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Len spoloène
dosiahneme viac, 
hlas ¾udí musí byś 

vypoèutý!
 V sobotu 8. októbra orga-
nizuje Konfederácia odbo-
rových zväzov SR protestné 
zhromaždenie PROTI CHUDO-
BE.
 Odborové združenie želez-
nièiarov sa ako èlen ve¾kej 
rodiny odborov k tomuto 
protestu aktívne pripája. Pri-
šiel èas ukázaś odhodlanie 
bojovaś za naše sociálne prá-
va, prišiel èas bojovaś aj za 
budúcnosś železníc. Jedno s 
druhým úzko súvisí. Prišiel èas 
rázne vyjadriś náš nesúhlas 
s narastajúcou chudobou a 
obrovským zdražovaním, kto-
ré vláda nedokáže pri svojej 
nemohúcnosti riešiś. 
 Je najvyšší èas daś slušným 
spôsobom, nielen na sociálnych 
sieśach, ale aj priamou úèasśou 
na námestiach, najavo našu 
nespokojnosś so súèasnou so-
ciálnou i ekonomickou situáciou 
v krajine. 
 Prišiel èas, kedy je dôležité 
viac ako inokedy sa zjednotiś. 
Prišiel èas, aby sme boli hlasom 
všetkých ¾udí, ktorí sa v tomto 
krízovom období ocitajú nie vlast-
ným prièinením v śažkostiach. 
 Dajme (ne)kompetentným
budíèek, protestom sa najlep-
šie vyjadrime k ich neèinnosti, 
ktorá má za následok aj prepad 
reálnych miezd. 
 Preèo som sa rozhodol 
napísaś túto úvahu? Dôvod je 
jednoduchý, potrebujeme sa 
navzájom povzbudiś a podporiś. 
Mnohí ¾udia možno majú strach 
verejne vyjadriś svoj názor, boja 
sa o prácu, nemôžu si ju dovoliś 
stratiś. Avšak ak sa teraz neozve-
me, ak nedáme jasne najavo náš 
názor, skôr èi neskôr sa to obráti 
proti nám. Urèite je medzi nami 
nemálo ¾udí, ktorí si hovoria, že 
protestmi sa niè nezmení a nemá 
význam sa ich zúèastòovaś. Nie je 
to tak, každá vláda rýchlo reaguje 
na plné námestia ¾udí. Ak ostanú 
prázdne, robia si, èo chcú. 
 Aj preto musíme držaś spolu 
a byś jednotní. Život bežných ¾udí 
sa zhoršuje. Kým úzka skupina 
vyvolených na krízach bohatne, 
väèšina si musí uśahovaś opasky. 

DEMONŠTRÁCIA PROTI CHUDOBE

 V sobotu 8. októb-
ra o 12:05 sa stretneme 
na Námestí SNP v Bra-
tislave na demonštrácii 
Proti chudobe, aby sme 
vláde a parlamentu vyslali 
jednoznaèný odkaz, že je 
najvyšší èas bezodkladne 
prijaś opatrenia a kroky, 
ktoré zastavia pokles život-
nej úrovne obyvate¾stva
a reálnych príjmov obyva-
te¾stva, podporia stabili-
záciu hospodárstva, ktoré 
bolo zasiahnuté vysokým 
rastom cien energií, a v ne-
poslednom rade zabez-
peèia prijatie štátneho 
rozpoètu na budúci rok, 
v ktorom sa zoh¾adnia 
záväzky plynúce z prija-
tých kolektívnych zmlúv 
vyššieho stupòa!

Päś minút po dvanástej

 Raketový nárast cien energií sa pre-
mieta do cien všetkých výrobkov, potravín
a služieb, a taktiež aj do obáv ¾udí z budú-
ceho vývoja. Chudoba obyvate¾ov Sloven-
ska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastú-
cimi cenami všetkých komodít dostávajú, 
je hrozivá a neprijate¾ná. Adresná pomoc 
¾uïom, firmám, podnikate¾om a obciam, ve-
rejným inštitúciám aspoò z èasti zmieròujú-
ca rastúce ceny energií, je to, èo zo strany 
slovenskej vlády chýba. Apelujeme preto 
na vládu a parlament, aby urýchlene prijali 
konkrétne úèinné riešenia, ktoré pomôžu 

mimoriadne zložitú situáciu rodín, samoživi-
te¾ov, zamestnancov, dôchodcov, ako aj fi-
riem, podnikate¾ov a verejných inštitúcií as-
poò èiastoène zvládnuś. 
 Už dnes musia zamestnanci s minimálnou 
mzdou odkladaś bokom sumu rovnajúcu sa 
mesaènej mzde alebo vyššiu, aby mohli doma 
svietiś a kúriś. Keï energie stoja viac ako mesaè-
ná mzda, neexistuje žiaden šikovný trik na šetre-
nie peòazí, ktorý by situáciu zmenil. 
 Zložitá energetická situácia sa odzrkad¾uje 
v obmedzovaní výroby, pozastavení investícií,
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 a samozrejme, aj v likvidácii pracovných miest. Kolaps hrozí 
obciam a mestám, školám, nemocniciam. Vláda dostala vo vo¾-
bách mandát, aby úèinne riešila akéko¾vek vzniknuté problémy
v prospech všetkých obèanov. Slovensko však dva mesiace èaka-
lo na to, aby vládna koalícia prestala riešiś samú seba a zaèala 
bezodkladne konaś, aj keï „päś minút po dvanástej“ a pomohla 
¾uïom a firmám zvládnuś súèasnú situáciu. 
 Pokia¾ nebudú realizované konkrétne protiinflaèné opatrenia, 
bude sociálny zmier na Slovensku iba obyèajnou ilúziou. Odbory 
sú hlasom verejnosti a tá apeluje na predstavenie okamžitých rie-
šení. 
 „Preto sa v sobotu 8. októbra o 12:05 stretneme na brati-
slavskom Námestí SNP na demon-štrácii Proti chudobe, aby 
sme vláde a parlamentu vyslali jednoznaèný odkaz, že je naj-

vyšší èas bezodkladne prijaś opatrenia a kroky, ktoré zastavia 
pokles životnej úrovne obyvate¾stva a reálnych príjmov oby-
vate¾stva, podporia stabilizáciu hospodárstva, ktoré bolo za-
siahnuté vysokým rastom cien energií, a v neposlednom rade 
zabezpeèia prijatie štátneho rozpoètu na budúci rok, v ktorom 
sa zoh¾adnia záväzky plynúce z prijatých kolektívnych zmlúv 
vyššieho stupòa,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. 

 Demonštrácia sa bude konaś v rovnakom termíne a èase ako 
rovnaká akcia Èeskomoravskej konfederácie odborových zväzov 
na pražskom Václavskom námestí. Spoloène takto obe odbo-
rové centrály vyzývajú vlády Slovenskej a Èeskej republiky, aby 
sa zaèali zaoberaś sociálnou situáciou obyvate¾ov oboch krajín a 
nedopustili prepadanie obèanov do chudoby.

        Vážený pán
        Ing. Andrej DOLEŽAL           
        minister dopravy a výstavby SR
        Námestie Slobody è. 6
        P. O. BOX è. 100
        810 05  B r a t i s l a v a  1

Naša znaèka   Vybavuje/linka     Bratislava
13/2022-A   Sekretariat/2029 5008   4.10.2022

Vážený pán minister,
 Prezídium Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a tele-
komunikácií (Asociácia) sa na svojom rokovaní dòa 28. 9. 2022 
zaoberalo súèasnou situáciou a dopadmi energetickej krízy
a inflácie na sektor dopravy, pôšt a telekomunikácií.
 Žiadame MDV SR aké podnikne kroky na kompenzáciu vyso-
kých nákladov súvisiacich s energetickou krízou pre podniky
v rámci MDV SR. Zároveò požadujeme predloženie návrhu Štátneho 
rozpoètu na rok 2023 za kapitolu MDV SR a jeho prerokovanie.
 V súlade s uzatvorenou Dohodou o spolupráci pri realizovaní hos-
podárskeho a sociálneho partnerstva Vám ponúkame úzku spoluprá-
cu pri h¾adaní riešení ako naplniś v maximálnej možnej miere kapitolu 
rozpoètu MDV SR v rámci RVS 2023.

 S úctou
        Mgr. František Zaparanik, v.r.
                         prezident Asociácie 

Päś minút po dvanástej - dokonèenie str. 1

Vyhlásenie odborových centrál
ku Dòu železnièiarov

 Každoroène si 27. septembra pripomíname DEÒ ŽELEZ-
NIÈIAROV. V tento, pre železnièiarov významný sviatok, 
vyzývame kompetentných a zodpovedných za fungovanie 
železnièného sektora na zmenu prístupu k železniènej 
doprave na Slovensku.
 Odborové centrály pôsobiace v železniènom sektore (Odbo-
rové združenie železnièiarov, Federácia strojvodcov, Odboro-
vá asociácia výpravcov a dispeèerov) upozoròujú na dlhodobú 
absenciu dopravnej politiky štátu. Upozoròujú na nedostatoèné
a nesystémové financovanie celého železnièného sektora.
 Preto sa pýtame: Je na Slovensku „verejný záujem“ maś bez-
peènú, plynulú, rýchlu, modernú a v neposlednom rade aj zelenú 
železniènú dopravu? Ak áno, je najvyšší èas pristupovaś k želez-
niciam, ako celku, systémovo. Èinnosś, resp. neèinnosś kompe-
tentných a zodpovedných tomu zatia¾ nenasvedèuje!
 Neberie sa do úvahy, že železnice sú v prvom rade služba 
obyvate¾stvu, ktorá má neodškriepite¾ný sociálny a environmen-
tálny rozmer. Rozsah tejto služby stanovuje pre obyvate¾stvo štát. 
Nie vždy je to pre štát ekonomicky výhodné, avšak o to nutnejšie. 
 Sme za inovácie a pokrok v železniènom sektore. 
 Sme za opatrenia, ktoré prinesú progres v zabezpeèení
 a bezpeènosti prevádzky. 
 Sme proti odsúvaniu zamestnancov železníc na „slepú
 ko¾aj“. 
 Upozoròujeme na neadekvátne riešenie v mzdovej politike
a aj kompenzácii rastu životných nákladov zamestnancov želez-
níc. Nesúhlasíme s chaotickým financovaním železníc a nezod-
povednými riešeniami v dopravnej politike štátu.
 Odborové centrály upozoròujú zodpovedných tohto štátu na 
našu pripravenosś obhajovaś oprávnené požiadavky zamestnan-
cov železníc všetkými, aj krajnými prostriedkami.
V Bratislave 27.9.2022
  ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIÈIAROV
  FEDERÁCIA STROJVODCOV
 ODBOROVÁ ASOCIÁCIA VÝPRAVCOV A DISPEÈEROV
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Mnohí zamestnanci musia ve¾mi tvrdo drieś, aby aspoò ako tak uživili 
svoju rodinu. Ťahajú nadèasy, soboty, nedele, noèné... Naoko si pri-
vyrobia, avšak vysoká inflácia si z takto śažkých zarobených peòazí 
berie svoju tvrdú daò. 
 Každý z nás chodí do obchodov a vie, že èo si môže pri vysokých 
cenách dovoliś. Nebolo to tak dávno, keï za 30 eur ste spravili väèší 
nákup, teraz máte pri takejto sume prakticky prázdny košík. 
 V chudobe sa ocitajú mnohí pracujúci, nehovoriac o senioroch, 
o osamelých matkách s deśmi, o chorých èi zdravotne hendikepova-
ných. Takto to ïalej už ísś nemôže. 
 PROTEST PROTI CHUDOBE je príležitosś daś najavo našu 
nespokojnosś so súèasným stavom na Slovensku. Preto budem 
8. októbra o 12:05 stáś na námestí SNP v Bratislave. 

Príïte, prosím, aj Vy! Spoloène budeme silnejší!

Len spoloène dosiahneme viac, hlas ¾udí 
musí byś vypoèutý! - dokonèenie str. 1
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Deò železnièiarov 
 Blíži sa Deò železnièiarov, tak som si povedal, že by nebolo zlé si 
zaspomínaś a zrekapitulovaś svoje roky na železnici.
 Nastúpil som na železnicu hneï po základnej vojenskej službe 
dòa 1. novembra 1980 a skonèil 31. augusta 2022, èiže skoro 42 
rokov bez 2 mesiacov. S radosśou by som bol pracoval aj naïa-
lej, nako¾ko mi bola moja práca aj koníèkom, ale choroba mi to už 
neumožnila. Nastúpil som ako hradlár v Železniènej stanici Brunov-
ce a po necelých dvoch rokoch som prešiel na funkciu signalistu.
V stanici som odpracoval 27 rokov a 4 mesiace a od 1. marca 2008 
z dôvodu rušenia ŽST Brunovce som prešiel pod stanicu Trenèín, 
ako záloha OR Trnava. Robil som v rôznych staniciach, ako Šurany, 
Ivanka pri Nitre, Nitra, Myjava, Trenèianske Bohuslavice atï.
Od 1.7.2011, od rozdelenia oblastných riadite¾stiev som zostal v  ŽST 
Trenèín pre práce v staniciach OR Žilina, ako napr. Zlatovce, Tren-
èín, Ilava, Beluša, Ladce, Púchov, Považská Teplá, Lúky pod Maky-
tou, Horné Srnie, Nemšová, Trenèianska Turná, Mníchova Lehota, 
Bánovce nad Bebravou. Od 1.1.2018 som už zostal v ŽST Nemšová 
až do odchodu do dôchodku. Za tých skoro 42 rokov som sa nacho-
dil a narobil myslím až dosś, noèné zmeny a pracoviská nevyhovujú-
ce základným ¾udským požiadavkám zanechali následky na mojom 
zdravotnom stave. 
 Taktiež sa mi podarilo spraviś pár rekordov, ktoré nie sú všetky 
evidované, ale uskutoènili sa. 
- V decembri 1981 v stanici Lehnice pracovná zmena 37,5 hodi-
ny. Noèná-denná-noèná zmena nonstop vkuse s nástupom ešte
o 1,5 hod. skôr. (śažko už dnes dokázaś) 
- Asi v r. 1984 denná zmena 24. decembra, na Štedrý deò na sta-
vadle v Brunovciach a hneï presun vlastným autom na hradlo Dra-
hovce do noènej zmeny, takže 24 hodinová služba a doma malé, 1,5 
roèné dieśa. (śažko už dnes dokázaś) 
- V ŽST Brunovce niekedy v r. 1986 od stredy od rána do pondelka 
rána sme slúžili len dvaja signalisti.
Ja som robil denné zmeny, kolega noèné zmeny a v piatok o pol noci, 
po 18 hodinách sme sa prehodili, on na denné a ja na noèné zmeny. 
Kolega je tiež už na dôchodku, býva tu v Novom Meste nad Váhom. 
- Od zaèiatku roka 2010 v ŽST Myjava za 8 mesiacov spravených 
520 hodín nadèasu. Neverili ani na OR Trnava, tak sa to všetko
v dokumentáciách prešetrovalo. (urèite je v archíve OR Trnava).
- Zaèiatkom augusta r. 2014 som za 8 dní pracoval v 6 rôznych sta-
niciach. Trenèianske Bohuslavice, Mníchova Lehota, Trenèianska 
Turná, Púchov, Horné Srnie a Nemšová (malo by byś v archívoch ŽST 
Púchov). 
- A asi také posledné, od r. 2008 do r. 2017 som bol vo výlukách
a rekonštrukciách 7 staníc, ktoré sa prerábali v dôsledku modernizá-
cie na 160 km rýchlosś za hodinu, èo bolo dosś fyzicky a psychicky 
nároèné. 
 Spoznal som ve¾mi ve¾a nových kolegov, mladých aj starších, ale 
hovorili, že to èo robím ja, by oni nerobili. Že to môže robiś len blázon 
a fanatik. No a ja som za tie roky bol oboje. 
 Aj som dal návrh na reportáž do èasopisu Železnièný Semafor
o nároènej práci záloh OR signalistov a výpravcov, ale nezaregistro-
val som, že by sa nieèo také udialo. Tí ¾udia by si to urèite zaslúžili.
 To by bolo asi tak všetko zo spomienok môjho 42 roèného života 
na železnici po odchode do zaslúženého dôchodku. 
 Blíži sa Deò železnièiarov, zase sa budú oceòovaś a odmeòo-
vaś zaslúžilí pracovníci, len by som bol rád, keby si niekto všímal 
aj obyèajných, pracovitých ¾udí, ktorí venovali vernosś, obetavosś
a zdravie bývalým ÈSD a terajším ŽSR poèas pracovného pomeru
a aj pri odchode do dôchodku. 
 Celý èas zamestnania som bol v ROH a potom v OZŽ a nikto 
nepovedal ani jediné slovo, pri odchode do dôchodku. Vo¾akedy si 
vedeli odbory a zamestnávatelia uctiś pracovníkov pri odchode do 
dôchodku, to bola iná úcta a pocta, nie ako dnes. Ale je iná doba, už 
niè nie je a nebude ako vo¾akedy. 
 Nikdy som nikam nepísal a nepíšem preto, že by som nieèo oèa-
kával, ale píšem preto, aby ste vedeli, ako sa dá prežiś jeden 42 roè-
ný život na železnici. Je nás tisíce, ale asi každý to nemá také pestré 
a zaujímavé a málokto si sadne a napíše pár riadkov. 

S pozdravom Chudík Jaroslav.

 V priestoroch školiaceho strediska ZSSK v Martine sa 28.9.2022 
uskutoènilo 1. zasadnutie PV OZŽ pri ZSSK. Zasadnutie viedol prvý 
krát novozvolený predseda PV OZŽ pri ZSSK ¼ubomír Kopka. Predse-
da PV oboznámil o prebiehajúcom kolektívnom vyjednávaní. Návrh na 
otvorenie KV a Návrh o zmene do smernice o rekondiènom pobyte sa 
odovzdal 13.9. a momentálne èakáme na vyjadrenie zamestnávate¾a. 
V diskusii na tému KV sa PV zaoberal prípravou kolektívneho vyjedná-
vania a dohodol sa na spoloènom postupe. 
 V ïalšej èasti zasadnutia si PV OZŽ zvolil tajomníka PV. Navrhnu-
tá Andrea Jesenská bola do funkcie zvolená jednomyse¾ne. PV OZŽ 
poveril aj doèasným riadením profesijných rád: Radu CEP bude viesś 
Marta Vidieèanová, Radu vlakvedúcich Viliam Bajana, Radu opravárov 
Štáak a Radu rušòovodièov Ján Stasinka. 
 Zuzana Lunáková informovala PV o kontrolnom dni na Žabotovej 
14 v Bratislave. Tento kontrolný deò sme inicializovali na podnet našich 
èlenov. Noc¾aháreò prechádza rekonštrukciou a podmienky nezodpo-
vedajú na dôstojný odpoèinok vlakových èiat.
O riešení podnetov v oblastí BOZP a OOPP zo strany èlenov PV požia-
dame zamestnávate¾a aj písomne cez uznesenie Podnikového výboru. 
 V ïalšej èasti sa èlenovia PV zaoberali Sociálnym fondom. Plne-
nie SF je v dobrej kondícii. Väèšina ZO OZŽ už pripravila a realizova-
la akcie, ktoré mali naplánované. Predseda PV upozornil, že sa blíži 
koniec realizácie naplánovaných akcií a požiadal o doèerpanie SF do 
konca novembra.
 V závere predseda PV informoval o plánovanom stretnutí s èes-
kými kolegami. Spoloèné zasadnutie PV oboch krajín sa uskutoè-
ní na Slovensku v apríli 2023. Následne predsedajúci ukonèil PV. 

Kopka ¼ubomír, predseda PV OZŽ pri ZSSK

ZASADNUTIE PV OZŽ PRI ZSSK

 Beriem sa už ako inventár ŽSR. Na železnici 
pracujem od roku 1990, kedy som po skonèení 
SOUŽ Na Pántoch v Bratislave nastúpil k býva-
lému Elektroúseku Bratislava ako elektromontér. 
Prvý rok som pracoval na OE Bratislava hlavná 
stanica a potom až do roku 2003 na OE Devín-
ska Nová Ves. V tom roku som nastúpil na funkciu 
energetik na OR Trnava, Sekcia elektrotechniky a 
energetiky Bratislava. V tejto funkcii som na ŽSR 
prešiel cez Sekciu železnièných budov, Správu majetku OSM Trnava. 
 V odboroch som od nástupu k ŽSR, ale ako funkcionár som sa 
zaèal angažovaś v roku 1998 ako èlen ZO OZŽ Závodného výboru pri 
Sekcii elektrotechniky a energetiky Bratislava. Zároveò od roku 2011 
som predseda tejto ZO. Skúsenosti z práce v odboroch som zbieral aj 
ako èlen Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava,  Podnikového výboru OZŽ 
pri ŽSR a Generálnej rady OZŽ.
 Od 1.9.2022 som uvo¾nený pre prácu v OZŽ, ktorú budem vyko-
návaś v rámci Regionálneho pracoviska OZŽ Bratislava. 
Ïakujem všetkým za dôveru, ktorú ste do mòa vložili a budem sa snažiś 
ju nesklamaś.
 Mojím cie¾om na OZŽ je zúroèiś skúsenosti, ktoré som nadobu-
dol ako predseda ZO a pomôcś všetkým zamestnancom železnièného 
sektora v boji za ich zaslúžené práva a zároveò posilniś dôveru v odbo-
rovú èinnosś u zamestnancov.

PREDSTAVUJEME
Nový kolega v regióne Bratislava

Róbert Višváder
- uvo¾nený pre prácu v OZŽ za ŽSR



 Medzinárodných majstrovstiev železnièiarov USIC v cest-
nom behu sa v tomto roku zúèastnil rekordný poèet 138 
bežcov a bežkýò. Štart bol v Bìchoviciach na 13. km cesty 
Èeský Brod - Praha, cie¾ bol na pražskom Žižkove. 
Cestného behu sa zúèastnilo celkom 9 krajín: Èeská repub-
lika, Slovenská republika, Belgicko, Po¾sko, Rakúsko, 
Nemecko, Švajèiarsko, Ve¾ká Británia  a Dánsko. 
Železnièiari zo Slovenska obsadili v celkovom poradí krajín 
pekné 5. miesto.
Slovensko reprezentovali: Milan Ivan, Ján Kucharík Milan 
Plevák, Peter Kantár, Štefan Sumerling a Eva Valachová.
 Celkové poradie jednotlivých krajín:
1. miesto obsadila Èeská republika, 2. Belgicko,
3. Nemecko, 4. Po¾sko, 5. Slovenská republika,
6. Ve¾ká Británia, 7. Dánsko, 8. Rakúsko a 9. Švajèiarsko.
Na pretekoch bola tradiène vynikajúca atmosféra, ktorú 
vytvorili diváci po celej 10 031m trati.
 Slávnostné vyhodnotenie cestného behu sa uskutoènilo 
v hoteli Olšanka. Poháre a ceny odovzdávala  podpredsed-
níèka OSŽ a riadite¾ka týchto majstrovstiev Renata Dousko-
vá. Ocenení boli po jednotlivých kategóriách najlepší bežci 
a bežkyne.
Na záver dostali zúèastnené družstvá krajín poháre pod¾a 
dosiahnutého poradia. V družstvách boli najúspešnejší bež-
ci z Èeskej republiky, ktorí mali najlepší súèet èasov prvých 
troch bežcov.
 Veríme, že aj týmto pekným úspechom  sme oslovili 
kolegov bežcov a bežkyne zo železnièných firiem a ŽOS, 
aby sa k nám pridali cestou závodného výboru  OZŽ, resp. 
našich regionálnych pracovísk Bratislava, Žilina, Zvolen
a Košice. 
 Prihlásiś sa môže aj u trénera bežcov:

kontakt Milan Ivan, mobil 0902 946 935
alebo priamo na OZŽ na mail: poliakova@ozz.sk, 

železnièný telefón: 920 5008, mobil: 0903 961 731.

 

Ïakujeme. Anna Poliaková,
uvo¾nená pre prácu v odboroch ŽSR
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 V mesiaci september 2022 sa uskutoènili medzinárod-
né majstrovstvá železnièiarov USIC v rybolove. Zápolenie 
ôsmich zúèastnených krajín Slovensko, Èeská republika, 
Nemecko, Bulharsko, Francúzsko, Luxembursko, Ve¾ká 
Británia a Po¾sko  sa tentokrát konalo v Èeskej republike
v meste Pøerov. 
 Slovensko reprezentované zamestnancami štátnych 
železnièných firiem ZSSK CARGO (Slavomír Oreško, Zsolt 

Balasi, Ladislav Pollák) a ŽSR (Marcel Èampiš, Michal 
Èampiš, Miroslav Kniete¾) sa zúèastnilo na USIC - rybolov 
prvý krát. Napriek tomu, že naši športovci sa ako tím nikdy 
spoloène pred tým nestretli, dosiahli krásne 5. miesto, za èo 
im patrí srdeèné poïakovanie. Poïakovanie patrí aj vedeniu 
ZSSK CARGO a ŽSR za ich celkovú podporu súśaže. 
 Som nesmierne rád, že zamestnanci, aj popri svojej 
ne¾ahkej práci železnièiara, robia firmám dobré meno nie 
len svojou kvalitne odvedenou prácou, ale aj dobrými špor-
tovými výkonmi. 
 Peter Pikna, podpredseda OZŽ

Dôstojná reprezentácia Slovenska - OZŽ, ZSSK CARGO a ŽSR

126. roèník cestného behu Bìchovice - Praha



 Naša základná organizácia OZŽ pri TO a DS v Rimavskej  
Sobote, dòa 1.9.2022 zorganizovala výlet autobusom pre svo-
jich èlenov a ich rodinných príslušníkov do Maïarska. Pre všet-
kých úèastníkov sme zabezpeèili cestovné poistenie OZŽ. Cesta 
bola naplánovaná na termálne kúpalisko v Tiszaújvárosi, kde sme 
naposledy boli ešte pred pandémiou a potom dve letá v sloven-
ských destináciách.
 U nás je tento deò štátnym sviatkom a tak si úèastníci výletu 
nemuseli braś dovolenku. Ráno sme si trochu privstali, aby sme 
vèas pozbierali všetkých výletníkov do autobusu cestou po hra-
nicu. Tu sme si pre istotu zamenili nejaké eurá na forinty a už 
sme mohli nerušene pokraèovaś ïalej v ceste. V autobuse vládla 
dobrá nálada už od skorého rána aj napriek tomu, že za oknami 
autobusu sa poèasie na nás mraèilo.
 Deò pred našim výletom sa vedenie rezortu kúpaliska v Tis-
zaújvárosi rozhodlo, že od 1.9. uzavrú vonkajšie bazény. A tak sme 
za jazdy h¾adali inú alternatívu. Nakoniec sme sa spoloène rozhod-
li pre Egerszalók. Bolo to pre nás nieèo nové kde sme ešte pred-
tým neboli a naše rozhodnutie sme ne¾utovali. Najväèšou atrak-
ciou bol pre nás so¾ný kopec, ojedinelý v Európe, ktorý tu vytvori-
la a dodnes tvaruje lieèivá termálna voda, vyvierajúca z hlbín.  
Prameò termálnej vody, pomáha ¾uïom s kåbovými a reumatickými 
chorobami. O tom sa presvedèila aj jedna naša úèastníèka výle-
tu, ktorá si pochva¾ovala lieèivé úèinky termálnej vody. Ráno sa 
sśažovala na bolesti nôh a vraj rozmýš¾ala èi vôbec pôjde na výlet 
a po celodennom pobyte v termálnej vode bolesti nôh ustúpili.
Mali sme možnosś využiś vnútorné aj vonkajšie bazény, saunový 
svet a jeden tobogan. Deti by boli prijali aj väèší tobogan a aj viac, 
ale napriek tomu sa zabavili a nenudili sa. 
 Táto destinácia uspokojila všetky naše vekové kategórie 
vïaka rôznym atrakciám, ktoré nám umožnili naplno si ich užívaś 
a tak príjemne prežiś sviatoèný deò vo¾na a deśom koniec letných 
prázdnin. 
 Teší nás, že s výletom boli všetci spokojní a boli len pozitívne 
ohlasy.
 Po vyèerpávajúcom dni s dobrou náladou v autobuse sme sa 
všetci šśastne vrátili domov.

Mária Mesterová, predsedníèka ZO OZŽ pri TO
a DS Rimavská Sobota
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Informácia zo ZO OZŽ pri GR ŽSR
 Dòa 3.9.2022 bola ve¾ká športová akcia v Chorvátsku, v 
Poreèi.
 Volá sa to Poreèkidelfin. Je to masová akcia, kde úèast-
níci po registrácii a zaplatení úèastníckeho poplatku si môžu 
vybraś, èi si rekreaène zaplávajú 1,5 km, 3 km, alebo tí lepší až 
5 km na vyznaèenej trase v zálive v Poreèi.

 Tento rok bolo bezmála 
900 úèastníkov, medzi nimi 
aj železnièiar, èlen ZO OZŽ 
pri GR ŽSR Ing. Jozef 
Kemény, ktorý si z chu-
ti zaplával 5 km, k¾udným 
tempom, úmerným veku 61 
rokov a to za 3 hodiny 45 
minút.
Ak sa niekto týmto dal  inšpi-
rovaś, môže sa u neho infor-
movaś, možno o rok pôjdu 
aj ïalší, hoci aj spoloène.

Ing. Peter Hlaváè,
predseda ZO OZŽ

pri GR ŽSR

0. roèník stretnutia pokladníèok ZSSK
 V piatok, dòa 30.9.2022 sa vo Vrútkach konal 0. roèník 
stretnutia pokladníèok/pokladníkov Železniènej spoloènosti 
Slovensko, a.s. 
 Stretnutie sa konalo v priestoroch penziónu BURRA - letná 
terasa. Organizaène všetko zastrešovalo OZŽ. 
 Predseda OZŽ, Mgr. František Zaparanik, bol poverený
varením gulášu, ale k dispozícií boli aj grilované klobásky 
a zelenina. 
 Cie¾om tohto stretnutia bolo, zoznámiś sa a lepšie sa spo-
znaś, nielen služobne, cez telefón èi sociálne siete. Niet nad 
osobný kontakt! Na èom sa aj všetci prítomní zhodli.
 Takže, po úspešnom zahájení 0. roèníka sme sa rozhodli 
urobiś z toho každoroènû  tradíciu. 
    Dovidenia o rok kolegyne a kolegovia na 1. stretnutí poklad-
níèok/pokladníkov ZSSK!
 Mgr. Andrea Jesenská, uvo¾nená pre prácu

v odboroch ZSSK - región Bratislava

Výlet do Egerszalóku
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Uzávierka príspevkov bola 4. 10. 2022.
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 VÝZVA  
zamestnancom 

Odborové združenie železničiarov sa ako  
člen Konfederácie odborových zväzov SR pripája k výzve 

 na demonštráciu „Proti chudobe“ 
 

 

 

Aj Ty máš možnosť ukázať svoje 
odhodlanie bojovať o svoju 

budúcnosť! 

Svojou účasťou preukážeš silu a odhodlanie zamestnancov 
celého železničného sektora pri obhajovaní  

spoločných záujmov aj pri kolektívnom vyjednávaní! 
 

 

Stretneme sa 8.10.2022 o 12:05 hod. 
na Námestí SNP v Bratislave ! 

Bližšie informácie obdržíte prostredníctvom Základných organizácií OZŽ! 


