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Horúèavy na pracovisku
Každý rok poèas horúèav dochádza 
na pracoviskách k viacerým prípa-
dom nevo¾nosti, alebo ochorení 
súvisiacich so zvýšenými teplota-
mi. Predchádzaniu týchto prípadov 
je potrebné venovaś mimoriadnu 
pozornosś, pretože v extrémnych 
prípadoch môže prehriatie orga-
nizmu spôsobiś aj smrś.
Aké zásady treba v práci 
dodržiavaś poèas horúèav? Èo 
by sa nemalo zanedbaś?
Zamestnávatelia by  mali maś vypra-
covaný núdzový plán èo robiś, ak u 
zamestnanca spozorujú prízna-
ky nevo¾nosti, alebo ochorenia 
spôsobeného vysokými teplotami, 
vrátane zabezpeèenia dostupnos-
ti lekárskeho ošetrenia, ak je to 
potrebné. Takisto aj zamestnan-
ci by si mali poèas horúcich dní 
viac všímaś svojich kolegov, najmä 
mladších a neskúsených a oka-
mžite hlásiś prípadné zdravotné 
problémy, ktoré sa môžu pri práci 
v horúèavách vyskytnúś. Na to je 
potrebné, aby vedeli správne rozo-
znaś všeobecné príznaky hroziace-
ho ochorenia a okamžite dokázali 
podniknúś príslušné kroky – upo-
zorniś zamestnávate¾a èi privolaś 
lekársku službu prvej pomoci.
Èo by mal poskytnúś zamestná-
vate¾?
Na pracoviskách, kde zamestnanci 
vykonávajú dlhodobú prácu a nie 
je možné zabezpeèiś optimálne 
mikroklimatické podmienky, musí 
zamestnávate¾ zabezpeèiś aspoò 
prípustné podmienky, s výnimkou 
pracoviska vyžadujúceho osobitné 
tepelné podmienky alebo praco-
viska, na ktorom nemožno technic-
kými prostriedkami odstrániś záśaž 
teplom alebo chladom z techno-
logických procesov, a s výnimkou 
mimoriadne chladných a mimoriad-
ne teplých dní.
V èase zvýšenej záśaže teplom 
poèas mimoriadne teplých dní let-
ného obdobia musí zamestnávate¾ 
zabezpeèiś opatrenia, zoh¾adòujú-
ce špecifické podmienky jednot-
livých  pracovísk. Zamestnávate¾ 
musí maś na pamäti, že mimoriadne 
vysoké teploty môžu viesś k únave 
a k zhoršeniu pozornosti, prípadne  
k výraznému zníženiu výkonnosti 
zamestnanca v práci, èo by mohlo 
negatívne ovplyvniś aj bezpeènosś 
práce. Zamestnávate¾ môže realizo-
vaś niektoré z technických opatrení, 
ktoré zabránia prenikaniu priamych 
slneèných lúèov cez okná pre-
vádzkových a administratívnych 
priestorov použitím žalúzií alebo 
roliet, zabezpeèenie klimatizácie, 
príp. zvýšenie cirkulácie vzduchu 
vetraním alebo ventilátormi.
Doh¾ad nad dodržiavaním vhodných 
podmienok na pracoviskách z poh¾a-
du vhodnej teploty je v kompetencii 

VICEPREZIDENT KOZ SR NAVŠTÍVIL VEDENIE OZŽ

Dòa 27.7.2022 sa František Gajdoš, viceprezident KOZ SR stretol s vedením OZŽ, ktorý sa postupne 
oboznamuje s prácou a èinnosśou každého odborového zväzu v rámci KOZ SR. Za OZŽ sa stretnutia 
zúèastnili: predseda OZŽ Mgr. František Zaparanik, 1. podpredseda OZŽ Ing. Peter Hoffman a pod-
predseda OZŽ ¼ubomir Kopka. V družnej debate sa viceprezident KOZ SR živo zaujímal o celkové fun-
govanie nášho zväzu. Zároveò sme si vymenili názory na ïalšiu spoluprácu medzi KOZ SR a OZŽ. 

¼ubomír Kopka, podpredseda OZŽ

PRIAMA OTÁZKA, PRIAMA ODPOVEÏ

Vo Vrútkach sa dòa 30.6.2022 uskutoènil Aktív 
zamestnancov ZSSK s vedením ZSSK. Prinášame 
vám prepis položených otázok a ich odpovedí.
Ekonomická situácia
Aktív otvoril s informáciami o súèasnej ekonomickej 
situácii vo firme generálny riadite¾ ZSSK Ing. Roman 
Koreò. Vo svojom úvodnom vstupe pomenoval 
najväèšie problémy s ktorými sa firma národného 
dopravcu v súèasnosti musí vysporiadaś. Zdôraznil, 
že i napriek tomu, že Ministerstvo dopravy a výstav-
by SR nakoniec našlo vo svojom rezorte peniaze na 
prevádzku ZSSK (24 mil.), situácia je naïalej vážna. 
Enormný rast energií a vysoká inflácia sa podpisujú 
pod to, že firma musí naïalej h¾adaś finanèné zdro-
je na svoju prevádzku. Vojna na Ukrajine spôsobila 
našej spoloènosti prepad tržieb – v riešení so štátom.
Strategické plány spoloènosti sú:
- obnova vozidlového parku,
- investície do nehnute¾ností a ich technického vybavenia.

Otázka: Neuvažuje ZSSK upraviś podmienky BP a zís-
kaś aj týmto spôsobom nejaké finanèné prostriedky?
Odpoveï:
Ing. Koreò: Bezplatná preprava vo forme akej je, je 
nevyhovujúca pre ZSSK. Dávali sa návrhy na minis-
terstvo dopravy, kde boli navrhované obmedzenia BP 
napr. pri študentoch, ale je to politicky nepriechodné. 
BP je štátom objednaná služba, vïaka ktorej vzrástol 
poèet cestujúcich využívajúcich vlakovú osobnú pre-
pravu. Na druhej strane, vzrástol poèet aj platiacich 
cestujúcich.
Ing. Janíèko: BP nám prináša náklady, ale aj prácu 
pre nás všetkých. Èo sa týka problémových cestujú-
cich, vieme ich obmedziś odobratím nároku na BP, v 
noèných vlakoch (povinná miestenka).
Otázka: Racionalizaèné opatrenia v prevádzke 
–SVS, sprevádzanie 1/0 – ohrozenie bezpeè-
nosti zamestnancov aj cestujúcich  –  nevieme 
ísś inou cestou? pokraèovanie na str. 2pokraèovanie na str. 2



ZVESTI2

Odpoveï:
Ing. Koreò: Zavádzanie SVS už beží druhý rok, pod¾a oficiálneho projek-
tu, ktorý vznikol na základe nepokrytých systematizovaných miest vlak-
vedúcich. Postupujú pod¾a podmienok v predpise a znižovanie poètu 
zamestnancov nebolo prioritným cie¾om spomínaného projektu.
Ing. Janíèko: Racionalizaèné opatrenia sú výsledkom projektu. Reduk-
cia vlakového personálu vo vlaku v zmysle predpisu V 10. O týždeò budú 
prebiehaś skúšky spojenia cez satelitný telefón, ktorý má pokrytie všade. 
Investovanie do nových súprav musí byś niekde vidno. Zavádzanie SVS je 
v dôsledku aj nízkych tržieb pokladní a vlakvedúcich na daných úsekoch. 
V budúcnosti sa budú zavedené SVS ešte prehodnocovaś.
Otázka: Je postupnosś krokov zavádzania týchto opatrení správ-
na? Nemali by sme maś najprv moderné súpravy a technické vyba-
venie, a až potom zavadzaś SVS a sprevádzanie 1/0?
Odpoveï:
Ing. Koreò: Je limitovaný poèet miest, reálne ko¾ko sa môže obsadiś 
miest na danú profesiu vo firme a nejako sa s tým treba vysporiadaś. Aj 
zavádzaním nesystémových opatrení. Každým vzniknutým problémom, 
ktorý  kvôli takýmto opatreniam vznikne sa budeme zaoberaś.
Ing. Janíèko: Všetky kroky, ktoré sa robia majú viesś k zvýšeniu efektivi-
ty. Ináè neprežijeme. 
Otázka: Ko¾ko vlakvedúcich bude nadbytoèných do konca roka?
Odpoveï:
Ing. Janíèko: Zmenou GVD došlo k zníženiu potreby a nadbytoènými sa 
stalo 53 vlakvedúcich. K 1.7.2022 odchádza 21 ¾udí zo ZSSK.
Otázka: Po prekroèení hranice odídenci z Ukrajiny majú nárok na 
5 dní na BP. Nebudú to zneužívaś pendlovaním hore – dole?
Odpoveï:
Ing. Janíèko: Nie. Budú v databáze a polícia ich bude kontrolovaś. Pô-
jde žiadosś na políciu o posilnenie hliadok vo vlakoch v problematických 
úsekoch.
Otázka: Ako to vyzerá s novými uniformami?
Odpoveï:
Mgr. Trégerová: Do 5.9.2022 majú dodávatelia látky na uniformy dodaś 
vzorky látky. Ak všetko prebehne v poriadku podpíšu dohodu s vybra-
ným novým dodávate¾om. Nová látka má spåòaś tie najvyššie kritériá na 
kvalitu.
Èo sa týka terajších uniforiem, tak dodávate¾ oznámil ZSSK, že už nemá 
látku a nemá z èoho šiś. Našli sme iného dodávate¾a, ktorý má látku 
podobnú farbe aj kvalite, ale dodaj látky bude za 8 mesiacov z Èíny.
Otázka: Budú maś pridané (€) rušòovodièi na SVS? A predaj CL 
poèas pobytu v stanici?
Odpoveï:
Ing. Janíèko: Vedúci zamestnanci majú možnosś pohyblivú zložku mzdy 
regulovaś. Rušòovodiè sa má venovaś vedeniu vozidla, nie predaju lístkov.
Ing. Koreò: Zatia¾ sa o tom neuvažovalo. 
Otázka: Preèo sú krátené  600kové a 700kové rýchliky?
Odpoveï:
Ing. Janíèko: Pre rekonštrukciu Žiliny, skrátené nástupište.
Otázka: Z 24 miliónov eur, ktoré ZSSK získala od štátu, bude èasś 
z nich použitá na vrátenie vozby 1/0, prípadne na odmeny pre 
vlakvedúcich èi iné ohodnotenie?
Odpoveï:
Ing. Janíèko: Nie.

Ing. Koreò: Toto nie sú peniaze navyše. Sú to peniaze, ktorými si zapla-
til štát za objednané výkony. Na zlepšenie pracovného prostredia pre 
zamestnancov budú použité peniaze z investièného projektu. Bude sa 
investovaś do nehnute¾ností.
Otázka: Èo môžeme my zamestnanci spraviś teda preto, aby sme 
boli „HRDÍ ŽELEZNIÈIARI?“ Aký je výstup z dnešného Aktívu pre 
našich kolegov, ktorým povieme, keï sa budú pýtaś, nedá sa robiś 
niè s vozbou 1/0, nedá sa niè urobiś s pracovnými podmienkami, 
nedá sa robiś niè....! „Buïme tu pre ¾udí!“
Odpoveï:
Ing. Koreò: Žia¾ ZSSK je v situácií, keï zvádza dennodenný boj o svoju 
existenciu. Vo väèšine nerozhoduje ministerstvo dopravy, ale minister-
stvo financií, ktoré poèúva argumenty len z èasti, alebo vôbec. Súèasný 
vlakový grafikon, nevytvorilo ZSSK, ale odborníci z Ministerstva financií 
SR. Keby ZSSK išlo pod¾a ich odporúèaní, tak polovica z nás už tu nepra-
cuje. Nastala situácia, kedy treba toto obdobie jednoducho prežiś!
Treba vyzvaś aj kolegov z ostatných železnièných sektorov:  ŽSR, ZSSK 
CARGO, odbory a ozývaś sa a otvorene na verejnosti hovoriś o problé-
moch, ktoré máme.   
Ing. Janíèko: Správaś sa ¾udsky, vykonávaś svoju prácu tak ako treba.
Mgr. Trégerová: Treba využiś všetky nástroje, ktoré práve odborové 
organizovanie dáva a ozývaś sa.
Ing. Kliment: Treba sa zodpovedne správaś pri vo¾bách, pretože bez 
politického zázemia dostatoèné financovanie železnièného sektoru nie 
je možné.
Otázka: Nezrovnalosti TT vozmajster X vedúci posunu?
Odpoveï:
Ing. Koreò: Tarifný systém je zastaralý, treba nové tarifné tabu¾ky.
Ing. Koprdová: Žiadny návrh na zvýšenie TT vozmajstrom od vedúcich 
zamestnancov, ORLZ neprišiel.
Otázka: Treba zvážiś vozbu 1/0 pri vlakoch kde sa vozí služobná 
pošta?
Odpoveï:
Ing. Janíèko: Nebude služobná pošta.
Otázka: Vystrojovanie a predražené nákupy odevov?
Odpoveï:
Ing. Koprdová: Ceny sú relatívne nízke v porovnaní s inými dodávate¾-
mi.
Otázka: Objednávkový formulár na BÈK – škrtanie, nedá sa daś do 
poèítaèa v digitálnej úprave?
Odpoveï:
Ing. Kliment: Je to už v riešení so sekciou marketingu.
Otázka: Neustále problémy s klimatizáciou na pracoviskách?
Odpoveï: 
Ing. Kliment: Tam kde klíma nie je, majú byś èastejšie prestávky.
Otázka: Preèo medzinárodný predpis - noèné vlaky,  zverejnený v 
KVC je v anglickom jazyku?
Odpoveï: 
Ing. Kliment: Bez odpovede.
Otázka: Nový GVD 2022/2023 a zastavovanie R?
Odpoveï: 
Ing. Janíèko: Nový grafikon nerobí ZSSK, ale ministerstvo!

Mgr. Andrea Jesenská, uvo¾nená pre prácu v OZŽ za ZSSK

PRIAMA OTÁZKA, PRIAMA ODPOVEÏ - dokonèenie str. 1

orgánu na ochranu zdravia a na pracoviskách tieto podmienky kontrolujú 
príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.
Povinnosś zamestnávate¾a zabezpeèiś pre svojich zamestnancov pitný 
režim je stanovená v § 6 ods. 3 písm. b) zákona è. 124/2006 Z. z. o 
bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zároveò ustanovuje aj povin-
nosś zamestnávate¾a upraviś pitný režim vnútorným predpisom.
Na zabezpeèenie pitného režimu pre zamestnancov vo väèšine prípadov 
postaèuje prístup k  pitnej vode z verejnej vodovodnej siete na mieste 
výkonu práce. Bližšie o pitnom režime hovorí v § 7 vyhláška MZ SR è. 
99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záśažou teplom 
a chladom pri práci.

Èo by si mali naopak zaobstaraś sami zamestnanci?
Zamestnanci by mali dbaś najmä na dodržiavanie pitného režimu, piś èas-
to menšie dávky tekutín. Nevystavovaś sa zbytoène dlhodobému pôsobe-
niu tepla, striedaś pohyb na slnku a oddych v tieni.
Aký je prípustný pracovný èas poèas horúèav?
Prípustnú dåžku pracovného èasu zákon neupravuje, umožòuje však 
zamestnávate¾ovi posunúś zaèiatok pracovnej doby na skoršie ranné 
hodiny, zaradenie èastejších prestávok v práci, príp. skrátenie pracovnej 
doby. V prípade, že sa zamestnávate¾ rozhodne skrátiś pracovný èas v 
súvislosti s horúcim dòom (teplota v tieni je viac ako 30 stupòov Celzia), 
nesmie krátiś mzdu zamestnancov. Vo všeobecnosti sa nejedná o pre-
kážku na strane zamestnanca. ZDROJ: NIP SR

Mgr. Igor Maèek, inšpektor BOZP OZŽ

Horúèavy na pracovisku - dokonèenie str. 1



Èo je to „home office“?
V prvom rade je potrebné odlišovaś prácu prostredníc-
tvom home office a domácku prácu resp. teleprácu. 
Domácka práca a telepráca v súlade s § 52 ods. 1 
zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v plat-
nom znení (ïalej „zákonník práce“) sú práce, ktoré 
vykonáva zamestnanec pre zamestnávate¾a za pod-
mienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma ale-
bo na inom dohodnutom mieste (domácka práca) 
resp. práca pod¾a podmienok dohodnutých v pra-
covnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom 
mieste s použitím informaèných technológií (teleprá-
ca) v pracovnom èase, ktorý si zamestnanec naj-
èastejšie sám rozvrhuje. Práca formou home office 
je práca vykonávaná príležitostne alebo za mimo-
riadnych okolností so súhlasom zamestnávate¾a 
alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako 
zvyèajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že 
druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s 
pracovnou zmluvou a popisom pracovného miesta 
to umožòuje (§ 52 ods. 5 zákonníka práce).
V novele zákonníka práce v èase mimoriadnej situ-
ácie, núdzového stavu alebo výnimoèného stavu a 
poèas dvoch mesiacov po ich odvolaní boli prijaté 
ustanovenia ukotvené v § 250b zákonníka práce. 
Poèas úèinnosti opatrenia na predchádzanie vzni-
ku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia 
pri ohrození verejného zdravia nariadených prísluš-
ným orgánom pod¾a osobitného predpisu získal 
zamestnávate¾ právo nariadiś zamestnancovi prácu 
formou home office za predpokladu, že to dohodnutý 
druh práce umožòuje. Rovnako zamestnanci získa-
li právo vykonávaś práce zo svojej domácnosti, ak 
to  dohodnutý druh práce umožòuje a na strane 
zamestnávate¾a nie sú vážne prevádzkové dôvody, 
ktoré by neumožòovali výkon práce z domácnosti.
Pri výbere miesta vykonávania práce formou home 
office je potrebné zoh¾adniś okrem iného aj charak-
ter vykonávanej práce. Miesto na výkon práce musí 
byś vhodné alebo prispôsobené aj so zrete¾om na 
dodržiavanie predpisov BOZP.
Povinnosti zamestnávate¾a
Ak práca formou home office vyžaduje, aby 
zamestnanec vykonával urèené pracovné èinnosti 
prostredníctvom pracovných prostriedkov, tak je 
zamestnávate¾ povinný vykonaś potrebné opatre-
nia, aby pracovný prostriedok poskytnutý zamest-
nancovi bol na príslušnú prácu vhodný alebo pri-
spôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená 
bezpeènosś a ochrana zdravia zamestnanca (§ 3 
ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 

392/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných 
a zdravotných požiadavkách pri používaní pracov-
ných prostriedkov).
Zamestnávate¾ má povinnosś prideliś zamestnan-
covi pracovný prostriedok, ktorý je bezpeèný a má 
overený stav bezpeènosti. Napr., ak je zamestnan-
covi pridelené elektrické náradie alebo elektrický 
spotrebiè je potrebné, aby bola vykonaná kontrola 
resp. revízia elektrického ruèného náradia alebo 
elektrického spotrebièa v pravidelných intervaloch 
súlade s § 13a a § 13b vyhlášky Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri prá-
ci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhra-
dené technické zariadenia.
Pri vykonávaní práce prostredníctvom výpoètovej 
techniky je potrebné zoh¾adniś aj aspekt bezpeè-
nosti v súvislosti s ochranou firemných dát a zásady 
ochrany osobných údajov (spôsob a ochrana pri-
pojenia sa na internetové siete, preposielanie citli-
vých dokumentov, softvérové vybavenie na ochranu 
dát, VPN, a pod.).
Pri práci prostredníctvom výpoètovej techniky je 
zamestnávate¾ z h¾adiska zaistenia bezpeènosti a 
ochrany zdravia zamestnancov pri práci so zobra-
zovacími jednotkami povinný najmä:
zabezpeèiś pravidelné prerušovanie práce so zob-
razovacou jednotkou najneskôr po štyroch hodi-
nách nepretržitej práce (§ 6 nariadenia vlády Slo-
venskej republiky è. 276/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpeènostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci so zobrazovacími jednotkami v platnom znení 
„ïalej NV SR è. 276/2006 Z. z.“),
zabezpeèiś, aby používanie ktoréhoko¾vek zariade-
nia, ktoré je súèasśou pracoviska so zobrazovacou 
jednotkou neohrozovalo bezpeènosś a zdravie 
zamestnancov (èasś A. èl. I. prílohy è. 1 NV SR è. 
276/2006 Z. z.),
zabezpeèiś, aby klávesnica bola od zobrazovacej 
jednotky oddelená a aby zodpovedala ergonomic-
kým zásadám (výška, sklon, tvarovanie) (bod 1 èasś 
C èl. I. prílohy è. 1 NV SR è. 276/2006 Z. z.),
Pozn: pri pridelení notebookov zamestnancom 
na prácu je potrebné prideliś aj klávesnicu a myš 
spåòajúcu ergonomické požiadavky – samotná 
klávesnica a touchpad notebooku nespåòajú tieto 
požiadavky.
Obrazovka notebooku nie je vhodná na celodennú 

prácu zamestnanca, ak bol zamestnancovi pride-
lený notebook na celodennú prácu, odporúèame 
prideliś zamestnancovi aj monitor vhodnej ve¾kosti.
Zamestnávate¾ nesmie opomenúś povinnosś vyko-
návaś oboznamovanie a informovanie zamestnan-
cov v súlade s § 7 zákona è. 124/2006 Z. z. o 
bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Uvedené oboznamovanie je potrebné 
pri práci formou home office zameraś s väèším 
dôrazom aj na vykonávanie pracovných èinností pri 
práci so zobrazovacími jednotkami aj vo vzśahu k 
ergonomickým požiadavkám na pracovné miesto, 
odkia¾ budú zamestnanci svoje pracovné èinnosti 
vykonávaś. Je nevyhnutné braś oh¾ad aj na obo-
známenie zamestnancov so zásadami správneho 
sedenia a èastého prerušovania sedavej práce 
pohybom a naśahovacími cvikmi.
Zo strany zamestnávate¾a je potrebné urèiś pracov-
ný èas, poèas ktorého má byś zamestnanec zamest-
návate¾ovi k dispozícii, teda byś online za úèelom 
vykonávania telefonických hovorov, videohovorov, 
chatu, a pod. Zamestnávate¾ je pritom povinný braś 
do úvahy prestávky na odpoèinok a jedenie, ako aj 
prestávky pri práci so zobrazovacou jednotkou.
Zodpovednosś za pracovisko
Pri súèasnej legislatívnej úprave zamestnávate¾ pri 
nariadení alebo umožnení práce formou home office 
nie je zodpovedný za stav pracoviska, na ktorom 
bude zamestnanec plniś pracovné úlohy – uvedené 
sa vzśahuje aj na stav a revíziu elektrickej inštalá-
cie, vykurovacích zariadení a iného energetického 
vybavenia priestoru. Zamestnávate¾ nevie priamo 
ovplyvniś plnenie ergonomických požiadaviek pri 
vykonávaní práce v domácnosti. Jeho povinnosśou 
je poskytnúś zamestnancovi pokyny na bezpeènú 
prácu na pracovisku so zobrazovacou jednotkou.“ 
Za úèelom dosiahnutia alebo zvýšenia úrovne 
BOZP môže poskytnúś zamestnancovi ergonomic-
ké vybavenie pracoviska alebo sa s nim dohodnúś, 
že bude používaś svoje vyhovujúce vybavenie (stôl, 
stolièku a pod.).
Odporúèame, aby zamestnanci boli obozretní a 
dodržiavali zásady práce, s ktorými boli riadne a 
preukázate¾ne oboznámení a to najmä vo vzśahu 
k plneniu pracovných úloh na pridelených pracov-
ných prostriedkoch, zobrazovacích jednotkách, 
ako aj ergonomické zásady.
Kontrolná èinnosś
Odporúèame v tejto mimoriadnej situácii v spojení 
s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, 

Železnièiari vo Francúzsku vyhlásili v stredu 
6. júna 2022 jednodòový štrajk. Takýmto spô-
sobom požadujú vyššie platy z dôvodu zvyšovania 
životných nákladov. V stredu prerušili vlakovú do-
pravu vo Francúzsku.        Pod¾a národnej železniènej 
spoloènosti SNCF bol zrušený jeden zo štyroch 
vysokorýchlostných vlakov. Regionálne spoje, ako 
napríklad prímestské vlaky v parížskom regióne, za-
znamenali výpadky.
Medzinárodné linky, vrátane vlakov Eurostar do 
Londýna a Thalys do Bruselu, v stredu premávali 
normálne.
Jednodòový štrajk vyhlásili štyri odborové cen-
trály, ktoré pôsobia pri železniciach vo Francúzsku. 
Zároveò bolo naplánované stretnutie medzi odbormi 
a vedením SNCF. Odbory vo vyhlásení uviedli, že 
po 10 rokoch zmrazovania miezd chcú „všeobecné 
zvýšenie miezd aspoò vo výške rastúcej inflácie“.
Aký názor majú na dianie vo Francúzsku sloven-
skí odborári pôsobiaci na železnici, sme sa opý-

tali Františka Zaparanika, predsedu Odborového 
združenia železnièiarov na Slovensku.
Èo si myslíte o tomto štrajku, ako prišlo až k 
takému radikálnemu kroku?
Štrajk, ako jeden z krajných spôsobov obhajoby 
oprávnených požiadaviek zamestnancov, je v port-
fóliu každej odborovej centrály. Aj tých francúzskych. 
Francúzski železnièiari nemali zvýšenie platov už 
takmer 10 rokov, vysoký rast inflácie ich zjednotil a 
oprávnene pristúpili k takémuto radikálnemu kroku.
Bolo by potrebné zvyšovanie platov železnièia-
rov aj na Slovensku?  
Jednoznaène áno. Aj napriek tomu, že máme 
uzatvorené kolektívne zmluvy, je tento krok pre 
zamestnancov potrebné urobiś. Každodenná realita 
rastúcich cien vo všetkých sférach života zasahuje 
aj rodiny zamestnancov železnièného sektora. Ro-
zhodne budeme otváraś kolektívne vyjednávanie a 
zaèneme rokovaś o navýšení miezd.

Bolo by u nás potrebné, alebo možné takýto 
štrajk vyhlásiś?
K takémuto radikálnemu kroku môže dôjsś aj u nás. 
Myslíme si, že èas už dozrieva, avšak všetko musí 
byś v súlade so zákonmi. Zamestnancov už pomaly 
ani nie je treba presviedèaś o potrebe tohto kroku. 
Železnice nie sú ob¾úbenou témou politikov. Štát 
jasne svojim správaním dáva najavo, že nechce mo-
dernú, rýchlu a hlavne bezpeènú železnicu. Škrtenie 
peòazí pre celý sektor je jasný dôkaz nezáujmu o 
jeho napredovanie. Okolité štáty, ako Rakúsko èi 
Èeská republika, investujú obrovské finanèné pros-
triedky do zelenej železniènej dopravy a my „hasíme 
len to, èo nám horí“ a neriešime budúcnosś. Preto 
pre zamestnancov nezostávajú peniaze nazvyš a asi 
jediná cesta, ako to všetko zmeniś, bude v takomto 
radikálnom kroku. O tom, že to železnièiari dokážu, 
keï sa tak rozhodnú, sme už všetkých presvedèili v 
roku 2003. Zdroj: epracaonline.sk

¼ubomír Kopka, podpredseda OZŽ
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Francúzski železnièiari štrajkovali

Home office a BOZP – AKTUALIZÁCIA
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Odborové združenie železnièiarov ïakuje 
funkcionárom a kolegom za dlhoroènú, 
obetavú a aktívnu prácu v OZŽ, ktorí odišli 
v júli do zaslúženého starobného dôchod-
ku:

Bc. ¼udevít MIKLOŠ
Aj touto cestou Ti chce-
me vyjadriś úctu a ve¾-
ké POÏAKOVANIE za 
dlhoroènú, profesionál-
ne odvádzanú prácu. 
Ïakujeme za odhodla-
nosś a nadšenie nepo-
znajúce žiadne prekáž-

ky a únavu. Ïakujeme za usilovné ruky, ktoré 
boli súèasśou budovania diela, ktoré pred se-
bou môžeme vidieś a za odovzdanie skúse-
ností mladšej generácii, ktoré urèite napomohli 
vybudovaś pevný základ pre našu ïalšiu prácu.
¼udevit  do ïalšej etapy Tvojho života, Ti ko-
legovia a priatelia prajú ve¾a zdravia, šśastia a 
rodinnej pohody.

Ing. Darina FABU¼OVÁ
Milá Darinka,
aj touto cestou, v me-
ne všetkých našich èle-
nov, Ti ïakujeme za Tvo-
ju prácu pre OZŽ a PV 
OZŽ pri ŽSR zvlášś. Bola 
si a sme presvedèení, 
že budeš naïalej našou 

morálnou súèasśou pri obhajobe oprávnených 
požiadaviek zamestnancov ŽSR. Ešte dlho bu-
deme èerpaś z Tvojich skúseností, optimizmu, 
nadh¾adu riešenia rôznych śažkých situácií, 
nie ¾ahkých rozhodnutí a širokej spolupráce a 
aj trpezlivosti s nami všetkými, èo sme mali tú 
èesś s Tebou spolupracovaś.
Zároveò Ti prajeme do ïalšieho Tvojho 
životného obdobia ve¾mi ve¾a zdravia, šśastie, 
lásku, spokojnosś, pohodu, pokoj a porozu-
menie.

Mária REPPEROVÁ
Po 43-och rokoch na 
železnici odišla naša 
kolegyòa Marienka do 
zaslúžilého dôchodku. 
V ZV ZO OZŽ pri STaB 
Poprad je dlhoroènou 
èlenkou a predsedníè-
kou. Na V. zjazde OZŽ 
v roku 2005 bola prvý-
krát zvolená za èlen-

ku RK OZŽ. Od VI. zjazdu OZŽ bola zvolená 
opätovne do RK OZŽ, kde vykonávala pred-
sedníèku až do IX. zjazdu OZŽ. Od roku 2014 
bola uvo¾nená pre prácu v OZŽ za ŽSR v re-
gióne Košice. Od roku 2015 bola vedúcou pra-
coviska OZŽ v Košiciach. Aktívne pôsobila aj 
ako podpredsedníèka Oblastnej rady OZŽ pri 
OR Košice.
Milá Marienka, na zaslúženom dôchodku, Ti do 
ïalších dní života z celého srdca prajeme ve¾a, 
ve¾a zdravíèka, šśastia, lásky, spokojnosti a po-
hody v kruhu rodiny a priate¾ov.

Kolegovia ÏAKUJEME!
Kolektív spolupracovníkov OZŽ

Nová kolegyòa v regióne Košice Nová kolegyòa v regióne Bratislava
Mgr. Alena Novotná - uvo¾nená pre prácu v OZŽ 
za ŽSR
Na železnici pracujem od roku 1987, kedy som nastú-
pila na Traśovú dištanciu Spišská Nová Ves ako tech-
nik železniènej dopravy, postupne som prešla rôzny-
mi funkciami, momentálne som zamestnancom ŽSR 
– OR Košice – SMSÚ ŽTS Traśový obvod Margecany, 
zaradená ako technický zamestnanec tratí a stavieb.

Èlenom OZŽ som od jeho vzniku. Aktívne som sa zaèala zapájaś do 
èinnosti Odborového združenia železnièiarov v roku 2012, kedy som 
sa stala predsedníèkou ZO OZŽ pri Traśovom obvode Spišská Nová 
Ves. Postupne som sa zoznamovala s prácou v odboroch a snažila sa 
byś nápomocná pri riešení problémov. Od 1.7.2022 som uvo¾nená pre 
prácu v OZŽ, ktorú budem vykonávaś v rámci Regionálneho pracoviska 
Košice. 
Mojim predsavzatím v rámci práce OZŽ je byś aktívnou hlavne pri h¾a-
daní východísk pri vzniknutých situáciách v pracovnej oblasti zamest-
nancov infraštruktúry, medzi ktorými som sa pohybovala pri vykonávaní 
mojej pracovnej èinnosti.
Na záver sa chcem poïakovaś všetkým, ktorí mi dôverovali a umožnili 
pracovaś pre tých, ktorí to budú potrebovaś.

Mgr. Andrea Jesenská - uvo¾nená pre prácu v 
OZŽ za ZSSK 
S èistým svedomím môžem o sebe tvrdiś, že na želez-
nici som od detstva. Pochádzam z rodiny, kde pre-
važná väèšina bola zamestnaná na železnici, a teda 
všetko sa v našej domácnosti železnici aj podriaïova-
lo. Dòa 11.10.1993 som sa aj ja stala „naozajstnou“ 
železnièiarkou.
Prešla som profesiami ako èistièka výmen, vlako-

vý manipulant, sprievodca osobných vlakov, pokladník spešninovej a 
batožinovej pokladnice, osobný a doplatkový pokladník. 
Vyštudovala som Univerzitu J. A. Komenského v Prahe, v odbore 
andragogika, so zameraním na vzdelávanie dospelých a personálny 
manažment.
V roku 2015 som vstúpila do OZŽ. Som èlenkou ZV ZO OZŽ pri ŽST 
Žilina vo funkcii podpredsedníèky za ZSSK a predsedníèka DV Vrútky. 
Zastupujem pokladníèky v Rade CeP a v PV OZŽ pri ZSSK. V súèas-
nosti ma OZŽ pripravuje na prácu kolektívneho vyjednávaèa. Od 
01.08.2022 som uvo¾nená pre prácu v odboroch za ZSSK v regióne 
Bratislava.
Ïakujem za prejavenú dôveru, vynasnažím sa nesklamaś. Mojim priorit-
ným cie¾om je súdržnosś nás železnièiarov ako jedného celku a pozdvih-
nutie našej úrovne aspoò tak, aby sme mohli s hrdosśou povedaś: 
„Ja pracujem na železnici!“

PREDSTAVUJEME

POÏAKOVANIE

 Tak to po dvoch rokoch znovu prepuklo. Pod gesciou Minis-
terstva dopravy a výstavby SR bola vyhlásená celoštátna kam-
paò „Do práce na bicykli 2022“, ktorej hlavným cie¾om bolo 
podporiś rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy 
v mestách. Nuž èo, opäś sme neodolali, my ako už tradiène Zitka, 
Števo a pridal sa k nám aj Ondrík. A tak sme celý jún 2022 
statoène šliapali do pedálov do práce a späś, registrovaní pod 
znaèku Odborového združenia železnièiarov, Bratislava.
 No a ako sme dopadli? Vedúca tímu Zitka, teda klobúk dolu,  
natoèila 769,25 km, (na budúci rok ju prihlásime na Tour de 
France), Števo ako senior sa tiež nenechal zahanbiś a nato-
èil 318,98 km, no a „nováèik“ Ondrík 220,24 km (pristúpil 
neskôr, možno preto ten mätúci názov tímu „CRAZY DUO“). 
Všetci sme dosiahli titul „Trhaè asfaltu“. 
  A èo sme z toho mali? Otázka na mieste. Predsa dobrý pocit 

z reprezentácie našej znaèky 
OZŽ. Urèite sme neurobili 
hanbu aj keï sme nestáli na 
stupni víśazov. Podstatné bolo, 
zúèastniś sa. Potešil diplom a 
poïakovanie od koordinaè-
ného tímu. Z celkového poètu 
súśažiacich tímov v SR   v poète 
4021, sme sa ako tím umiestnili 
na 286 mieste! Super, no nie? 
Tak dovidenia v kampani v roku 
2023, vidíme sa na bicykloch.
Za tím súśažiacich: 

Mgr. Zita Verèíková
JUDr. Štefan Baláž

Ondrej Butkaj

Do práce na bicykli 2022
 

SÚŤAŽNÉMU TÍMU

CRAZY DUO
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Memoriál Pavla Virbu
V pôvabnej obci v Lackovciach neïaleko Humenného sa 8.7. zišli želez-
nièiari z rôznych profesií, aby si uctili pamiatku tragicky zosnulého Pavla 
Virbu. Už 7. roèník Memoriálu Pavla Virbu sa niesol v znamení spomienok 
na kolegu, ktorý o to najcennejšie prišiel pri výkone svojho povolania 
v okolí Liptovského Mikuláša. Po úvodných príhovoroch a zahájení sa 
naplno rozbehli súśaže v malom futbale, vo varení kotlíkového guláša a v 
kartovej hre mariáš. Kým futbalisti potili dresy na hlavnej ploche futbalo-
vého areálu, tak guláš majstri so svojimi pomocníkmi miešali a pripravo-
vali svoje umenie, aby obstáli pred porotou súśaže. Najdôležitejšia však 
bola zábava a tá veru naozaj nechýbala. Úsmev, radosś všetkých zúèast-
nených bol pre Pa¾ka krásnym pozdravom do nebíèka. 
Naše farby OZŽ hájili èlenovia z košického regiónu. 
OZŽ v malom futbale reprezentovali: 

Peter Vilèko (najlepší strelec tur-
naja s 10 gólmi), Peter Puškaš, 
Tomáš Staššík, Maroš Ondoèík, 
¼ubomír Maliòák, Miroslav Ka¾avský, 
Gergö Orosz, Peter Ballok, vedú-
ci mužstva bol Štefan Kavèák.
OZŽ vo varení gulášu repre-
zentovali: 
Marcela a Pavol Èerveòákovci, 
¼ubomír Kopka, ¼udevít Mikloš  
a Radovan Cmor .
OZŽ v mariáši reprezentoval: 
Marián Lukáèik
Futbalisti zopakovali svoje víśaz-
stvá z predchádzajúcich roèní-
kov. Guláš tím, aj keï sa neu-
miestnil na stupòoch víśazov, tak 
uvaril super guláš a v mariáši náš 
zástupca Marián Lukáèik obsadil 
krásne 3. miesto. 
Ve¾ké poïakovanie patrí organi-
zátorom zo ZO FS Humenné, za 
skvelý deò a za tú krásnu myšlienku uctiś si takto svojho kolegu, ktorý 
navždy zostane v našich srdciach.

¼ubomír Kopka,  podpredseda OZŽ

Devätnásś statoèných
 Kde sa ich to¾ko nabralo a èo to bolo za akciu? Veï kultový film má 
názov „Sedem statoèných“? 
 Ale verte, neverte. Našli sa odvážlivci zo ZO OZŽ pri ŽST Žilina èo 
si dopriali trochu pohybu a 23. júla 2022 neodolali volaniu hôr, obuli si 
turistické sedemmí¾ové topánky, nahodili batoh na plecia a poïme aj so 
svojimi rodinnými príslušníkmi za krásami blízkeho okolia.
 Bolo si treba trochu privstaś, sadnúś na Rajeckú Anèu, nechaś sa 
zaviesś do Zbyòova a potom šliapaś a šliapaś a šliapaś po trase Budzogáò 
– Žibrid – rozh¾adòa Dubová nad Rajcom.
 Úèasś prekvapila èo sa týka detièiek, deśúreniec, ale našli sa aj dvaja 
seniori ochotní rozhýbaś svoje vàzgajúce kolená.
 Poèasie prialo až moc, na šśastie väèšina turistického chodníka viedla 
lesom, ale aj tak bolo poriadne dusno. Famózny skalný útvar Budzogáò 
nás aj so svojím príbehom privítal v plnej kráse, Prvý foto termín, chví¾ka 
oddychu a hor sa na Žibrid s nádherným výh¾adom do sedla Patúch. 
Reśaze na výstup skalného brala nabádali k väèšej opatrnosti, ale všetci 
úèastníci to zvládli skvele, Druhý foto termín a svah pri zostupe sa akosi 
naklonil, ale aj to sme zišli bez újmy. Na konci zostupu nás èakala lúka 
v oblasti chaty pod Žibridom a vytúžená chví¾ka oddychu, obèerstvenia. 
Áno aj žblnkajúci potôèik èo tak výdatne mnohým schladil prehriate cho-
didlá.
 Neïaleký hríbik nabádal na koneèný cie¾ – rozh¾adòa Dubová. 
Pookriati oddychom, posilnení nabaleným proviantom sme zaèali posled-
ný výstup. A ten teda dal zabraś, bolo to miestami ako nová olympijská 

disciplína v šplhu  na strechu. A 
veru možno mnohým hlavou šumel 
nápevok piesne „Do kopca liezś 
je nezmyslom, keï je ten kopec 
strmý...“ Nuž, ale èo, ešte, že sa     
nezablyslo a nehrmelo. Pochvala, 
poklona všetkým! Dali sme to! Aj tí 
najmenší aj tí najstarší! Super tím, 
veï sme odborári.
 A teraz nieèo prezradíme, ten 
poh¾ad z rozh¾adne, aha tam bolo 
to lákadlo. Stála za to  tá nieko¾ko-
hodinová drina. Termálne kúpalis-
ko Veronika v Rajci. Relaxujúci a 
osviežujúci zážitok.
 Poïakovanie patrí všetkým 
úèastníkom, samozrejme aj orga-
nizátorom tohto vydareného podu-
jatia.

Za zúèastnených turistov zazna-
menali:  

Mgr. Zita Verèíková
JUDr. Štefan Baláž

Plte na Váhu - hrad Streèno – bowling
Poviete si, pre pána Jána krá¾a, ako to všetko so sebou súvisí? Takýto 
mix? Tak vám to prezradím, rozpoviem. A hneï na zaèiatok, áno bolo 
to skoro ako v rozprávke. A predstavte si vymysleli to naše šikovné 
dievèatá z našej ZO OZŽ pri ŽST Žilina a pre dodržanie pravidiel GDPR 
len iniciálky Z.V. & E.V. Ponuka úèasti platila pre našich èlenov/odbo-
rárov a ich rodinných príslušníkov v dòoch 30.6. a 1.7.2022. A verte, 
neverte bol poriadny nátresk. Takže poïme pekne po poriadku. Miesto 
konania: Streèno, inak aby ste vedeli “perla Váhu“.
Dejstvo 1: Plavili sme sa po Váhu v jednom z jeho historicky najzná-
mejšom úseku – v Streènianskej úžine s množstvom adrenalínových 
zákrut v dåžke cca 7 km. Poskytovate¾om plavby bola Prvá pltnícka a 
raftingová spoloènosś, s r.o, ktorá vznikla v roku 1999 a dala si do vien-

ka obnovenie tradície pltníctva na 
Váhu. A verte, neverte to èo nám 
predviedli sprevádzajúci pltníci si 
zaslúži poklonu. Už len samotné 
prostredie v Gazdovskom dvore, 
kde to všetko zaèína so všetkými 
prvkami pôvodného ¾udového 
folklóru, ochota, profesionalita 
a úsmev k tomu. No a o tom èo 
všetko nám predviedli a vyroz-
právali majstri svojho remesla pri 
samotnej plavbe, tak to je najme-

pokraèovanie na str. 6
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nej na dva èlánky. Históriou podfarbené áno, aj úsmevné príbehy tak 
to stálo za to, to treba jednoducho zažiś. My, èo sme sa “spltnili“, už 
vieme na ktorom sedadle na vás pri splavovaní è¾upne voda, ale nepre-
zradíme. K zážitkom patrila aj možnosś spoloèného fota s pltníkmi v ich 
klobúku.
Dejstvo 2: Aby rozprávka pokraèovala, tak to boli hradné schody, ktoré 
bolo treba po vysadení v prístavisku pltí zdolaś na hrad Streèno. A tam 
v podobe rozprávania sprievodcov na nás èakala história tohto roman-
tického hradu, dominanty nad stuhou rieky Váh ako symbolu feudálnej 
moci na strednom Považí. Takže, ak môžem, z toho èo sme sa dozve-
deli  pri prehliadke hradu, tak expresný exkurz do histórie, aby som vás 
neunavila. Prvý písomný dôkaz o existencii hradu pochádza z roku 1384 
v ktorom sa spomína pod názvom “comitatus castri Strechyn“. Archeo-
logické nálezy však poukazujú na omnoho staršie osídlenie hradného 
kopca, dokonca datované do doby mladšej bronzovej. Možno však pre 
mnohých z vás sa k histórii hradu Streèno viaže poznanie  historicky 
zaznamenaných údajov k osobe Žofie Bosniakovej, ktorá bola manžel-

kou Františka Vešeléniho, jedného z majite¾ov/správcov hradu, známej 
svojou bohumilou èinnosśou k pospolitému ¾udu žijúcemu v blízkom 
okolí. Èo si myslíte, že by chlebík, ktorý rozdávala chudobným niesol 
názov bosniak?
Dejstvo 3: A vlastne, aby som priznala farbu, bolo aj medzidejstvo v 
podobe dobrého obedíka v reštaurácii Pizzeria Alžbetka v Streène a 
potom, aby nám to dobre vytrávilo, tak sme si trochu nesúśažne „zašpor-
tovali“ v priestoroch Bowlignu Streèno. Nechýbala dobrá nálada, dobré 
piveèko a spokojnosś úèastníkov. Družné rozhovory, oživenie spomienok 
a to prepotrebné – odborárska súdružnosś. 
Priatelia, kolegovia odborári poïakujme sami sebe za skvelé dva dni 
takto spoloène strávené. A prezradím, neprezradím, rozprávke nie 
je koniec, chystáme pre našich èlenov ïalšie krásne pokraèovania v 
našich spoloèensko - vo¾noèasových a športových aktivitách. Takže 
nezazvoní zvonec, lebo rozprávky ešte nie je koniec. A už len provokujú-
ca poznámka nakoniec, áno je dobré byś èlenom odborov.

Eva Vlèková, hospodárka ZO OZŽ pri ŽST Žilina

Výsledková listina zo športovej akcie dòa 1.7.2022 v Kalnej nad Hronom

Futbal:
1.miesto: OSD PS Zvolen, pracovisko Levice
2.miesto: OSD PS Zvolen

Stolný tenis - ženy:
1.miesto: Annamária Szojková – rodinný príslušník
2.miesto: Mgr. Sylvia Szojková - OSD PS Zvolen
3.miesto: Miriam Tamášová – CeP Zvolen 

Stolný tenis - muži:
1.miesto: ¼ukáš Bíòovský – ZO OZŽ ŽST Ú¾any nad Žitavou 
2.miesto: Ing. Ján Jurný – OP B. Bystrica 
3.miesto: Ladislav Olnák - OP B. Bystrica 

Lukostre¾ba - ženy:
1.miesto:   Zuzana Leváková - ŽST Levice 
2.miesto:   Mgr. Sylvia Szojková - OSD PS Zvolen
3.miesto:   Miriam Tamášová – CeP Zvolen

Lukostre¾ba - muži:
1.miesto: Tibor Juhász - OSD PS Zvolen 
2.miesto: Mgr. Anton Dubai – ŽST Levice 
3.miesto: Jozef CHlebana - OSD PS Zvolen 

Petanque:
1.miesto: Mgr. Anton Dubai – ŽST Levice 
2.miesto:  Andrej Benèat - ŽST Levice 
3.miesto: Annamária  Szojková – rodinný príslušník

Športové hry v „Levickej oblasti“
Po dvoch rokoch (z dôvodu Covidu) sa dòa 2.7.2022 v areáli ZŠ Kalná 
nad Hronom uskutoènil 8. roèník Športových hier ,,Levickej oblasti“. 
Podujatie organizovala ZO OZŽ pri ŽST Levice v spolupráci so sociál-
nymi partnermi ŽST Levice, OSD PS Zvolen, SP Zvolen a OP Banská 
Bystrica. Úèastníci podujatia z týchto pracovísk mali podujatie hradené 
zo sociálnych fondov jednotlivých pracovísk. Zamestnanci ZSSK a ich 
rodinní príslušníci aj z prostriedkov SF ZSSK urèených na regeneráciu 
pracovnej sily pre odborové centrály – konkrétne z OZŽ. Športom sa 
nám podarilo spojiś èlenov štyroch základných organizácií, ale aj troch 
zamestnávate¾ských firiem ŽSR, ZSSK a ZSSK CARGO. K odborovým 
organizáciám ZO OZŽ ŽST Levice, ZO OZŽ Èata, ZO OZŽ Kozárovce,  
ktoré sa  už viac rokov zúèastòujú na tejto akcii, sa tohto roku pridala aj 
ZO OZŽ ŽST Ú¾any nad Žitavou. Na športoviskách sa stretli výpravcovia, 
výhybkári, vlakvedúci osobnej aj nákladnej dopravy, rušòovodièi, osobné 
pokladníèky a aj riadiaci zamestnanci jednotlivých firiem.
Pekný areál ZŠ a už tradiène aj slneèné poèasie vytvorili dobré podmienky 
na šport. Podujatie otvorili predseda ZO OZŽ ŽST Levice Marián Kubinec 
a prednosta ŽST Levice Mgr. Anton Dubai. Súśažilo sa v minifutbale, v 

stolnom tenise,  lukostre¾be a v petanque. Najväèší záujem pútala tra-
diène lukostre¾ba a najnovšie aj petanque. Ve¾mi dobre boli obsadené 
aj ostatné športy. Futbal sa hral tak ako aj vlani na odvetu. Hrali ho hlav-
ne mladší vlakvedúci osobnej dopravy a rušòovodièi ku ktorým sa pridali 
zamestnanci železniènej stanice a aj jeden zamestnanec ZSSK CARGO. 
V obidvoch zápasoch zvíśazili hráèi ZSSK, Levickej oblasti. Celkovo sa 
podujatia zúèastnilo 46 športovcov. Diplomy pre futbalové mužstvá a naj-
lepších jednotlivcov odovzdali predseda ZO OZŽ pri ŽST Levice Marián 
Kubinec a dopravný námestník ŽST Levice Ing. Martin Èík.Víśazstvá však 
neboli tým najdôležitejším, èo sme chceli dosiahnuś. Dôležitejšie ako zví-
śaziś bolo upevniś priate¾ské vzśahy medzi zamestnancami rôznych firiem 
a prežiś jeden pekný deò so svojimi kolegami.
Na záver by som sa chcel poïakovaś za dobre odvedenú prácu èlenom 
ZV OZŽ pri ŽST Levice, ale aj ïalším zamestnancom, ktorí sa podie¾ali 
na organizovaní tohto podujatia. Dúfam, že aj o rok sa nám podarí zorga-
nizovaś toto pekné podujatie.

Marián Kubinec, predseda ZV OZŽ pri ŽST Levice
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V marci 2016 Odborové združenie železnièiarov v spolupráci s OSŽ a C.E.B a. s. zaviedlo ako benefit pre èlenov OZŽ ,,Poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania,, v poisśovni Kooperativa Èeská republika.
Podmienkou poistenia je èlenstvo v OZŽ. Výška poistného závisí od 4 mesaènej priemernej hrubej mzdy zamestnanca. Poistné krytie 
od 4 800 € do 16 000 € s jednorazovou roènou platbou od 16 € do 64 €. Výhodou poistenia je nízka suma poistného, vysoké krytie 
škodových udalostí, 5% spoluúèasś zamestnancov na škode, ktorá je ohranièená sumou min. 20 € a max.120 € a vrátenie niektorých 
výluk do poistenia. Poistenie platí v rámci EÚ a vzśahuje sa aj na ved¾ajší pracovný pomer, ktorý je vykonávaný na základe 
písomnej dohody o pracovnej èinnosti.
V prípade vzniku škodovej udalosti zamestnávate¾ žiada od zamestnanca náhradu škody na základe písomnej dohody medzi zamest-
návate¾om a zamestnancom o náhrade škody spôsobenej pri plnení pracovných povinností. Následne žiada od zamestnanca nahradiś 
výšku spôsobenej škody jednorazovo alebo formou mesaèných splátok. Žijeme v śažkej dobe, kde náklady na životnú úroveò rapídne 
stúpajú a akýko¾vek neplánovaný výdavok naviac, èi už jednorazový alebo formou mesaèných splátok, je pre zamestnanca zaśažujú-
ci.
Èlenom OZŽ je poskytovaná poradenská èinnosś vo forme prednášok a školení týkajúcich sa Poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone povolania a  riešenia škodových udalostí.

Za obdobie od 1.1.2017 až do 18.7.2022 bolo bezproblémovo vyriešených 113 škodových udalostí v celkovej výške 89 000 €, z toho 
5 % spoluúèasś zamestnancov bola vo výške 4 209 €. Preh¾ad poètu škodových udalostí je uvedený v grafe.
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aby kontrolná èinnosś zo strany zamestnávate¾a v 
oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci na 
mieste výkonu práce zamestnanca bola zameraná 
len na prevenciu ochrany života a zdravia zamest-
nancov a za dodržania odporúèaných a naria-
dených opatrení. Kontrolnú èinnosś vykonávanej 
práce zamestnancov odporúèame vykonávaś „na 
dia¾ku“, teda napríklad prostredníctvom denných 
výkazov, zasielaním vypracovaných dokumentov 
zo strany zamestnancov, uskutoèòovanie telefonic-
kých hovorov, videohovorov, a pod.
Po pominutí mimoriadnej situácie odporúèame, aby 
zamestnávatelia výkon kontrolnej èinnosti vymedzi-
li vo vnútornom predpise, za úèelom stanovenia 
podmienok vykonávania kontroly zamestnancov. 
Zamestnávate¾ môže vo vnútornom predpise napr. 
ukotviś podmienku vykonania fyzickej kontroly pra-
coviska, z ktorého bude zamestnanec vykonávaś 
doèasne prácu formou home office, za úèelom 
zabezpeèenia požadovanej úrovne BOZP pre vyko-
návanú pracovnú èinnosś.
Odporúèania
Za úèelom vhodného usporiadania domáceho 
pracoviska pri práci so zobrazovacími jednotkami 
zamestnancom odporúèame:
• pri rozmiestnení výpoètovej techniky zoh¾adnite, 
že priestor pred klávesnicou musí byś dostatoène 

ve¾ký, aby poskytol oporu pre ruky a predlaktia (bod 
2 èasś C. èl. I. prílohy è. 1 NV SR è. 276/2006 
Z. z.);
• doska pracovného stola musí maś dostatoèné roz-
mery (dåžka minimálne 1 200 mm a šírka minimálne 
750 mm) a musí umožniś variabilné rozmiestnenie 
zobrazovacej jednotky, klávesnice, dokumentov, 
a pod. (bod 1 èasś D. èl. I. prílohy è. 1 NV SR è. 
276/2006 Z. z.);
• pracovné sedadlo musí byś upravené tak, aby 
zabezpeèovalo zamestnancovi stabilitu, pohodlnú 
pracovnú polohu a vo¾nosś pohybov (bod 1 èasś E. 
èl. I. prílohy è. 1 NV SR è. 276/2006 Z. z.);
• celkové osvetlenie pracovného priestoru, ako aj 
mieste osvetlenie musia zabezpeèiś vhodný kontrast 
medzi obrazovkou a jej pozadím, prièom vhodným 
usporiadaním pracoviska je potrebné predchádzaś 
rušivým jasom a odrazom svetla na obrazovke alebo 
na iných zariadeniach (èasś B. èl. II. prílohy è. 1 NV 
SR è. 276/2006 Z. z.);
• vrchná hrana obrazovky (monitora, ako aj note-
booku) má byś vo výške oèí (podloženie alebo 
nastavenie výšky obrazovky);
• pravidelne prerušujte svoju prácu, prejdite sa a 
ponaśahujte sa;
• nájdite rovnováhu medzi pracovným a súkrom-

ným životom, urète si hranice a správne si rozvrhnite 
èas na prácu;
• zamerajte sa na produktivitu – stanovte si priestor 
na plnenie pracovných úloh a snažte sa eliminovaś 
rušivé vplyvy a veci, ktoré vás môžu pri práci roz-
pty¾ovaś.
Zamestnávate¾om pri nariaïovaní resp. umožòovaní 
práce formou home office odporúèame:
• vyhodnośte riziká pracovného èasu vo vzśahu k 
nepravidelnému a pružnému usporiadaniu pracov-
ného èasu (online a offline);
• zabezpeète, aby vedúci zamestnanci boli v 
kontakte so zamestnancami na home office, aby 
dochádzalo ku pravidelnej komunikácii oh¾adom pri-
de¾ovania a plnenia pracovných úloh;
• umožnite, aby zamestnanci na home office mohli 
byś v kontakte s kolegami prostredníctvom pro-
striedkov audiovizuálnej komunikácie na dia¾ku; je 
to prínosom nielen pre psychohygienu, ale aj pre 
konštruktívnu diskusiu o pracovných úlohách;
• pri zavedení home office zabezpeète, aby zamest-
nanci rotovali – t.j. aby bol umožnený aj výkon z ich 
bežného pracoviska za úèelom zaistenia psycho-
hygieny prostredníctvom striedania pracovného 
prostredia.

ZDROJ: NIP SR
Mgr. Igor Maèek, inšpektor BOZP OZŽ

pokraèovanie na str. 8

a
Niekedy stačí chvíľka nepozornosti na spôsobenie škodovej udalosti. 

Neváhaj a poisti sa za výhodných podmienok!
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Uzávierka príspevkov bola 3. 8. 2022.

V roku 2020 a 2021 stúpol poèet škodových udalostí u vodièov cestných motorových vozidiel. Riešili sme aj 2 škodové udalosti, ktoré 
spôsobili rušòovodièi u súkromného dopravcu, nako¾ko sú èlenmi OZŽ.
Preh¾ad škodových udalostí pod¾a profesií.

                          Bližšie informácie o poistení vám poskytne: Ing. Zuzana Lunáková
                            +421903796578, lunakova@ozz.sk

Profesia / rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkom 

60

7

5

6

1

3

5

3

8

4

2

2

2

1

1

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania - dokonèenie str. 7



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


