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Noví funkcionári OZŽ

Pod takýmto heslom sa konal 
v dòoch 24.-27. mája 2022 v 
Budapešti 6. Kongres Európskej 
federácie pracovníkov v dopra-
ve (ETF), ktorej èlenom je aj naše 
Odborové združenie železnièiarov. 
ETF zastupuje 5 miliónov pracov-
níkov v doprave cez odborové 
organizácie vo všetkých oblastiach 
dopravy v rámci európskeho kon-
tinentu a OZŽ je súèasśou železni-
ènej sekcie.    
Kongres bol organizovaný v Maïar-
sku najmä z dôvodu politických 
vyhlásení na podporu všetkých  
demokratických síl vo východnej 
Európe. ETF obhajuje práva odbo-
rov, slobodu tlaèe, obèianske prá-
va a ¾udské práva. ETF znamená 
demokraciu, ¾udskosś a toleran-
ciu. Viac ako 500 delegátov z viac 
ako 200 pridružených spoloèností  
celej Európy diskutovali a hlasovali 
o programe, politických prioritách 
a stratégiách ETF na nasledujúce 
päśroèné obdobie.  
Európske odbory na kongrese 
opätovne potvrdili svoj záväzok 
poraziś krajný pravicový extrémiz-
mus na európskom kontinente. Do 
èela ETF boli na ïalšie päśroèné 
obdobie zvolení Frank Moreels 
za prezidenta a Lívia Spera za 
generálnu tajomníèku. Ako uviedol 
Frank Moreels: „Hlasy odborárov 
musia znieś hlasnejšie. Krajná 
pravica je èoraz agresívnej-
šia. Musí to byś naša spoloèná 
ambícia brániś sa a ja mám 
v úmysle bojovaś aj naïalej, 
dúfam, že spolu s vami všetký-
mi!“.

VYSTÚPENIE PREDSEDU OZŽ NA IX. ZJAZDE OZŽ

Vážené delegátky, delegáti, milí 
hostia!
 Èas plynie ve¾mi rýchlo. Dnes 
tu rokujeme, aj vplyvom pandémie 
COVID-19, po piatich rokoch opäś 
na našom zjazde. Zhodnotíme 
uplynulé obdobie a prijmeme roz-
hodnutia na ïalšie obdobie. Je to 
èas pracovný, ale aj slávnost-
ný. 
 Hneï v úvode chcem povedaś, 
že som rád v spoloènosti ¾udí, ktorí 
si zvolili tú najśažšiu prácu. Prácu 
s ¾uïmi, pri ktorej v prvom rade 
obhajujú oprávnené záujmy svo-
jich, našich èlenov – odborárov a 
zamestnancov. Urèite nie preto, že 
nám to Zákonník práce, kolektívna 
zmluva, alebo niekto prikazuje, ale 
preto, že je to potrebné a nutné. A 
my to vieme! 
 My si uvedomujeme potrebu 
odborov, ako nezastupite¾nú silu 
v spoloènosti. Ako jediný môžeme 
kolektívne vyjednávaś. Dojedná-
vame lepšie pracovné, mzdové a 
sociálne podmienky našich èle-
nov a zamestnancov v rámci jed-
notlivých podnikov, kde pôsobí-
me. V rámci sociálneho dialógu na 
národnej úrovni sa snažíme zlep-
šovaś životné podmienky našich 
èlenov, zamestnancov a obèanov 
Slovenskej republiky. Preto buï-
me hrdí na to, že sme èlenovia 
- Odborového združenia želez-
nièiarov - najväèšej odborovej 
centrály v železniènom sekto-
re.
 Akých teda bolo týchto päś 
rokov:
 Odborové združenie želez-
nièiarov je ako jediné, z (20) 
odborových centrál pôsobiacich 

v železniènom sektore, èlenom 
Konfederácie odborových zväzov 
Slovenskej republiky. Sme šiesty 
najväèší odborový zväz z 25 èlen-
nej konfederácii. 
 Máme zastúpenie v Predsta-
venstve konfederácie. V rámci 
„ve¾kej“ tripartity pôsobíme v 
Hospodárskej a sociálnej rade 
Slovenskej republiky. Naši èleno-
via zastupujú Odborové združenie 
železnièiarov vo výboroch pre 
otázky zamestnanosti na prísluš-
ných Úradoch práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
Takisto aj v regionálnych radách 
Konfederácie odborových zväzov 
Slovenskej republiky, ktoré sú zria-
dené na úrovni jednotlivých vyš-
ších územných celkov. 
 Neoddelite¾nou súèasśou èlen-
stva v konfederácii je aj bezpeè-
nosś a ochrana zdravia pri práci, 
ktorú spolufinancujeme cez kon-
federáciu. 
 V dnešnom napätom období, 
kedy nás dva roky sužovala pan-
démia a teraz vojenský konflikt na 
európskom kontinente, sa život 
nezastavil. Máme mnoho celo-
spoloèenských tém, ktoré v rám-
ci konfederácie chceme riešiś a 
riešime, ako napríklad:
- dôchodkový systém v Slovenskej  
republike a jeho neustále otvára-
nie,
- vysokú infláciu,
- zdražovanie potravín a energií,
- výšku minimálnej mzdy,
- Zákonník práce a s tým súvisia-
ce zmrazené príplatky za prácu v 
sobotu, nede¾u a v noci, minimál-
ne mzdové nároky (§120),
- rozširovanie vyšších kolektívnych 
zmlúv a mnoho ïalších tém. 
 Musíme neustále oslovovaś za-
mestnancov, aby si uvedomili 
svoju hodnotu, svoju dôležitosś 
a že Slovenská republika je sú-
èasśou Európskej únie - „sociálnej 
únie“! A preto netreba zabúdaś na 
základné heslo a oprávnene hlas-
no žiadaś „za európsku Prácu = 
európsku Plácu“.  
 Na medzinárodnej úrovni roz-
víjame spoluprácu s medzinárod-
nými odborovými organizáciami, 
najmä v rámci Európskej federá-
cie pracovníkov dopravy (ETF) v 
železniènej sekcii. Svoju èinnosś 
v ETF sa snažíme koordinovaś 
hlavne s našimi èeskými kolegami 

z OSŽ. Našou snahou je, aby sa 
4. železnièný balíèek, smernice a 
nariadenia Európskej únie èo naj-
lepšie implementovali do nášho 
právneho systému, aby tu bola jas-
ná podpora železniènej dopravy. 
Tam, kde je železnica vybudovaná, 
aby to bol nosný dopravný systém 
a ostatné dopravné systémy ho 
majú dopåòaś. Musí tu byś podpora 
a jasné pravidlá pre hospodársku 
súśaž, inovácie, realizáciu štruktu-
rálnych a technických noriem. Len 
takýmto spoloèným postupom v 
jednotlivých èlenských krajinách 
únie sa nám podarí vytvoriś moder-
ný a jednotný európsky železnièný 
priestor.
 V rámci sociálneho dialógu 
na úrovni Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky je 
Odborové združenie železnièia-
rov èlenom Asociácie odborových 
zväzov dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií, kde ako predseda OZŽ 
vykonávam funkciu prezidenta aso-
ciácie. Každoroène sa v decembri 
konala „Generálna porada ministra 
dopravy“, spolu s Úniou dopravy, 
pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky a Zväzom stavebných 
podnikate¾ov Slovenska, okrem 
posledných dvoch rokov pozna-
èených pandémiou. Na uvedenej 
porade hodnotíme uplynulý rok a 
nasto¾ujeme nové témy a úlohy na 
ïalší rok.
 V rámci „malej tripartity“ roku-
jeme so zástupcami železnièných 
spoloèností a ministerstva dopravy 
o smerovaní železnièného sektora 
v Slovenskej republike. 
 Železnièný sektor je aj 
naïalej nedostatoène finan-
covaný. Toto sme konštatovali 
pred piatimi rokmi a žia¾ platí to aj 
naïalej. Finanèné prostriedky zo 
štátneho rozpoètu nestaèia ani na 
údržbu a nie to ešte na moderni-
záciu. Suma za odloženú údržbu, 
„my hovoríme zanedbanú údrž-
bu“, sa už šplhá k jednej miliarde 
eur a každý rok narastá! O potrebe 
finanèných prostriedkov na moder-
nizáciu, ktorá by nás priblížila k 
rozvinutej Európe radšej ani neho-
voríme. Štát posledné roky rieši 
modernizáciu len prostredníctvom 
eurofondov, ale tie tu nebudú 
donekoneèna a raz skonèia! A v 
tomto nesystémovom financovaní 
nám ve¾mi nepomôžu ani financie 

 Delegáti IX. zjazdu OZŽ zvolili nových 
funkcionárov OZŽ:

predseda OZŽ
- František Zaparanik

1. podpredseda OZŽ
- Peter Hoffman

podpredsedovia OZŽ
- Peter Hoffman
- Peter Pikna
- ¼ubomír Kopka

Revízna komisia OZŽ
Miroslav Bujalka, Vladimíra Francová, 
Karin Sekeráková, Magdaléna Pikovská, 
František Barnáš

Èlenovia Generálnej rady OZŽ
František Zaparanik, Peter Hoffman, 
Peter Pikna, ¼ubomír Kopka, Marián 
Kubinec, Slavomír Kožár, Jozef Janech, 
Zita Verèíková, Slavomír Horánsky, 
Milan Šteso, Jana Kubicová, Slávka 
Petrenèáková, Mária Mesterová, Martin 
Dobroviè, Radovan Cmor, Štefan Baláž, 
Ondrej Krídla, Igor Maèek, Beáta Cep-
ková, Beáta Miháliková, Ondrej Butkaj, 
Róbert Višváder

Všetci na palube 
za spravodlivú dopravu!

pokraèovanie na str. 2
pokraèovanie na str. 2
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Všetci na palube za spravodlivú dopravu! - dokonèenie str. 1

V rámci zhodnotenia minulej práce a rozhodnutia o budúcich prioritách 
sa ETF opätovne zaviazala k svojej vízii spravodlivej dopravy, t.j. takej, 
kde sú pracovníci v doprave súèasśou rozhodnutí, ktoré ich ovplyvòujú. 
Tam, kde  nedochádza k vykorisśovaniu založenému na zisku a neèestnej 
konkurencii, s kvalitnými pracovnými miestami, s bezpeènými, spo¾ahli-
vými a cenovo dostupnými prepravnými službami pre zákazníkov a kde 
ide ruka v ruke sociálna a environmentálna udržate¾nosś.
V rámci železniènej sekcie ETF po prijatí 4. železnièného balíèka sa 
pokraèovalo v sledovaní a ovplyvòovaní železniènej politiky a legislatívy 
na európskej úrovni, prièom sa vystupovalo vždy proti postupujúcej libe-
ralizácii sektora. Jedným z dôležitých dokumentov je Smernica o rušòo-
vodièoch, v rámci ktorej sa vplýva na sledovanie doby jazdy, práce a 
odpoèinku. Bol úspešne obnovený sociálny dialóg. 
Konferencia žien schválila nový výbor žien na nasledujúce obdobie a 
prijala svoj program zameraný na zatraktívnenie odvetvia dopravy pre 

ženy, boju proti násiliu voèi pracovníèkam v doprave, zabezpeèenie 
zásady „rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty“ a riešenie vplyvov 
digitalizácie. Ing. Darina Fabu¾ová

VYSTÚPENIE PREDSEDU OZŽ NA IX. ZJAZDE OZŽ - dokonèenie str. 1

z „plánu obnovy a odolnosti SR“, kde je aloko-
vaných na železnicu zhruba pól miliardy eur. 
Štát musí povedaś, akú chce železnicu a ako ju 
bude financovaś! My chceme modernú, rých-
lu a bezpeènú železniènú dopravu! 
 ŽSR upozoròuje MDV SR na riziká, ktoré 
pri nedostatoènom financovaní môžu spôsobiś 
to, že nastane situácia, kde z celkového poètu 
4302,470 km kontrolovaných tratí v sieti ŽSR 
je 1303,250 km nevyhovujúcich. Dôsled-
kom bude, aby sa zabezpeèila bezpeènosś 
cestujúcich, postupné znižovanie najvyššie 
dovolených traśových rýchlostí a na niektorých 
regionálnych tratiach bude nutné úplné obme-
dzenie, respektíve doèasné zastavenie želez-
niènej prevádzky. Pre nás to je neprijate¾né a 
neprípustné! Takto to ïalej nepôjde!
 Upozoròujeme kompetentných vo vede-
ní rezortu dopravy SR, že takýto spôsob 
financovania je neudržate¾ný. 
 Viac kamiónovej dopravy z ciest na 
železnicu! Tak znie ïalšie predsavzatie Európ-
skej únie, ktoré si Slovenská republika osvojila 
a je stále aktuálne. Po dlhej dobe dochádza 
k posunu a MDV SR dalo momentálne do pri-
pomienkového konania materiál „Nastavenie 
udržate¾nej stratégie poplatkov za želez-
niènú dopravnú cestu“. Štát bude od roku 
2023 podporovaś všetkých nákladných doprav-
cov každý rok sumou 30 miliónov eur, poèas 
nasledujúcich 5 rokov, formou z¾avy na poplat-
koch za železniènú dopravnú cestu. Je to rieše-
nie, ktoré vítame, ale treba riešiś už koneène aj 
„Jednotné vozové zásielky“ systémovo a ciele-
ne, ako je to v okolitých krajinách.
 Verejná osobná doprava na Slovensku je 
poznaèená nesystémovou „Liberalizáciou 
železniènej osobnej dopravy“. Nemáme 
jasné pravidlá. Naše úsilie smerujeme k tomu, 
aby sa najskôr prijali tieto pravidlá: „akým 
spôsobom, kto, za akých podmienok a 
ktoré trate sa budú ponúkaś tretím doprav-
com“. Momentálne sú ponúkané len ucelené, 
najziskovejšie alebo najfrekventovanejšie úse-
ky. My tomu hovoríme, že je to „Liberalizácia 
železniènej osobnej dopravy na slovenský 
spôsob“! Nechceme, aby sa vyberali, resp. 
ponúkali len „èerešnièky na torte vo forme 
najfrekventovanejších úsekov“ a to ešte 10 
minút pred vlakmi, ktoré prevádzkuje národný 
dopravca ZSSK, ktoré si objednal a platí štát! 
Tu jasne a vidite¾ne dochádza k „vykrádaniu 

verejného záujmu“ to predsa my nechceme! 
My chceme, aby v ponuke bol „komplexný 
balíèek tratí“, kde záujemca dostane, okrem 
lukratívnych tratí aj menej lukratívne trate!
 Celý železnièný sektor musí byś vnímaný 
ako „zelený dopravný systém budúcnosti“ a 
„verejný záujem, ako služba obyvate¾stvu“! 
Nemôže byś hlavným kritériom zisk - my sme vo 
ve¾kej miere služba obyvate¾om, ktorá sa nedá 
meraś ziskom!
 V tomto mojom sumáre som si dovolil len 
ve¾mi v krátkosti upozorniś na problémy, ktorými 
sa zaoberáme v poslednom období v železniè-
nom sektore.
Poïme, ale teraz trochu k odborárskej pro-
blematike. 
 Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmlu-
vy na rok 2022 máme uzatvorené. Situácia sa, 
ale mení a v dôsledku vysokej inflácie (v apríli 
2022 bola 11,8%). Takýto rast inflácie, ktorú 
spôsobil rast cien energií, palív, potravín a 
ostatných komodít, bude nutné riešiś otvorením 
kolektívnych zmlúv a jednaś o mzdovom náraste, 
aby sa eliminoval, èím možno najviac, prepad 
reálnych miezd zamestnancov v železniènom 
sektore. OZŽ pôsobí v 14 podnikoch, takže to 
bude nároèná úloha pre všetkých kolektívnych 
vyjednávaèov OZŽ.
 Poèas uplynulého volebného obdobia 
došlo k rastu reálnych miezd v železniènom 
sektore. Samozrejme prejavil sa tam aj vplyv 
nízkej, až zápornej inflácie. Zamestnanosś sa 
vyvíjala dobre, okrem ZSSK CARGO, kde došlo 
k hromadnému prepúšśaniu. Dnes, ale musíme 
konštatovaś, že vzniká nedostatok zamestnan-
cov, hlavne v prevádzkových profesiách u ŽSR 
a rušòovodièov v ZSSK a ZSSK CARGO.
 Spoluprácou s „Odborovými centrálami“, 
ktoré pôsobia v železniènom sektore sa nám 
darí dosahovaś pri kolektívnom vyjednávaní lep-
ší výsledok, pretože sa držíme hesla „Spolu 
dokážeme viac“.
 V poslednom období, ale vznikajú v želez-
niènom sektore nové odborové centrály, ako 
huby po daždi. Ich prvým cie¾om je, aby boli 
uvo¾není a platení zamestnávate¾om, bez oh¾a-
du na to, akú ve¾kú „30“ èlennú èlenskú základ-
òu majú. Ja takéto odborové centrály nazývam 
„novotvarmi v odboroch“.
 Preto vyzývame všetkých zamestnancov 
bez odborovej príslušnosti, aby rozšírili rady 
spoloène organizovaných zamestnancov a 

vstúpili do OZŽ, kde nájdu uplatnenie a pries-
tor, ako pomôcś svojim kolegom, pretože len 
odborová organizácia má právo kolektívne 
vyjednávaś.
 Podrobnejšie o kolektívnom vyjednávaní za 
uplynulé volebné obdobie máte popísané vo 
faktografickom materiáli.
 Dobrú spoluprácu máme so zamestnávate¾-
mi, aj keï to ve¾akrát, ako sa hovorí, medzi nami 
iskrí. Sú to, ale rozdielne poh¾ady na problémy 
a h¾adanie spôsobu ich riešenia. Som rád a 
môžem konštatovaś, že tieto rôzne názory nám 
nebránia sa navzájom poèúvaś a nakoniec sa aj 
dohodnúś. Nezasahujú do osobných vzśahov a 
to dáva záruku, že takéto profesionálne vzśahy 
budeme maś aj do budúcna. So zamestnávate¾-
mi máme uzatvorené zmluvy o uvo¾není zástup-
cov zamestnancov pre prácu v Odborovom 
združení železnièiarov. Takisto športovú oblasś 
sa nám darí držaś na vysokej úrovni. Odboro-
vé združenie železnièiarov na základe dohôd 
so zamestnávate¾mi zastupuje a spolufinancuje 
medzinárodné športové súśaže v rámci (USIC-u) 
Medzinárodného športového zväzu žele-
znièiarov. V tejto medzinárodnej organizácii, kto-
rá združuje 16 krajín, zastupujeme celý sloven-
ský železnièný sektor. Aj keï vplyvom pandémie 
sa dva roky nekonali športové hry železnièiarov 
na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej 
úrovni. Do budúcna, ale dúfame, že sa vrátime 
do „starých ko¾aji“ aj v tejto èinnosti. 
 Je toho ešte ve¾a, èo by som Vám chcel 
v tomto úvodnom príhovore povedaś, ale to 
skôr patrí do pracovnej èasti nášho zjaz-
du.
Záverom chcem poïakovaś: 
• zamestnávate¾om za korektnú spoluprácu v 
rámci sociálneho dialógu,
• Konfederácii odborových zväzov Slovenskej 
republiky za podporu a súèinnosś pri presadzo-
vaní potrieb železnièiarov,
• zahranièným hosśom za dobrú koordináciu 
spoloèných postupových krokov v rámci ETF, 
USIC a V4,
• a samozrejme poïakovanie patrí Vám všet-
kým, delegátky a delegáti, za podporu a pro-
stredníctvom Vás, aj celej èlenskej základni 
Odborového združenia železnièiarov.

František Zaparanik, predseda OZŽ
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Informácia z pracovného stretnutia k aktuálnym témam v železniènom sektore

 Z iniciatívy zástupcov zamestnancov, ktorí sú združení v odborových orga-
nizáciách pôsobiacich v železniènom sektore, ODBOROVÉ ZDRUŽENIE 
ŽELEZNIÈAROV (OZŽ), FEDERÁCIE STROJVODCOV (FS) a ODBOROVÁ 
ASOCIÁCIE VÝPRAVCOV A DISPEÈEROV (OAVD), sa konalo pracovné 
stretnutie k aktuálnym témam v železniènom sektore. Podnetom bola ostat-
ná odvetvová tripartita MDV SR, kde zostalo mnoho nezodpovedaných otá-
zok zo strany Ministerstva financií SR a ÚHP. Stretnutie sa uskutoènilo dòa 
6.6.2022 za úèasti:
MDV SR: minister dopravy a výstavby Andrej Doležal a štátny tajomník Jaro-
slav Kmeś;
MF SR: štátny tajomník Marcel Klimek a vedúci oddelenia dopravných pro-
jektov Rastislav Farkaš;
ZSSK CARGO: predseda predstavenstva a generálny riadite¾ Roman Gono a 
èlen predstavenstva a riadite¾ Úseku služieb ŽKV ¼ubomír Kuśka; 
ZSSK: predseda predstavenstva a generálny riadite¾ Roman Koreò a pod-
predseda predstavenstva a riadite¾ Úseku prevádzky Ján Lukáè;
ŽSR: námestník generálneho riadite¾a pre prevádzku Milan Kubíèek a 
námestník generálneho riadite¾a pre ekonomiku Peter Bagin;
OZŽ: predseda František Zaparanik, 1. podpredseda Peter Hoffman a pod-
predseda ¼ubomír Kopka;
FS: prezident Dušan Kaša;
OAVD: prezident Jozef Chovanec a predseda Republikovej rady František 
Demko;
Organizaèno-technické zabezpeèenie: Anna Poliaková OZŽ.
 Prítomní diskutovali o súèasnom stave v železniènom sektore. Zástupco-
via MF SR deklarovali nedostatok finanèných prostriedkov. Problém vidia v 

Zákone o štátnom rozpoète a v rozpoètových pravidlách.
 Zástupcovia železnièných podnikov upozornili na objemovo rovnakú 
dotáciu už mnoho rokov a vo výh¾ade budúcnosti klesajúci trend týchto dotá-
cií. Informovali, že využívajú všetky možnosti zabezpeèenia prevádzky. 
 Napriek tomu ZSSK eviduje rozdiel v hospodárení 24 mil. Eur v rámci 
uzatvorenej Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme na rok 2022. 
Pri jej nedofinancovaní hrozí v druhom polroku 2022 rušenie ve¾kého poètu 
vlakov. Okrem toho, rastúce náklady (energia, nafta a pod.) spôsobujú ïalšie 
prehlbovanie nekrytých prostriedkov.

 ŽSR potrebuje na dofinancovanie bežnej prevádzky 35 mil. Eur, na dofi-
nancovanie odloženej údržby je potrebných ïalších minimálne 30 mil. Eur 
a na zabezpeèenie vyrovnaného hospodárenia je potrebných 72 mil. Eur. 
Problémom je aj zvyšovanie cien, napríklad roèný rozdiel oproti plánovaným 
nákladom na elektrickú energiu a plyn je odhadovaný cca vo výške 60 mil. 
Eur v roku 2022.
 ZSSK CARGO vidí problém v úhrade za dopravnú cestu, kde zvyšovanie 
znamená stratu tržieb a trás prepravy, nako¾ko externí prepravcovia využijú 
lacnejšie a lepšie podmienky v okolitých štátoch.
 Minister dopravy, v rámci diskusie, preukázal podrobnú znalosś proble-
matiky a uistil prítomných, že h¾adá zdroje èi už na úrovni MDV SR alebo aj 
MF SR. K návrhu nového GVD ubezpeèil prítomných, že nový GVD podpí-
še len v prípade, keï bude podložený všetkými reálnymi podkladmi, budú 
odstránené všetky chyby, ktoré obsahuje a zároveò bude vyhodnotený ako 
prospešný.
 Zástupca MF SR uviedol, že všetky podnety na zlepšenie súèasnej situ-
ácie v železniènom sektore prednesie ministrovi financií.
 Odborové centrály požadujú v termíne do 15.6.2022 informáciu o 
spôsobe riešenia prerokovaných tém. V prípade absencie takejto informácie 
sa odborové centrály obrátia na predsedov koalièných strán, kde ich budú 
informovaś o súèasnom stave v železniènom sektore a požadovaś urýchlenie 
riešenia v stabilizácii a rozvoji železnièných podnikov.
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Programové vyhlásenie IX. zjazdu OZŽ

Na jeseò v roku 2019 sme ani len netuši-
li, ako sa nás všetkých dotkne pandémia 
Covid-19, ktorá toho èasu prepukla v Èíne. 
Prepad ekonomiky, zásah do životov obyva-
te¾ov na celom svete a vzájomná zomknutosś 
bola narušená. Mnohí prišli o svojich prí-
buzných, ale aj o zamestnanie. Bytostne sa 
to dotklo aj Slovenska a tým aj nás železni-
èiarov. Reštrukturalizácia vo všetkých troch 
železnièných spoloènostiach. Hromadné 
prepúšśanie v ZSSK CARGO. Rok 2021 
bol vyhlásený Európskym rokom železníc, 
no nezhody vo vláde SR nedovolili železni-
èiarom na Slovensku pocítiś túto podporu 
z Európy. Preto aj naše programové ciele 
by mali byś zamerané na železnièný rozvoj 
a tým pádom aj na našich zamestnancov 
v železniènom sektore, ktorý je dlhodobo 
podhodnotený. 
Naplniś to, èím sa ako OZŽ prezentujeme. 
Udržaś sociálne istoty zamestnancov, uza-
tvoriś èo najvýhodnejšie kolektívne zmluvy, 
byś styèným bodom pracovnoprávneho 
zastupovania a poradcom, dohliadaś na 
BOZP a v neposlednom rade docieliś to, 
aby každý zamestnanec dostal za odvede-
nú prácu aj adekvátnu plácu.  
Odborové združenie železnièiarov pre 
nasledujúce roky prijalo nasledujúce tézy, 
ktoré bude v novom programovom období 
presadzovaś, napåòaś, obhajovaś a chrániś.

OZŽ prijíma nasledovné prioritné tézy:
• Smerovanie OZŽ, vnútro-odborová èin- 
    nosś, organizaèná výstavba
• Kolektívne vyjednávanie, zamestnanosś a       
     mzdy      
• Bezpeènosś a ochrana zdravia pri práci,  
   sociálna starostlivosś, pracovné prostre-  
    die
• Pracovné právo a legislatíva
• Vzdelávanie a informaèný systém OZŽ
• Šport a využitie vo¾ného èasu
• Medzinárodná èinnosś

Smerovanie OZŽ, vnútroodborová èin-
nosś, organizaèná výstavba

• Trvalý pokles èlenskej základne je nevy-
hnutné zastaviś. Potrebujeme silnú èlenskú 
základòu pre realizáciu našich ambícií, pre 
efektívny sociálny dialóg, preto je posilòo-
vanie odborovej organizovanosti pre OZŽ 
životne dôležité.
• Prispôsobiś organizaènú štruktúru OZŽ 
organizaènému usporiadaniu zamestnáva-
te¾ských organizácií tak, aby v súlade so 
Stanovami OZŽ na všetkých úrovniach, kde 
zamestnávate¾ rozhoduje o potrebách, záuj-
moch a sociálnych istotách zamestnancov 
bolo toto rozhodovanie kvalifikovane ovplyv-
òované príslušným odborovým orgánom.
• Iniciovaś a podporovaś proces integrácie 
ZO OZŽ do väèších celkov. Vytváraś tak 

podmienky k profesio-nalizácii a väèšej 
autority odborových funkcionárov pôsobia-
cich v týchto novovzniknutých subjektoch.
• V nadväznosti na schválené zmeny Sta-
nov OZŽ a prijatého uznesenia IX. zjazdu 
OZŽ týkajúcich sa postavenia, vzájomných 
vzśahov, úloh a právomocí orgánov OZŽ 
vydaś nový Organizaèný poriadok OZŽ.
• Pokraèovaś v aktivitách, ktorých výsled-
kom je za-stavenie poklesu èlenskej základ-
ne. Je potrebné sa zameraś na mladú gene-
ráciu, nových zamestnancov. U nových 
zamestnávate¾ských subjektov v doprave 
h¾adaś spôsob, ako tam založiś ZO OZŽ. 
Pod¾a potreby vytváraś pracovné skupiny na 
splnenie týchto cie¾ov.
• Úzko spolupracovaś s odborovými zväzmi 
združenými v Asociácii odborových zväzov 
dopravy, pôšt a telekomunikácií  i s ostat-
nými odborovými zväzmi združenými v KOZ 
SR pri riešení spoloèných problémov na 
úrovni rezortu a národného hospodárstva.
• Za rozhodujúci a prioritný nástroj k pre-
sadzovaniu záujmov èlenov OZŽ a ostat-
ných železnièiarov považovaś sociálny 
dialóg na úrovni RSD, rezortnej a odvetvo-
vej tripartity, so zamestnávate¾skými zväzmi 
i s jednotlivými zamestnávate¾mi.
• Aktívne vstupovaś do rokovaní s politický-
mi stranami, poslaneckými klubmi a výbor-
mi NR SR pri presadzovaní požiadaviek a 
záujmov èlenov OZŽ. Trvalú pozornosś 
venovaś spolupráci s ústrednými orgánmi 
štátnej správy, vyššími územnými celkami a 
ostatnými orgánmi územnej štátnej správy a 
samosprávy.

Kolektívne zmluvy a kolektívne vyjedná-
vanie

• Kolektívne vyjednávanie, uzatváranie a 
kontrolu plnenia podnikových kolektívnych 
zmlúv považovaś za najúèinnejší nástroj na 
uspokojovanie potrieb a presadzovanie 
požiadaviek zamestnancov. Všetky odboro-
vé orgány a organizácie OZŽ budú dôsled-
ne využívaś svoje právomoci vyplývajúce 
zo Zákona è. 2 o Kolektívnom vyjednáva-
ní a dôsledne plniś úlohy prijaté na úrovni 
riadiacich orgánov OZŽ k zabezpeèeniu 
prijímania, realizácie a kontroly plnenia 
kolektívnych zmlúv.
• Príslušný odborový orgán, navrhne, pre-
rokuje a schváli zloženie tímov kolektívnych 
vyjednávaèov. Predstavenstvo GR OZŽ 
poskytne urèité formy pomoci v procese 
kolektívneho vyjednávania.
• Vzdelávanie kolektívnych vyjednávaèov 
poverených kolektívnym vyjednávaním k 
uzatvoreniu i kontrole plnenia podnikových 
kolektívnych zmlúv prednostne a obsahovo 
orientovaś na problémy, miezd a zamestna-
nosti a sociálnej spravodlivosti.
• Výrazne zvýšiś nároènosś kontroly plnenia 

podnikových kolektívnych zmlúv na všet-
kých úrovniach organizaènej štruktúry OZŽ 
a dôrazne trvaś na prijímaní nápravných 
opatrení a požadovaś od zamestnávate¾ov 
vyvodzovaś dôsledky zo zavineného nepl-
nenia úloh vyplývajúcich z podnikových 
kolektívnych zmlúv voèi zodpovedným 
zamestnancom.

Zamestnanosś

OZŽ bude podporovaś vytváranie väèšieho 
množstva kvalitných pracovných miest a 
požadovaś prijímanie efektívnych nástrojov 
rastu zamestnanosti.
• Ochranu pracovných príležitostí a ochra-
nu železnièiarov pred stratou zamestna-
nia považovaś v nasledujúcom období za 
absolútnu prioritu v èinnosti všetkých orgá-
nov OZŽ.
• Nepripustiś urèovanie potreby poètu 
zamestnancov inými ako exaktnými metó-
dami. Všetky indexové metódy považovaś 
za ohrozovanie bezpeènosti železniènej 
dopravy.
• Aktívne sa podie¾aś na príprave opatrení 
na zachovanie zamestnanosti v železniènej 
doprave v spolupráci so všetkými zamest-
návate¾skými organizáciami.
• Na úrovni zamestnávate¾ských organizácií 
a príslušných odborových orgánov pravidel-
ne hodnotiś vývoj zamestnanosti a úèinnosś 
prijatých opatrení na zachovanie zamest-
nanosti v železniènej doprave. Obdobný 
postup zabezpeèiś i na úrovni odvetvovej 
tripartity v súèinnosti s MDV SR.
• OZŽ bude v rozsahu svojich kompetencií 
intenzívne dohliadaś nad stavom pracov-
ných podmienok tak, aby boli eliminované 
vplyvy nebezpeèných a škodlivých faktorov 
pracovného procesu a pracovného pro-
stredia.
• Osobitnú pozornosś venovaś zachovaniu 
pracovnoprávnych podmienok zamestnan-
cov v organizaèných štruktúrach zamestná-
vate¾ských organizácií, kde bude dochádzaś 
k reštrukturalizácii a k organizaèným zme-
nám.

Mzdy

OZŽ bude požadovaś rast miezd s dôrazom 
na jej sociálny rozmer, a to na takej úrovni,   
aby zabezpeèovala dôstojnú životnú úroveò 
zamestnancov.
• Všetky odborové orgány a organizácie 
OZŽ budú venovaś mimoriadnu pozornosś 
otázkam odmeòovania a vývoju miezd. 
•  Sledovaś a vyhodnocovaś rast nominál-
nych a reálnych miezd v zamestnáva-
te¾ských organizáciách v nadväznosti na 
vývoj inflácie a spotrebite¾ských cien. Získa-
né údaje využívaś najmä ako podklady ku 
kolektívnemu vyjednávaniu.

pokraèovanie na str. 5



• Cez zástupcov zamestnancov v správnych 
a dozorných orgánoch podnikoch uplatòo-
vaś právomoci odborového orgánu v pro-
cese rozpisu plánu miezd a plánu zamest-
nanosti v podnikoch a ich organizaèných 
zložkách.
• Podnikové výbory a odborové orgány na 
úrovni podnikov a ich organizaèných zložiek 
budú pravidelne v dohodnutých termínoch 
hodnotiś vývoj miezd za uplynulé obdobie. 
Zároveò dohodnú opatrenia na riešenie prí-
padného nepriaznivého vývoja a informujú o 
prijatých záveroch svojich èlenov.
• Uplatòovaś svoje pripomienky, podie¾aś sa 
na príprave zásadných zmien v odmeòova-
ní a zabezpeèiś reprezentatívne zastúpe-
nie zamestnancov v odborných komisiách 
vytvorených na úrovni zamestnávate¾ských 
organizácií k riešeniu mzdových problé-
mov.

Bezpeènosś a ochrana zdravia pri prá-
ci, sociálna starostlivosś, pracovné pro-
stredie

OZŽ bude spolupracovaś v oblasti bezpeè-
nosti a ochrany zdravia pri práci s NIP a 
príslušnými IP s cie¾om neustále zlepšovaś 
pracovné podmienky zamestnancov.
• Presadzovaś u zamestnávate¾ov dôsledné 
dodržiavanie platnej legislatívy o bezpeè-
nosti a ochrane zdravia pri práci za úèelom 
vytvárania vhodných pracovných podmie-
nok, bezpeènej a zdravie nepoškodzujúcej 
práce, vylúèenia alebo zníženia poètu pra-
covných úrazov, chorôb z povolania a iných 
poškodení zdravia súvisiacich s výkonom 
povolania.
•  Vykonávaś kontrolnú èinnosś v zmysle plat-
ných oprávnení so zameraním na dodržia-
vanie predpisov BOZP, za úèelom zlepšo-
vania pracovného prostredia a pracovných 
podmienok. Využívaś pri tom spoluprácu s 
orgánmi štátneho dozoru, ÚVZ v SR, pra-
covnej zdravotnej služby a zamestnancami 
príslušných organizácií poverených kontrol-
nou èinnosśou.
• Naïalej venovaś pozornosś pracoviskám 
so zvýšeným ohrozením zdravia. Vyžadovaś 
zlepšovanie pracovných podmienok a pri-
jímanie technických a organizaèných opa-
trení na zlepšenie úrovne ochrany zdravia 
zamestnancov pri práci.
• Trvale venovaś pozornosś poskytovaniu 
OOPP zamestnancom. Dôrazne vyžadovaś 
skvalitnenie celého procesu objedávania, 
zabezpeèovania a distribúcie a zabezpeèe-
nia potrebného sortimentu v požadovanej 
kvalite.
• V spolupráci so ZV ZO OZŽ dôraznejšie 
uplatòovaś právomoci odborov v oblasti 
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, 

predovšetkým pri odstraòovaní zistených 
nedostatkov na pracoviskách v oblasti bez-
peènosti a hygieny práce.
• Zúèastòovaś sa na príprave a spracovaní 
vnútroorganizaèných predpisov a smerníc a 
presadzovaś riešenia námetov, pripomienok 
a stanovísk zamestnancov k oblasti BOZP.
• Poskytovaś metodickú a odbornú pomoc 
funkcionárom OZŽ a zástupcom zamest-
nancov pre oblasś BOZP, s cie¾om skvalitniś 
a zefektívniś ich èinnosś.
• Iniciovaś vo všetkých zamestnávate¾ských 
organizáciách aktualizáciu, respektíve prija-
tie nových sociálnych programov, zodpove-
dajúcich súèasným potrebám a podmien-
kam prevádzky v železniènej doprave.
• Dôsledne využívaś všetky formy odborár-
skeho vplyvu na ochranu záujmov svojich 
èlenov v zdravotnom poistení a dôchodko-
vom zabezpeèení.
• Presadzovaś, aby súèasné zdravotníctvo a 
jeho zariadenia naïalej slúžili ochrane zdra-
via a posudzovaniu spôsobilosti zamest-
nancov na prácu v železniènej doprave. V 
tejto súvislosti nepripustiś riešenia, ktoré 
by zhoršovali úroveò bezpeènosti želez-
niènej dopravy, alebo by nezodpovedali 
smerniciam EÚ. Riešenie mzdových a pra-
covnoprávnych podmienok zamestnancov 
v železniènom zdravotníctve považovaś za 
neoddelite¾nú súèasś garancie kvality zdra-
votníckych služieb poskytovaných zamest-
nancom v železniènej doprave.
• Ïalej rozvíjaś poistenie zodpovednosti 
zamestnanca za škodu spôsobenú zamest-
návate¾ovi a aj iné benefity urèené pre èle-
nov OZŽ. 

Pracovné právo a legislatíva

• V súlade s Poriadkom právnej pomoci OZŽ 
poskytovaś komplexnú právnu pomoc pre 
èlenov a orgány OZŽ. Raz roène vyhodno-
covaś jej úèinnosś a dosiahnuté výsledky na 
rokovaní Predstavenstva OZŽ.
• Aktívne sa podie¾aś na tvorbe a pripomien-
kovaní pracovnoprávnych a iných právnych 
noriem rezortu Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR, KOZ SR alebo priamo pro-
stredníctvom poslaneckých klubov a poli-
tických strán.
•Na všetkých úrovniach štruktúry OZŽ dô-
slednejšie využívaś právo kontroly nad 
dodržiavaním pracovnoprávnych predpi-
sov.
• V rozsiahlych, alebo opakujúcich sa prípa-
doch porušovania pracovnoprávnych pred-
pisov poskytovaś pracovnoprávne poraden-
stvo až na úrovni základných organizácií.
• Skúsenosti z riešenia pracovnoprávnych 
problémov zverejòovaś vo všetkých infor-
maèných médiách. Vo Zvestiach v rubrike 

právnej pomoci zverejòovaś informácie o 
právoplatných rozhodnutiach a zmenách, 
ktoré v príslušnom období vstúpili do plat-
nosti.

Vzdelávanie a informaèný systém OZŽ

• Mesaèník Zvesti, webovú a facebookovú 
stránku OZŽ považovaś za základný prvok 
informácií smerom k základným organizá-
ciám. Obsah priebežne aktualizovaś pod¾a 
potrieb èlenskej základne.
• Udržiavaś organizaène a personálne re-
gionálne pracoviská OZŽ ako komunikaè-
né, metodické a servisné centrá zodpo-
vedné za aktuálnosś obojstranných infor-
maèných tokov medzi ZO OZŽ a riadiacimi 
orgánmi OZŽ.
• Organizovaś pravidelné školenia pre èle-
nov volených orgánov v ZO OZŽ.
• Organizovaś pod¾a potreby aktívy obsaho-
vo a termínovo viazané na ukonèené kolektív-
ne vyjednávanie, aby ZO OZŽ mohli byś infor-
mované o dohodnutom obsahu kolektívnych 
zmlúv.

Šport a využitie vo¾ného èasu

• Ako doplnkové neziskové služby naïalej 
organizovaś a podporovaś rekreácie, špor-
tové a kultúrne aktivity.
• Každoroène organizovaś regionálne a celo-
štátne športové hry železnièiarov, ktoré 
plnia zároveò funkciu kvalifikácie na športo-
vé súśaže USIC.
• Športové súśaže v rámci USIC považo-
vaś za reprezentáciu Odborového združenia 
železnièiarov, ale i zamestnávate¾ských orga-
nizácií.
• Na podporu rozvoja amatérskeho športu, 
regenerácie pracovných síl a aktívneho 
využívania vo¾ného èasu vo väèšej miere 
využívaś Sociálny fond.

Medzinárodná èinnosś

• Rozvíjaś spoluprácu s medzinárodnými 
odborovými organizáciami, najmä v rámci 
ETF. Prehlbovaś spoluprácu najmä s odbo-
rovými organizáciami na železnici v rámci 
krajín V4. 
• V súlade s podpísanou dohodou koor-
dinovaś a spoloène presadzovaś záujmy 
železnièiarov krajín V4 na pôde ETF a v 
rámci európskeho sociálneho dialógu.
• Nadväzovaś kontakty a spoluprácu s od-
borovými organizáciami železnièných do-
pravcov, ktorí budú v podmienkach libera-
lizovaného dopravného trhu vstupovaś na 
železniènú sieś SR.
• Nadštandardné medzinárodné vzśahy i 
naïalej udržiavaś s Odborovým sdružením 
železnièáøù  v ÈR.
• Naïalej, i v nasledujúcom období aktívne 
pôsobiś v riadiacich štruktúrach USIC.
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ŽST Púchov - stolièky

Dòa 13.04.2022 som vykonal tematickú kontrolu pod¾a § 29 
zákona NR SR è.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších 
predpisov a § 149 ods. 1, Zákonníka práce u zamestnáva-
te¾a: Železnice Slovenskej republiky. Kontrolu som vykonal na 
základe konzultácie s predsedom ZO OZŽ pri ŽST Trenèín 
Petrom Schubertom.
Na pracovisku mi pán prednosta ŽST Púchov Ing. Pavel 
Lišèák vysvetlil problematiku, ktorá sa týka nielen priamo 
pracoviska Púchov, ale aj okolitých staníc. Moje zameranie 
bolo na pracovisko Dopravná kancelária. Zamestnanci vo 
funkcii výpravca sa sśažujú, na stolièky (otoèné kancelárske 
stolièky), ktoré sú poškodené a nefunkèné. V èase kontro-
ly boli 3 stolièky vyradené z dôvodu poškodenia. O tejto 
skutoènosti, som sa bol presvedèiś v príslušnom sklade na 
pracovisku, kde sú vyradené viaceré stolièky. Na pracovis-
ku majú zamestnanci stolièky, ktoré sú poškodené (poško-
dený mechanizmus na nastavenie výšky – stolièka nedrží 
nastavenú výšku a postupne klesá. Na väèšine stolièiek 
evidujeme poškodený mechanizmus na nastavenie sklonu 
operadla – po sklopení sa mechanizmus nastavenia sklonu 
samovo¾ne vracia naspäś do pôvodnej polohy, èo malo za 
následok aj spadnutie zamestnanca zo stolièky). V dôsledku 
nevybavenia pracoviska funkènými stolièkami, zamestnanci 
na pracovisku musia používaś nefunkèné stolièky alebo sto-
lièky, ktoré nie sú urèené na sedenie zamestnanca 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni. Zamestnávate¾ musí vybaviś pracovis-
ko ihneï inou (novou) stolièkou po ohlásení poškodenia. Aj 
z toho dôvodu by mal zamestnávate¾ vybavovaś pracoviská, 
nielen presne napoèítaným množstvom na zamestnancov, 
ale mali by byś na pracovisku aj tzv. rezervné stolièky, aby 
bolo možné vymeniś stolièku ihneï. Do „rezervy“ by mal vrcho-
lovo zamestnávate¾ vybavovaś pracoviská aj inými zariadeniami, 
pomôckami prípadne spotrebièmi ako napríklad rýchlovarná 
kanvica, mikrovlnná rúra a pod.
 Rozpor: Zákon è. 124/2006 o BOZP § 6 bod 1. písme-
no b) Zamestnávate¾ je povinný zlepšovaś pracovné pod-
mienky a prispôsobovaś ich zamestnancom.
 Rozpor so Zákonom è. 124/2006 o BOZP § 6 bod 
1. písmeno d) Zamestnávate¾ v záujme zaistenia bezpeè-
nosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zabezpeèo-
vaś, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, 
materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporia-
danie pracovných miest a organizácia práce neohrozo-
vali bezpeènosś a zdravie zamestnancov a na ten úèel 
zabezpeèovaś potrebnú údržbu a oprav.,
 Rozpor: Zákon è. 124/2006 o BOZP § 6 Všeobec-
né povinnosti zamestnávate¾a (1) Zamestnávate¾ v záuj-
me zaistenia bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci je 
povinný a) vykonávaś opatrenia so zrete¾om na všetky 
okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi pred-
pismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti a 
ochrany zdravia pri práci, b) zlepšovaś pracovné podmienky 
a prispôsobovaś ich zamestnancom; zoh¾adòovaś pritom 
meniace sa skutoèné a predvídate¾né okolnosti a dosiah-
nuté vedecké a technické poznatky, c) zisśovaś nebez-
peèenstvá a ohrozenia, posudzovaś riziko a vypracovaś 

písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých èin-
nostiach vykonávaných zamestnancami, d) zabezpeèo-
vaś, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, 
materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiada-
nie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali 
bezpeènosś a zdravie zamestnancov a na ten úèel zabez-
peèovaś potrebnú údržbu a opravy, i) urèovaś bezpeèné 
pracovné postupy, 
 Rozpor: Zákon è. 124/2006 o BOZP § 9 Kontrolná 
èinnosś 2) Zamestnávate¾ je povinný odstraòovaś nedo-
statky zistené kontrolnou èinnosśou. 
 Nariadenie vlády SR è. 276/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpeènostných a zdravotných požiadavkách pri práci so 
zobrazovacími jednotkami: § 2 Na úèely tohto nariadenia 
vlády sa rozumie: a) zobrazovacou jednotkou zariadenie s 
obrazovkou na znázoròovanie abecedno-èíslicových alebo 
grafických znakov bez oh¾adu na použitý spôsob zobrazova-
nia, b) zamestnancom akýko¾vek zamestnanec pod¾a osobit-
ného predpisu,1) ktorý používa zariadenie so zobrazovacou 
jednotkou ako významnú èasś svojej práce. §3 Pracovisko 
so zobrazovacou jednotkou musí spåòaś minimálne bezpeè-
nostné a zdravotné požiadavky uvedené v prílohe è. 1. § 5 
Zamestnávate¾ je povinný c) riešiś problematiku bezpeènosti 
a ochrany zdravia pri práci v spolupráci so zamestnancami a 
zástupcami zamestnancov pre bezpeènosś a ochranu zdra-
via pri prác
 Príloha è. 1 k nariadeniu vlády è. 276/2006 Z. z. E. 
Pracovné sedadlo 1. Pracovné sedadlo musí byś uprave-
né tak, aby zabezpeèovalo zamestnancovi stabilitu, poho-
dlnú pracovnú polohu a vo¾nosś pohybov. 2. Typ sedadla je 
potrebné zvoliś pod¾a vykonávanej práce (pevné, pohyblivé, 
s otoènou sedacou plochou a podobne). 3. Sedadlo musí 
byś nastavite¾né na výšku v rozsahu 400 až 520 mm, håbka 
sedacej plochy má byś v rozsahu 350 až 500 mm a šírka 
približne 480 mm; operadlo musí maś nastavite¾nú výšku i 
sklon. 4. Sedadlo je vhodné vybaviś aj sklopite¾nými opier-
kami predlaktia, ktorých výška nad sedacou plochou má byś 
270 mm, minimálna šírka 70 mm a vzdialenosś medzi okraj-
mi opierok 500 mm. 5. Pre trvalú prácu so zobrazovacou 
jednotkou je potrebné vybaviś priestor pre dolné konèatiny 
podložkou pod chodidlá s nastavite¾nou výškou a sklonom, 
s minimálnou dåžkou 450 mm a šírkou 300 mm a s nekåza-
vou úpravou povrchu.
 Príloha è. 1 k vyhláške è. 542/2007 Z. z. požiadav-
ky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním 
zvýšenej fyzickej záśaže pri práci 3. Pracovné sedadlo a 
priestor pre dolné konèatiny a) miesto výkonu práce, kde 
je základná pracovná poloha trvalo v sede, musí byś vybave-
né pracovným sedadlom s nastavite¾nou výškou sedadla a 
s opierkou chrbta, c) konštrukcia sedadiel má zaisśovaś ich 
stabilitu, prípadne ¾ahko nastavite¾nú výšku sedadla a sklonu 
chrbtovej opierky. Povrch sedadla a chrbtovej opierky má 
zodpovedaś podmienkam práce z h¾adiska poréznosti, umý-
vate¾nosti a podobne.

Igor Maèek, inšpektor BOZP OZŽ
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ŠPECIÁLNA PONUKA pre èlenov OZŽ

3-dòový wellness pobyt pre 2 osoby s polpenziou a vstupom do bazénov SPA Aphrodite za 250,- €/pobyt

Pôvodná cena: 328,- € /2 osoby/pobyt

V cene je zahrnuté:
• 25 % z¾ava na ubytovanie pre 2 osoby v rodinnej dvojlôžkovej izbe
• 25 % z¾ava na polpenziu pre 2 osoby: raòajky formou bufetových stolov a veèere formou výberu z menu (pobyt sa zaèína 
      veèerou a konèí raòajkami)
• 1 x 2 hod vstup do bazénov v SPA Aphrodite / 1osoba
• 24 hod. služba recepcie
• Wifi internet v celom hoteli
• Parkovanie v areáli

Neprehliadnite:
• Ponuka platí  od 1.6.2022 do 25.11.2022
• Posledný možný nástupný deò: 25.11.2022
• Èlenovia OZŽ si môžu uplatniś 25 % z¾avu z ubytovania, polpenzie, wellness procedúr a outdoorových aktivít
• Procedúry sa podávajú od pondelka do soboty (v sobotu 8.00 - 12.00 hod.)
• Cena nezahàòa miestnu daò: 1,- €/osoba/noc (platba v hoteli)
• 20 % z¾ava na vstupy do bazénov SPA Aphrodite
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Informácie z 58. valného zhromaždenia USIC
V dòoch 17. – 20.5.2022 
sa v Kodani konalo 
58. valné zhromaždenie 
USIC. Okrem dôležitých 
rozhodnutí, ktoré sa prija-
li poèas rokovania, celé 
zasadnutie prebiehalo v du-
chu solidarity voèi ukra-
jinskému národu, ktorý 
je momentálne zasiahnu-
tý vojnovým konfliktom. 
Všetkých 13 zúèastne-
ných krajín sa k danej 
téme vyjadrilo. Nestotož-
nili sa však s požiadav-
kou Ukrajiny, že vstúpi 
do USIC za podmienky 
vylúèenia krajín Ruska 
a Bieloruska z USIC. 
Vylúèenie požadovala 
aj rakúska delegácia. 
Kongres USIC odsúdil 
poèínanie Ruska voèi 
Ukrajine a pozastavil 
èinnosś v USIC Rusku a 
Bielorusku do vyriešenia 

vojnového konfliktu. USIC však zavrhol trvalé vylúèenie. Taktiež 
ruská strana listom upovedomila vedenie USIC, že sa zatia¾ nebu-
de zapájaś do medzinárodných športových aktivít v rámci USIC. 
Vzh¾adom k situácii  muselo byś prijaté rozhodnutie, pretože v 
roku 2022 sa mala konaś medzinárodná kvalifikácia vo futbale, 

kde prvú a druhú pozíciu zastávalo práve Rusko a Bielorusko. Po 
zhodnotení bolo prijaté rozhodnutie, že sa odohrá priamo finále 
vo futbale v roku 2023. Prihlásili sa dve krajiny, ktoré by turnaj 
uskutoènili a to Nemecko a Bulharsko. 58. valné zhromaždenie 
USIC schválilo finále vo futbale, ktoré sa uskutoèní v júni 2023 v 
Albene, v Bulharsku.
V roku 2020 požiadali maïarské železnice MÁV a GYSEV o vstup 
do USIC. Žia¾ kvôli pandemickej situácii vznikli komplikácie, ale 
rokovania stále prebiehajú.
Na kongrese sa udiali aj ve¾ké zmeny vo vedení USIC. Za prezi-
denta USIC  bol zvolený francúzsky delegát Christophe Parel. Na 
post viceprezidenta boli dvaja kandidáti z Nemecka a Indie. Po 
druhom kole volieb sa viceprezidentom USIC stal Jens Lehmann 
z Nemecka. Post  generálneho sekretára naïalej ostáva v 
Èechách v zastúpení Miroslavom Kaprálkom. Peter Lienhard zo 
Švajèiarska je naïalej pokladníkom USIC. Do CTT sa prihlásilo 7 
krajín. Francúzky predseda CTT Sébastien Picca, ktorý bol nomi-
novaný kongresom, si na spoluprácu vybral  pod¾a Stanov USIC 
5 krajín: Nemecko, Bulharsko, Dánsko, Slovensko a Indiu. Prvé 
zasadnutie CTT sa po dohode bude konaś v januári 2023 na Slo-
vensku, kde sa bližšie rozdiskutujú pravidlá a športové akcie, kto-
ré sa majú konaś do roku 2025. Musí byś prijaté aj jedno zásadné 
rozhodnutie v rámci tohto stretnutia. Všetky èlenské krajiny si uve-
domujú prestarnutosś zamestnancov v železnièných sektoroch a 
s tým spojený problém obsadiś niektoré športy. Rozhodne sa èi 
bude staèiś na zorganizovanie podujatia potvrdená úèasś 4 alebo 
5 krajín. Doteraz bola podmienka 8 krajín.
Na záver si kongres uctil prácu a èinnosś odchádzajúcich kolegov 
z USIC. Poprial si ve¾a zdaru do ïalšieho športovo naladeného 
obdobia.

Peter Pikna, podpredseda OZŽ
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ŠPECIÁLNA PONUKA pre členov OZŽ 
 

3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby s polpenziou a 
vstupom do bazénov SPA Aphrodite za 250,- €/pobyt 

V cene je zahrnuté: 
25 % zľava na ubytovanie pre 2 osoby v rodinnej dvojlôžkovej izbe
25 % zľava na polpenziu pre 2 osoby: raňajky formou bufetových stolov 
a večere
1 x 2 hod vstup do bazénov v SPA Aphrodite/ 1osoba

Wifi
Parkovanie 

Neprehliadnite: 
od 1.6.2022 do 25.11.2022

Posledný možný nástupný deň: 25.11.2022
Členovia OZŽ si môžu uplatniť 25 % zľavu z ubytovania, polpenzie, wellness procedúr 
a outdoorových aktivít
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