z posledných týždòov nikomu nepridali na pohode, skôr naopak. 
Potreba návratu do bežného života bola už taká silná, ako nikdy v predchádzajúcich rokoch. V našej 
základnej organizácii je marec mesiacom konferencie a osláv sviatku žien  - MDŽ. Ak akcia so zába-
vou, tak sú dve nemenné - DJ musí byś Janko Šouc a miesto konania reštaurácia Centrun-Pyramída.
Deò „D“ pripadol na piatok 25.3.2022. 
Prítomných privítal predseda ZO OZŽ PÚ a ŽP Zvolen, Slavomír Horánsky. Po slávnostnom prípit-
ku nasledovala skoršia veèera a konferencia. Predseda dostal èasový limit od prítomných èlenov, v 
ktorom muselo odznieś všetko podstatné.V ten moment som si spomenul na Tonka Andela, ktorého 
príhovory sme tiež limitovali. Povedané a odsúhlasené bolo všeko podstatné a tak už niè nebránilo 
predaś velenie DJ Jankovi.  
To, na èo sa všetci tešili, mohlo prepuknúś a aj prepuklo. Tancovalo sa až na pár krátkých prestávok 
do jednej ráno. Už dávno sa nestalo, aby do konca zostala polovica všetkých zúèastnených.
Poïakovaś treba personálu, ktorý prispel nielen peknou výzdobou, profesionálnym prístupom, ale aj 
ochotou ostaś s nami do skorých ranných hodín. Poïakovanie patrí aj organizátorom. Èo dodaś? 
Aby sme sa opäś mohli takto o rok stretnúś a aj takto sa poïakovaś našim kolegyniam a ženám. Bolo 

krásne vidieś po dlhej dobe na priate¾och, kolegoch a známych pohodu a úsmev na tvárach. Ak zvíśazí na Slovensku èiastoène zdravý rozum, tak v septembri alebo 
v októbri sa zabavíme pri príležitosti Dòa železnièiarov. Svetu mier! Slavomír Horánsky, predseda ZV OZŽ P, Ú a ŽP ZVOLEN
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Uzávierka príspevkov bola 1. 4. 2022.

Odborové združenie železnièiarov (OZŽ) poskytuje svojim èlenom benefit - Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnáva-
te¾ovi pri výkone povolania a dohliada na riešenie škodových udalostí. Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávate¾ovi 
pri výkone povolania platí v rámci Európskej únie, vzśahuje sa na hlavný pracovný pomer a aj na ved¾ajší pracovný pomer (brigáda), ktorý zamestnanec vyko-
náva na základe písomnej dohody. 
Podmienkou poistenia je èlenstvo v Odborovom združení železnièiarov. 
Výška zvolenej poistnej sumy závisí od výšky 4-mesaènej hrubej mzdy èlena OZŽ.

Poistiś možno veci, ktoré fyzická alebo právnická osoba
• má vo vlastníctve alebo ku ktorým má pod¾a zákona o štátnom podniku právo hospodárenia
• oprávnene má pri sebe
• používa pod¾a dohody, pokia¾ je pod¾a nej povinná používané veci opraviś, obstaraś veci nové alebo poskytnúś peòažnú náhradu, ak budú veci poškodené  
 alebo znièené
• prevzala pri poskytnutí služby na základe zmluvy
Poistenie sa vzśahuje aj na zodpovednosś za škodu, ktorú poistený spôsobil
• vyrobením nepodarku alebo chybnou manuálnou prácou pri montážach, opravách, 
       úpravách a stavebných  prácach 
• stratou vecí
• na pneumatikách a prepravovaných veciach 
• v súvislosti s vedením dopravného prostriedku
• pri èinnosti konanej na základe dohody o vyhotovení práce
• nedovolená jazda hnacieho dráhového vozidla
• zavleèenie alebo nesprávne smerovanie nákladného vozòa
• zaradenie technicky nespôsobilého alebo poškodeného vozòa do prevádzky
Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávate¾ovi pri výkone povolania kryje škody až do výšky 4-násobku priemernej mesa-
ènej hrubej mzdy.  Zamestnanec - èlen OZŽ sa podie¾a na škodovej udalosti 5% spoluúèasśou, ktorá je ohranièená min. 20 € max. 120 €. 

,,Staò sa èlenom OZŽ a chráò sa pred škodami spôsobenými neúmyselne a z nedbanlivosti.“
Ing. Zuzana Lunáková

+421903796578, lunakova@ozz.sk

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu 
spôsobenú zamestnávate¾ovi pri výkone povolania

Oslávili sme spolu MDŽ
Medzinárodný deò žien sa v súèasnej dobe už neoslavuje tak, ako v minu-
losti, napriek tomu, že urèite si ho všetky ženy zaslúžia. Žijeme ve¾mi rýchlo 
a naše kolegyne si za svoju prácu pre rodinu a samozrejme pre ich pracov-
né nasadenie zaslúžia našu pozornosś. 
Náš Závodný výbor ZO OZŽ pri Sekcií tratí a budov ho stále zaraïuje do 
svojho plánu práce. Vzh¾adom na epidemiologickú situáciu sa nám tohto 
roku po jednoroènej prestávke podarilo pripraviś pre naše èlenky malé 
spoloèenské posedenie a poïakovaś im za ich prácu. Pripravili sme pre 
nich malé obèerstvenie a milé darèeky.
Sme radi, že naše pozvanie prijali a strávili sme spolu pekné popoludnie. 
Urèite Medzinárodný deò žien bude v našej základnej organizácii stále 
sviatkom, kedy si na naše žienky spomenieme.

Mária Repperová, predsedníèka ZO OZŽ pri STaB Poprad

V zmysle prebiehajúcej diskusie o možnosti poskytovania rôznych benefitov 
a zliav pre èlenov odborov sme obdržali ponuku využitia z¾avy pri nákupe 
produktov lieèivej morskej kozmetiky Blackmud. 
Pre všetkých zamestnancov a èlenov odborových zväzov združených v Konfe-
derácii odborových zväzov SR je pripravená z¾ava vo výške 20% na produk-
ty lieèivej morskej kozmetiky Blackmud. Produkty sú dostupné na e-shope 
www.blackmud.eu. Uvedená z¾ava platí do konca roka 2022, môže sa 
použiś opakovane a nie je obmedzená výškou objednávky, z¾ava platí aj na už 
z¾avnené produkty. Z¾ava sa nevzśahuje na poplatky za dopravu a dobierku.
Èlenovia odborov si môžu z¾avu uplatniś nasledovným spôsobom:
Na e-shope v nákupnom košíku zaškrtnú pole Mám z¾avový kupón.
Následne sa zobrazí pole Kód z¾avového poukazu, do ktorého užívate¾ 
vpíše kód v tvare: KOZ2022 a klikne na tlaèidlo Uplatniś.
Z¾ava bude automaticky odrátaná a bude aj zobrazená v rekapitulácii objed-
návky.
V súvislosti s možnosśou uplatnenia z¾avy sa nakupujúci identifikuje ako uží-
vate¾ prostredníctvom prihlásenia, prièom prihlásený užívate¾ sa zaregistruje 
svojou mailovou adresou a do poznámky vpíše (prihlásenia alebo objednáv-
ky) názov svojho odborového zväzu za úèelom vyhodnotenia efektívnosti 
poskytnutia z¾avy. 

Ponuka pre èlenov OZŽ
Odborové združenie železnièiarov (OZŽ) v roku 2020 dojednalo s Poisśov-
òou Colonnade v Prahe benefit vo forme úrazového  a cestovného pois-
tenia na akcie OZŽ. Úrazové a cestovné poistenie vrcholovo hradí GR 
OZŽ. Poistenia 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 obdrží Asistenènú kartu od  vedúceho príslušného 
regionálneho pracoviska.
Poistné krytie sa vzśahuje na všetkých úèastníkov akcie do 80 rokov. Poiste-
nie nekryje rizikové športy a úrazy spôsobené pod vplyvom alkoholu a omam-
ných látok. 
Podmienkou poistenia úèastníkov akcie OZŽ, je nahlásenie akcie mailom 
lunakova@ozz.sk (dátum konania akcie, poèet úèastníkov, poèet dní trvania 
akcie), najneskôr 2 dni pred zaèiatkom akcie. Po skonèení akcie, organizátor 
akcie OZŽ zašle originál Prezenènej listiny s podpismi úèastníkov akcie na OZŽ 
Ing. Lunákovej, Legionárska 27, 831 04 Bratislava.

Ing. Zuzana Lunáková
+421 903 796 578

lunakova@ozz.sk

Poistenie Colonnade

 
 

 
Výška poistnej sumy 4800 € 6000 € 7200 € 10 400 € 13 600 € 16 000 €  

Ročné poistné 18 € 24 € 30 € 42 € 54 € 64 € 
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