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Kolektívne 
vyjednávanie na ZSSK
 Dòa 12.10.2022 nám prišla 
odpoveï od zamestnávate¾a na 
návrh OC pôsobiacich v ZSSK. 
Odpoveï nikoho z nás neprekva-
pila a neprekvapí ani vás. Zamest-
návate¾ sa k nášmu návrhu vyjadril 
takto: 
 V súèasnosti nie je možné 
vaším ïalším požiadavkám 
týkajúcich sa mzdového náras-
tu vyhovieś. 
 Odôvodnil to tým, že v roku 
2021 bola odsúhlasená a schvá-
lená Kolektívna zmluva Železniènej 
spoloènosti Slovensko, a.s. pre 
roky 2022 a 2023, v ktorej bol 
dohodnutý mzdový nárast pre 
roky 2022 a 2023 a v zmys-
le týchto dohôd bol nastavený 
aj plán mzdových a osobných 
nákladov pre rok 2022.
 V najbližšej dobe prebe-
hnú rokovania OC o ïalšom 
spoloènom postupe. 
My sme nezapríèinili infláciu. 
Nezapríèinili sme ani nárast cien 
energií. Nezapríèinili sme zvýše-
nie životných nákladov. Živíme 
svoje rodiny svojou poctivou prá-
cou. Chceme naïalej pracovaś, 
dôstojne zarábaś a byś prínosom 
pre spoloènosś.  
 Je èas, aby sme všetci preho-
dnotili náš postoj a záujem o 
našu budúcnosś. Ideme v súèas-
nej dobe do neznáma. Vieme èo 
s nami urobí energetická kríza a 
vysoký rast inflácie? Prepad reál-
nej mzdy ešte taký ve¾ký nebol.
Informácia z 1. kola kolektív-
neho vyjednávania na ZSSK
 Dòa 27.10.2022 sa v Brati-
slave konalo 1. kolo Kolektívneho 
vyjednávania o navýšení miezd. 
 Bola to reakcia odborov, na 
zamietavú odpoveï zamestnáva-
te¾a na podaný návrh odborov na 
zvýšenie miezd a kompenzáciu 
zvýšených životných nákladov.
 Zamestnávate¾ argumento-
val tým, že nemá prostriedky na 
zvýšenie miezd a pokia¾ nebude 
schválený štátny rozpoèet ani 
nebude vedieś, s akými prostried-
kami môže poèítaś. V súèasnosti 
ministerstvo financií vraj nemá 
prostriedky, ktoré by cez Minis-
terstvo dopravy mohli byś použité 
na tento úèel.
 Odborové organizácie pri 
ZSSK trvajú na navýšení tarif-
ných miezd o 150 Eur a rov-
nako trvajú na jednorazovej 
kompenzácii zvýšených život-
ných nákladov vo výške 500 
Eur. 
 2. kolo KV sa uskutoèní v 
druhej polovici novembra. O jeho 
výsledkoch vás budeme èo naj-
skôr informovaś.

¼ubomír Kopka, 
predseda PV OZŽ pri ZSSK

Štrajková pohotovosś na ŽSR
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prišiel èas, aby sme prezentovali, že aj my sme 
obèania Slovenskej republiky. Že aj zamestnan-
ci ŽSR si zaslúžia pozornosś zodpovedných toh-
to štátu. Od 4.8.2022, ako sme podali návrh na 
riešenie bodu 49 platnej KZ ŽSR 2021 – 2023, 
pretieklo ve¾a vody v korytách našich riek. Pre-
tiekla aj naša trpezlivosś èakaś na nové a nové 
termíny riešenia našej legitímnej požiadavky.
Informácia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky, zo dòa 20.9.2022, ktorá je do dneš-
ného dòa na portáli tohto ministerstva, hovorí 
jasným písmom: 35 miliónov pre ŽSR. Pod¾a tej-
to informácii sú urèené pre prevádzkové a per-
sonálne výdavky pre rok 2022. Na kolektívnom 
vyjednávaní dòa 20.10.2022 sme sa dozvedeli, 
že tento objem financií je len na prevádzkovú 
potrebu. Že informácia bola zle reprodukovaná. 

A tak sa zamestnanec ŽSR dostal na ved¾ajšiu 
ko¾aj. 
Nie sme proti investovaniu do prevádzky, proti 
inováciám v zabezpeèení bezpeènej a plynulej 
prevádzky. Nie sme proti riešeniam na pozdvih-
nutie úrovne železniènej infraštruktúry. 
Sme za, ale sme aj za zodpovedné riešenie 
odmeòovania zamestnancov a kompenzáciu 
životných nákladov. Opakujem. Sme obèania 
Slovenskej republiky! Železnièiari!
 Chceme zodpovedne pracovaś, každý na svo-
jom mieste, ale za túto prácu chceme aj zod-
povedajúcu plácu. Preto prišiel èas, aby sme 
spoloène pripomenuli zodpovedným tohto štá-
tu, že sme tu. Že svoje oprávnené požiadavky si 
dokážeme obhájiś.

Peter Hoffman, predseda PV OZŽ pri ŽSR

Stanovisko Asociácie 
k Dodatku è. 15

Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, OZ-VSP, SSŽ,  OŽSR, OZZŽ a FS

___________________________________________________

V Y H L Á S E N I E

Vyššie uvedené odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR, z 
dôvodu neúspešného kolektívneho vyjednávania o kompenzá-
ciu nárastu životných nákladov zakotvených v bode 49 KZ ŽSR 
2021 – 2023, kde zo strany  ŽSR sa riešenie odsúva na neurèi-
té termíny a ŽSR zotrvávajú na ich pôvodnej odpovedi k predlo-
ženému návrhu odborových organizácií t. j. 0,00 €, navrhli ïal-
šie kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovate¾om a 
zároveò vstupujú dòom

20.10.2022 od 15:00 hod. do

„štrajkovej pohotovosti“.

Zamestnanci ŽSR sú tiež obèanmi tohto štátu. Nezapríèinili 
infláciu. Nezapríèinili rast cien energií. Nezapríèinili nárast cien 
potravín.
Žiadame generálneho riadite¾a ŽSR a všetkých zodpovedných, 
aby venovali ŽSR a jeho zamestnancom viac pozornosti. Je to 
podnik, ktorý zriadil štát. Ktorý má zmluvu so štátom. Ktorý je 
financovaný zo štátneho rozpoètu. 
Vyzývame ministra dopravy a výstavby SR, aby sa osobne zaèal 
zaoberaś vzniknutou situáciou na Železniciach Slovenskej 
republiky. 
V rámci vyhlásenej štrajkovej pohotovosti budú odborové orga-
nizácie organizovaś protestné akcie a stupòovaś ich intenzitu.

V Bratislave dòa 20.10.2022 Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR pokraèovanie na str. 2

  Asociácii odborových zväzov 
dopravy, pôšt a telekomunikácií 
(Asociácia) bol predložený mate-
riál v rámci vnútrorezortného pri-
pomienkového konania: „Návrh 
Dodatku è. 15 k Zmluve o pre-
vádzkovaní železniènej infra-
štruktúry na roky 2017 – 2021“. 
 Návrh dodatku upravuje limity 
výdavkov pre Železnice Sloven-
skej republiky o 35 000 000 EUR 
oproti dodatku è.14.
 Na zaèiatok uvádzame, že 
ŽSR trpia nedostatkom finanèných 
prostriedkov na chod prevádzky a 
údržby železniènej infraštruktúry. 
Znova sa opakuje situácia (viac 
rokov), že v rozpoètoch verej-
nej správy SR pridelí štát ŽSR 
nedostatoènú výšku finanèných 
prostriedkov a následne je každo-
roène potreba ŽSR dofinancovaś. 
Nevieme si tento spôsob financo-
vania štátu k ŽSR vysvetliś. OZŽ 
opakovane upozoròuje, že taký-
to prístup k financovaniu ŽSR je 
nesystémový, nie je zodpovedný, 
starostlivý, hodný dobrého hospo-
dára, majúc na pamäti jeho rozvoj 
a budúcnosś. Uvedená výška 
finanèných prostriedkov je nedo-
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 Odborové združenie železnièiarov tou-
to cestou ïakuje všetkým èlenom OZŽ 
a všetkým zamestnancom železnièného 
sektora, ktorí sa dòa 8.10.2022 symbolic-
ky „päś minút po dvanástej“ v Bratislave, na 

Námestí SNP zúèastnili DEMONŠTRÁCIE 
PROTI CHUDOBE. 
Svojou úèasśou sme vyjadrili solidaritu so 
všetkými obèanmi žijúcimi v chudobe, na 
hranici chudoby a od výplaty po výplatu. 
Vyjadrili sme solidaritu s dôchodcami a 
mladými rodinami. Naša prítomnosś bola 
vidite¾ná a je jasným signálom vedeniu toh-

to štátu, že sme tu. Že je tu modrá armáda, 
ktorú dlhodobo odsúvajú na boènú ko¾aj.
Vaša podpora priamo na demonštrácii uká-
zala silu železnièiarov postaviś sa za svoje 
oprávnené požiadavky.
Ïakujeme.

Ing. Peter Hoffman, 
1. podpredseda OZŽ

Demonštrácia Proti chudobe

Èlenské odborové zväzy Konfederácie odborových 
zväzov SR pôsobiace vo všetkých odvetviach prie-
myslu, vo vede a výskume, v obchode, v službách, 
vo verejnej správe a úèastníci demonštrácie Proti 
chudobe vyzývame vládu, aby urýchlene riešila 
súèasnú kritickú situáciu v Slovenskej republi-
ke. Žiadame, aby vláda urýchlene prijala a 
verejnosti predstavila opatrenia na skrotenie 
inflácie a zmiernenie jej negatívnych dopadov 
na životy obyvate¾ov Slovenska. Požadujeme len 
to, èo robia už nieko¾ko mesiacov iné krajiny Európ-
skej únie, prièom mnohé z nich majú nižšiu mieru 
inflácie ako Slovenská republika. 
Ïalej vyzývame vládu, aby verejnosti zrozumi-
te¾ne prezentovala, èo domácnosti, firmy a 
verejné inštitúcie v najbližších mesiacoch èaká 
v súvislosti s cenami energií a na èo je potreb-
né sa pripraviś. Je nevyhnutné, aby vláda jasne 
povedala, aké budú definitívne ceny energií 
pre domácnosti na budúci rok a aby neèakala 
už ani minútu. Je už totiž päś minút po dvanás-
tej.
Štatistiky sú hrozivé, realita ešte horšia. Pod¾a 
prognóz v roku 2022 a v roku 2023 reálne mzdy 
poklesnú. V prípade, že prognóza bude zodpovedaś 
skutoènému poklesu tento a budúci rok, pôjde o 
najvyššie poklesy reálnych miezd za posledných 15 
rokov. Pre bežných ¾udí to znamená, že v dôsledku 
vysokej inflácie si za svoje výplaty nemôžu dovoliś 
uhradiś svoje základné životné potreby. Už teraz 6,7 
% pracujúcich má tak nízke príjmy, že je ohrozených 
chudobou. Rast cien prehlbuje pracujúcu chudo-
bu.
Vyzývame vládu, aby konala! Vyzývame vládu, 
aby riešila skutoèné problémy ¾udí, domác-
ností, firiem, verejných inštitúcií, ohrozených 
sociálnych skupín, a to skôr, ako sa slovenská 
ekonomika prepadne do recesie. Zamestnanci 
sú obeśami tejto krízy, avšak nenesú žiadnu vinu za 
jej vznik. Hodnota ich miezd a platov dramaticky kle-
sá, zatia¾ èo ceny tovarov a služieb rastú obrovským 
tempom. Najviac postihnutí sú nielen nízko platení 
zamestnanci a sociálne zranite¾né osoby, ale taktiež 
stredná trieda, ktorá by mala byś aj ekonomickým 

pilierom spoloènosti a ktorá už teraz pociśuje znaè-
ný pokles životnej úrovne.
Požadujeme zastavenie ïalšieho poklesu 
reálnych miezd a platov v roku 2023 a èo naj-
rýchlejšie vyrovnanie prepadu reálnych miezd 
a platov za rok 2022. Odmietame, aby zamest-
nanci ako jediní svojimi mzdami a platmi, svojou 
životnou úrovòou a životnou úrovòou svojich rodín 
zaplatili za infláciu. 
Ak poslancom a parlamentu záleží na zamestnan-
coch, schvália novelu Zákonníka práce, ktorá 
zvyšuje minimálne mzdové nároky zamestnan-
cov a mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, 
v nede¾u a noènú prácu, ktoré boli v roku 2020 
proti vôli odborov zmrazené. Takéto opatrenia 
nemali byś nikdy prijaté.
Vyzývame vládu, aby zastavila rozklad verej-
ných financií a zaistila dostatoèné rozpoètové 
príjmy potrebné pre pomoc zamestnancom, 
podnikom aj obèanom. Apelujeme na poslancov, 
aby uprednostnili záujmy obèanov nad svojimi pre-
káraèkami a prijali návrh navýšenia štátneho roz-
poètu pre tento rok a neváhali ani pri schválení 
rozpoètu verejnej správy pre rok nasledujúci. 
Nesmie dôjsś k rozpoètovému provizóriu a ¾u-
dia nesmú trpieś hádkami politikov. Zabezpeèenie 
prijatia rozpoètu umožní naplniś všetky záväzky 
vyplývajúce z uzavretých vyšších kolektívnych 
zmlúv. Znamená to nárast platov pre zamestnan-
cov verejného sektora, ale aj platov zdravotníkov, 
zabezpeèenie financovania sociálneho systému a 
pomoci najohrozenejším skupinám obyvate¾stva, 
ale aj financovanie všetkých nevyhnutných kompen-
zaèných opatrení pre domácnosti a firmy. 
Vyzývame vládu a parlament, aby prijali okamžité 
opatrenia na riešenie krízy životných nákladov. Je 
nevyhnutné, aby vláda predstavila úèinné, rýchle 
a adresné štrukturálne, daòové a sociálne kom-
penzaèné opatrenia pre jednotlivcov, domác-
nosti, najviac zranite¾né a ohrozené sociálne 
skupiny, firmy a verejné inštitúcie. Žiadame vlá-
du, aby pripravila a zabezpeèila zdroje na zvýšené 
náklady spojené s vykurovaním a energiami pre 
verejné inštitúcie, ako sú školy, škôlky, nemocnice, 

zariadenia sociálnych služieb a podobne.
Oèakávame, že sa vláda zasadí za európske 
riešenia, ktoré budú na prospech obèanom Slo-
venska a pomôžu preklenúś túto krízu. Obèania 
nesmú doplatiś na neschopnosś vlád èerpaś európ-
ske zdroje podpory rozvoja štátov. Nevyèerpané 
miliardy musia byś použité na kompenzaèné sché-
my pomoci pre zamestnancov, podniky a obèanov. 
Žiadame vládu, aby vyvíjala potrebný tlak na 
Európsku komisiu, aby boli neminuté miliardy 
z eurofondov za programové obdobie 2014 
– 2020 použité na pomoc ¾uïom, domácnos-
tiam a firmám.
Od vlády ïalej požadujeme, aby èo najrýchlejšie pri-
pravila, predstavila a uviedla do života za úèasti 
sociálnych partnerov – èiže odborov, zamest-
návate¾ov a samospráv – národný proti krízový 
plán. Ten musí popri proti krízových opatreniach na 
ochranu príjmu a pracovných miest v priemysle, služ-
bách a verejnom sektore a opatreniach postupne 
vedúcich k udržaniu a postupnému rastu kúpnej sily 
zamestnancov a ich rodín taktiež obsahovaś plán 
pomoci najohrozenejším skupinám obyvate¾stva 
– ¾uïom, ktorí nezvládnu platiś úèty za energie, jed-
lo a bývanie. Od ¾udí žijúcich v chudobe nemožno 
oèakávaś, že budú platiś neúnosne vysoké úèty a je 
potrebné ich ochrániś pred sociálnym vylúèením.
Nemôžeme èakaś na to, až v dôsledku vysokých 
nákladov na energie zaènú krachovaś firmy a rušiś 
pracovné miesta. Firmy musia fungovaś a ¾udia 
musia maś prácu, ktorá ich dobre uživí a ktorá udrží 
spotrebu obyvate¾stva na potrebnej úrovni. Spotreba 
totiž predstavuje viac ako polovicu hrubého domá-
ceho produktu Slovenskej republiky a jej razantné 
zníženie by vážne poškodilo našu ekonomiku. Preto 
je zásadné udržaś aj reálne mzdy a platy.
Vážená vláda a vážený parlament! Je päś minút 
po dvanástej, preto konajte rýchlo a efektívne 
v záujme našej krajiny, jej obyvate¾ov, firiem a 
zamestnancov! Zabráòte eskalácii sociálneho 
napätia, urobte všetko pre to, aby ste zabránili 
sociálnemu ohrozeniu, vylúèeniu a chudobe!

INFORMÁCIE Z KOZ SR

Stanovisko Asociácie k Dodatku è. 15 - dokonèenie str. 1
statoèná. V návrhu dodatku nie je vyèlenená 
dostatoèná výška finanèných prostriedkov 
na mzdy zamestnancov ŽSR, ktorí zabez-
peèujú riadenie dopravy, správu prevádzky, 
údržbu a opravu železniènej infraštruktúry. 
Tento rok je ovplyvnený vysokou infláciou a 
zamestnanci ŽSR sa rozhodujúcou mierou 

podie¾ajú na bezpeènom a plynulom chode 
železníc. Je preto pre nás neprijate¾ný takýto 
prístup štátu k zamestnancom ŽSR. Navr-
hujeme z uvedených 35 000 000,- EUR 
vyèleniś taký objem finanèných prostriedkov 
na mzdy zamestnancov ŽSR, ktorý zoh¾adní 
výšku vysokej inflácie v roku 2022. 

Z vyššie uvedených dôvodov s návrhom 
Dodatku è. 15 k ZPŽI 2017-2021 nesúhla-
síme a žiadame ho prepracovaś v zmysle 
našej požiadavky. 
Bratislava, 31.10.2022

Mgr. František Zaparanik, 
prezident Asociácie

Vyhlásenie Konfederácie odborových zväzov SR a úèastníkov demonštrácie 
Proti chudobe, dòa 8. októbra 2022, Námestie SNP, Bratislava
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Zasadnutie Rady mladých KOZ SR
V dòoch 21.-23.10.2022 som sa ako zástupkyòa Rady mladých pri 
OZŽ vo Vysokých Tatrách zúèastnila Akadémie mladých odborárov 
(AMO), ktorú organizovalo KOZ SR v spolupráci s Friedrich Ebert 
Stiftung (FES).
Cie¾om AMO je vytvorenie platformy pre mladých ¾udí aktívnych v 
odboroch, ktorým ponúka možnosś vzdelávaś sa v rôznych témach 
týkajúcich sa fungovania odborov. Zároveò sa jedná o poradný orgán 
KOZ SR, ktorého úlohou je prinášaś poh¾ad mladých odborárov na 
fungovanie odborov, pripadne prinášaś vlastné návrhy a riešenia.
Stretnutie AMO sa nieslo v duchu témy - Odbory sú na¾avo! Poèas 
víkendu sme sa zúèastnili zaujímavých prednášok - Ako vznikli odbo-
ry a akú úlohu zohrávajú v spoloènosti (prednášala Monika Uhlerová 

– prezidentka KOZ SR), Odbory a pravicový extrémizmus, kde sú 
jeho korene, ako sa šíri a ako prichádza k radikalizácii spoloènosti 
(prednášal Juraj Lepiš, SNP Múzeum BB), Dezinformácie v spoloè-
nosti - odkia¾ prichádzajú a ako sa šíria (prednášal Tomáš Kriššák, 
Gerulata).
AMO mi umožnila spoznaś skvelých mladých ¾udí, ktorí majú záujem 
podie¾aś sa na fungovaní odborov a priniesla mi poh¾ad, ako fungujú 
odbory v iných firmách.
Utvrdila som sa v názore, že k ïalšiemu fungovaniu odborov je 
potrebná zmena, ktorá zamestnancom prinavráti dôveru v odbory, 
a ktorej súèasśou musia byś mladí odborári, bez ktorých by budúce 
fungovanie odborov bolo ve¾mi śažké. 
Ïakujem OZŽ, že mi umožnila staś sa èlenkou Rady mladých a verím, 
že poznatky a informácie získané pôsobením v tejto Rade budem 
môcś preniesś aj do fungovania odborov OZŽ.

Lucia Sáková, èlenka Rady mladých KOZ SR za OZŽ

Ukonèite krízu životných nákladov: Zvýšte mzdy, zdaòte zisky!
Táto kríza je spôsobená nadmernými ziskami, nie mzdami.
Mzdy nie sú príèinou inflácie. Obeśami tejto krízy sú zamestnanci, ktorých 
mzdy klesajú, zatia¾ èo ceny tovarov každodennej spotreby rastú. Tým sa 
prehlbujú existujúce nerovnosti, prièom najviac sú postihnutí pracovníci s 
nízkymi mzdami a zranite¾né osoby. 
Zamestnávatelia, vlády a EÚ majú zodpovednosś za prijatie naliehavých 
opatrení na riešenie krízy životných nákladov prostredníctvom zvýšenia 
miezd, núdzovej podpory pre rodiny v śažkostiach, obmedzenia cien, 
zdanenia a prerozdelenia nadmerných ziskov a bohatstva. 
Preto zamestnanci a ich odborové zväzy v celej Európe prinášajú šesśbo-
dový plán na riešenie krízy životných nákladov a vybudovanie hospodár-
stva, ktoré prinesie pracovníkom úžitok. Žiadame:
1. Zvýšenie miezd, ktoré by zodpovedalo nárastu životných nákla-
dov a zabezpeèilo, že pracovníci dostanú spravodlivý podiel na zvý-
šení produktivity, ako aj opatrenia na podporu
kolektívneho vyjednávania ako najlepšieho spôsobu dosiahnutia 
spravodlivého odmeòovania a udržate¾ného hospodárstva.
2. Platby pre ¾udí, ktorí majú problémy s platením úètov za ener-
gie, nákupov potravín a nájomným; právo na jedlo a teplý domov 
sú ¾udské práva a musia byś chránené. Od ¾udí žijúcich v chudobe 
nemožno oèakávaś, že budú platiś vysoké úèty. Je potrebné zaká-
zaś odpojenie od siete.
3. Cenové stropy, najmä na úèty za energiu, a prísna daò z nadmer-
ných ziskov energetických a iných spoloèností, aby sa zabezpeèilo, 
že nebudú môcś špekulovaś s touto krízou, spolu s ïalšími opat-
reniami na zastavenie úžerníctva, ako je obmedzenie dividend, a na 
zabránenie špekuláciám s cenami potravín.
4. Národné a európske protikrízové podporné opatrenia na ochra-
nu príjmov a pracovných miest v priemysle, službách a verejnom 
sektore vrátane opatrení typu SURE na ochranu pracovných miest, 
príjmov a na financovanie sociálnych opatrení na zvládnutie tejto 
krízy a procesov spravodlivej transformácie.
5. Reforma fungovania trhu s energiou v EÚ. Uznanie, že energia je 
verejným statkom, a investovaś do riešenia základných príèin krízy, 
ako sú nedostatoèné investície do zelenej energie a dôsledky pri-
vatizácie.
6. Miesto pri stole pre odbory, aby mohli prostredníctvom sociál-
neho dialógu navrhovaś a realizovaś protikrízové opatrenia. Ide o 
osvedèenú metódu úspešného zvládania krízy.
Vlády a EÚ nemôžu túto krízu preèkaś so založenými rukami. Cena za 
neèinnosś alebo nesprávnu reakciu, ako napríklad zvýšenie úrokových 
sadzieb,   zmrazenie   platov   alebo    návrat    k    neúspešnému programu 
úsporných opatrení, bude katastrofálna. 
Pridajte sa k EOK a požadujte realizáciu nášho EOK plánu, ktorý rieši krízu 
životných nákladov a stavia pracovníkov do centra hospodárstva.
Každý môže podporiś EOK plán na webstránke vyplnením svojho mena a 
priezviska ako podporovate¾a: https://action-europe.org/end-cost-living-
crisis-increase-wages-tax-profits-0

PLÁN EURÓPSKEJ ODBOROVEJ 
KONFEDERÁCIE (EOK)

Príplatky sú len kompenzáciou za horší a kratší život
V súèasnej situácii prebiehajúcich viacerých 
kríz, ale najmä extrémneho rastu cien, Kon-
federácia odborových zväzov SR upozoròuje, 
že úèet za obnovu ekonomiky opäś zaplatia 
zamestnanci. Zamestnanci sú totiž prví v rade, 
ktorí na takéto krízy doplácajú, a to znižovaním 
príjmov, poklesom reálnych miezd, dokonca 
až stratou pracovných miest. Rast cien ukra-
juje zo životnej úrovne zamestnancov a ich 
rodín a spôsobuje, že zo svojich výplat majú 
stále väèší problém uhradiś si svoje základné 
potreby. V krízových èasoch tak nemôžu byś 
negatívne dopady prenášané len na plecia 
zamestnancov. 
Navrhované „rozmrazenie“ mzdových zvýhodnení a 
zvýšenie minimálnych mzdových nárokov novelou 
Zákonníka práce z dielne poslancov NR SR je len 
návratom k úprave, ktorá bola už nieko¾ko rokov 
predtým uplatòovaná. Zmena prichádza ako opo-
zièný návrh zákona a napriek tomu k nemu prebeh-
la nedávno vecná diskusia so zástupcami zamest-
návate¾ov a odborov a ministrom práce Milanom 
Krajniakom. 
Nastavovanie parametrov zamestnaneckého pro-

stredia by malo byś postavené na diskusii s jednot-
livými aktérmi, a to s odbormi a zamestnávate¾mi. 
Toto sa vzśahuje aj na zásahy do Zákonníka práce. 
Musíme ale upozorniś, že keï minister práce Milan 
Krajniak, po dohode so zamestnávate¾mi, v roku 
2020 zmrazil mzdové zvýhodnenia a znížil minimál-
ne mzdové nároky, nikomu neprekážalo, že vecná 
diskusia so zástupcami zamestnancov (odbormi) 
neprebehla. 
Ešte v èase predmetnej legislatívnej zmeny sme 
opakovane upozoròovali, že už v roku 2022 zamest-
nanci doplatia na takúto úpravu. Už v roku 2020 
sme vyèíslili, že úpravy v minimálnych mzdových 
nárokoch sa môžu dotknúś až 1,2 mil. zamestnan-
cov, prièom dopady na zníženie ich mzdovej úrovne 
môžu predstavovaś až 871,18 mil. €. Negatívny efekt 
zmrazenia výšky mzdových zvýhodnení na mzdovú 
úroveò zamestnancov sme odhadli na ïalších 48 
mil. € (za prácu v sobotu 8,3 mil. €, za prácu v 
nede¾u ïalších 13,1 mil. € a za prácu v noci 26,6 
mil. €). V tom èase to bola lákavá úspora nákladov 
zamestnávate¾ov, avšak bez oh¾adu na zoh¾adnenie 
dôsledkov pre zamestnancov.
KOZ SR chápe mzdové zvýhodnenia za prácu ako 

kompenzáciu pre zamestnanca za to, že musí vyko-
návaś prácu v „neštandardných“, až „nesociálnych“ 
pracovných èasoch. Slovenskí zamestnanci majú 
nelichotivé prvenstvo medzi krajinami EÚ vo vyko-
návaní prác v neštandardných pracovných èasoch 
(najmä v noci a nezaostávajú ani v prácach v sobo-
tu a nede¾u). Dlhodobé vykonávanie práce najmä 
veèer a v noci má negatívne dopady na ¾udský orga-
nizmus, èo má následne negatívne dopady na cel-
kový zdravotný stav obyvate¾stva, preto by aj politiky 
štátu mali smerovaś k obmedzovaniu takýchto prác 
a nie k ich zlacòovaniu a motivovaniu zamestnáva-
te¾ov ich využívaś. 
Preto vyjadrenia zástupcov zamestnávate¾ov, ako 
aj z radov koalície, že rozmrazenie mzdových zvý-
hodnení spustí prepúšśanie a likvidáciu pracovných 
miezd, považuje KOZ SR v súèasnej krízovej situá-
cii za zastrašujúce. Zamestnávatelia sa roky snažia 
presvedèiś zamestnancov, že majú byś radi, že 
vôbec majú prácu. Pravdou ale je, že bez zamest-
nancov niet zamestnávate¾ov!

Bratislava, 26.10.2022
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Náležitosti pracovnej zmluvy a informovanie o pracovných podmienkach od 1. novembra 2022
Novelou Zákonníka práce zákonom è. 
350/2022 Z. z. sa s úèinnosśou od 1. no-
vembra 2022 menia pravidlá upravujúce 
povinné a iné náležitosti pracovnej zmluvy. 
Novela je transpozíciou:
• smernice Európskeho parlamentu a Rady      
    (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o trans-
    parentných a predvídate¾ných pracovných 
    podmienkach v Európskej únii a
• smernice Európskeho parlamentu a Rady  
    (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovno-
    váhe medzi pracovným a súkromným živo-
    tom rodièov a osôb s opatrovate¾skými po-
    vinnosśami, ktorou sa zrušuje smernica  
    Rady 2010/18/EÚ.
Od 1. novembra 2022 je zamestnávate¾ v 
pracovnej zmluve povinný dohodnúś len 
všeobecné podstatné náležitosti, bez kto-
rých by pracovná zmluva nevznikla, a to:
a.) druh práce a jeho struèná charakteristika,
b.) miesto výkonu práce (obec, èasś obce 
     alebo inak urèené miesto) alebo miesta 
     výkonu  práce, ak ich je viac, alebo pravi-
     dlo, že miesto výkonu práce urèuje zamest-
     nanec,
c.) deò nástupu do práce a
d.) mzdové podmienky.
Mzdové podmienky môžu byś dohodnuté aj v 
kolektívnej zmluve.
Okrem uvedených všeobecných povinných 
náležitostí je zamestnávate¾ v pracovnej zmlu-
ve povinný dohodnúś aj osobitné povinné 
náležitosti konkrétnej formy práce, o ktorých 
to ustanovuje Zákonník práce alebo osobit-
ný predpis (napr. dojednanie pracovného 
pomeru na urèitú dobu, dojednanie kratšie-

ho pracovného èasu).
Pri ostatných pracovných podmienkach a 
podmienkach zamestnávania má zamestná-
vate¾ možnosś sa rozhodnúś, èi ich oznámi 
zamestnancovi vo forme písomnej informá-
cie alebo ich dohodne v pracovnej zmluve 
ako ïalšie pracovné podmienky.
Ak pracovná zmluva neobsahuje ïalšie pra-
covné podmienky, zamestnávate¾ je povinný 
poskytnúś zamestnancovi písomnú infor-
máciu o jeho pracovných podmienkach a 
podmienkach zamestnávania najmenej v roz-
sahu týchto údajov:
a.) spôsob urèovania miesta výkonu práce 
     alebo urèenie hlavného miesta výkonu 
     práce, ak sú v pracovnej zmluve dohodnu- 
      té viaceré miesta výkonu práce,
b.) ustanovený týždenný pracovný èas, údaj 
     o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pra-
     covného èasu vrátane predpokladaných 
     pracovných dní a vyrovnávacieho obdo- 
     bia pod¾a § 86, § 87 a 87a, rozsah a èas  
     poskytnutia prestávky v práci, nepretržité-
     ho denného odpoèinku a nepretržitého 
     odpoèinku v týždni, pravidlá práce nadèas 
     vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu  
     nadèas,
c.) výmera dovolenky alebo spôsob jej urèenia,
d.) splatnosś mzdy a výplata mzdy vrátane vý-
     platných termínov,
e.) pravidlá skonèenia pracovného pomeru,  
     dåžka výpovednej doby alebo spôsob jej 
     urèenia, ak v èase poskytnutia informácie 
     nie je známa, lehota na podanie žaloby o 
     urèenie neplatnosti skonèenia pracovné-
     ho pomeru,

f.)  právo na odbornú prípravu poskytovanú  
       zamestnávate¾om, ak sa poskytuje, a jej 
     rozsah.
Písomnú informáciu je zamestnávate¾ povin-
ný poskytnúś zamestnancovi:
• do siedmich dní od vzniku pracovného 
    pomeru, ak ide o údaje pod¾a písm. a), 
    b) a d),
• do štyroch týždòov od vzniku pracovného 
    pomeru, ak ide o údaje pod¾a písm. c), 
    e) a f).
Informáciu zamestnávate¾ poskytuje v listin-
nej podobe. Zamestnávate¾ môže túto infor-
máciu poskytnúś aj v elektronickej podobe, 
ak zamestnanec má k elektronickej podobe 
informácie prístup, môže si ju uložiś a vytlaèiś 
a zamestnávate¾ uchová doklad o jej odosla-
ní alebo o jej prijatí.
Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej 
dohody medzi zamestnávate¾om a zamest-
nancom:
a.) ktorými sa zamestnanec zaväzuje zacho-
     vávaś mlèanlivosś o svojich pracovných 
     podmienkach vrátane mzdových podmie-
     nok a o podmienkach zamestnávania,
b.) ktoré zamestnancovi zakazujú výkon 
     inej zárobkovej èinnosti mimo zamestná-
     vate¾om urèeného pracovného èasu (tým 
     nie je dotknuté obmedzenie inej zárobko-
     vej èinnosti pod¾a § 83 alebo pod¾a oso- 
     bitných predpisov), sú neplatné.
Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná 
informácia pri výkone práce mimo úze-
mia Slovenskej republiky.
Zákonník práce ustanovuje osobitné pravidlá 
pre obsah pracovnej zmluvy a obsah poskyt-

Deò železnièiarov
Dòa 6.10.2022 sa konala slávnostná konferencia ZO OZŽ pri železniènej 
stanici Starý Smokovec, spojená s oslavou sviatku Dòa železnièiarov.
V oficiálnej èasti sme zhodnotili uplynulý železnièiarsky rok z poh¾adu 
našej ZO. Prebrali sme nepriaznivú situáciu v železniènom sektore, nie 
ve¾mi dobré prognózy do budúcnosti a celkovo prepadávajúcu sa život-
nú úroveò železnièiarov. Poukázali sme na potrebu prehlbovaś jednotu 
našich èlenov, ktorá nám zabezpeèí silu spoloèných postupov, pri obha-
jobe našich oprávnených požiadaviek.
Po skonèení oficiálnej èasti konferencie, táto pokraèovala v slávnostnej 
atmosfére. Èlenovia ZO sa dohodli, že súèasśou osláv a vstupenkou 
bude obleèenie 20-tych rokov minulého storoèia. Ïakujem všetkým za 
krásne kostýmy, príjemnú atmosféru, výbornú náladu a úžasnú zábavu. 

Napriek tomu verím, že krása úèastníkov a ich obleèenia, nebola a nebu-
de symbolikou približovania sa našej súèasnej životnej úrovni k životnej 
úrovni 20-tych rokov minulého storoèia. Magdaléna Pikovská, 

predsedníèka ZO OZŽ pri ŽST Starý Smokovec

Na riadnom zasadnutí Správnej rady fondu 22. 09. 2022 boli v 
súlade so Štatútom neinvestièného fondu  SOLIDARITA zamest-
nancov Železníc Slovenskej republiky „n.f.“, Dodatku èíslo 1 a 2 
k Štatútu fondu SOLIDARITA zamestnancov Železníc Slovenskej 
republiky „n.f.“ a § 17 zákona èíslo 147/1997 Z.z. o neinvestiè-
ných fondoch vykonané vo¾by do orgánov fondu SOLIDARITA na 
nové päśroèné funkèné obdobie, t.j. do 22.09.2027. 
Na návrh zriaïovate¾ov fondu – ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO a 
OZŽ bude na ïalšie päśroèné funkèné obdobie správna rada a 
dozorná rada pracovaś v tomto zložení:
Správna rada:
Mgr. Jaroslav Hanko, predseda správnej rady, menovaný za ŽSR
Iveta Baroková, podpredsedníèka správnej rady, menovaná za 
ZSSK CARGO
Mgr. František Demo, èlen správnej rady, menovaný za ŽSR
Danka Michalèíková, èlenka správnej rady, menovaná za ZSSK
Marta Vidieèanová, èlenka správnej rady, menovaná za OZŽ
Ing. Zuzana Lunáková, èlenka správnej rady, menovaná za OZŽ
Dozorná rada:
Ing. Jana Krupcová, predsedníèka dozornej rady, menovaná za 
ŽSR
Ing. Mária Vincúrová, podpredsedníèka dozornej rady, menovaná 
za  ZSSK CARGO
Bc. Božena Vytøísalová, èlenka dozornej rady, menovaná za OZŽ
Správca fondu:
Mgr. Anna Feherpatakyová, zvolená správnou radou fondu.

VÝSLEDKY VOLIEB 
DO ORGÁNOV SOLIDARITY

pokraèovanie na str. 5
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Z èinnosti ZO OZŽ pri STaB Poprad
 Tento rok nám už epidemiologická situácia dovolila, aby sme 
sa okrem riešenia pracovných záležitostí, mohli stretnúś aj na kul-
túrnych, turistických, èi  spoloèenských akciách.
  Naša základná organizácia zaèiatkom roka zorganizovala 
lyžiarsky deò v Lopušnej doline. Po dvojroènej prestávke sa ho 
zúèastnilo ove¾a viac èlenov a ich rodinných príslušníkov, ako po 
minulé roky, èo nás ve¾mi potešilo. 
 Tradiène sa snažíme udržiavaś aj organizovanie osláv Medziná-

rodného dòa žien a pripravili sme pre naše kolegyne slávnostné 
posedenie a odmenili sme ich milým darèekom. 
 V septembri sme si užili spoloèné tri dni na výlete na Morave. 
V rámci výletu sme absolvovali prehliadku mesta Brna, ktorú nám 
zabezpeèila kolegyòa z OSŽ OØ Brno. Ïalší deò sme sa potešili na 
prehliadke moravských krojov a ochutnávke burèiaku a vína v Uher-
skom Hradišti. Výlet sme ukonèili prehliadkou zámku v Ledniciach. 
Akcia sa ve¾mi vydarila, poèasie nám prialo a už sa tešíme na ïalší 
rok.  
  V mesiaci október sme pripravili pre našich bývalých èlenov, 
ktorí sú už na zaslúženom dôchodku, slávnostné posedenie. 
Naše šikovné kolegyne pre nich pripravili slávnostné menu, za èo 
im ve¾mi pekne ïakujem. Stretnutie bolo ve¾mi milé a srdeèné a 
budeme sa ho snažiś zachovaś aj v budúcich rokoch. 

Mária Repperová, 
predsedníèka ZO OZŽ pri STaB Poprad

 V utorok 4. októbra 2022 ZO OZŽ ZV pri Sekcii energetiky a 
elektrotechniky Bratislava pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
zorganizovali tradièné stretnutie svojich dôchodcov. 
 Október - Mesiac úcty k starším je najvhodnejším obdobím 
na zorganizovanie takéhoto stretnutia. Je obdobím, v ktorom sa 
zastavíme,  zaspomíname, vyjadríme poïakovanie. Pripomenie-
me, že na seniorov závodný výbor nezabúda, že si vážime prácu, 
ktorú vykonali.

 Stretnutie sa konalo vo ve¾mi milej a veselej atmosfére v spolo-
èenskej miestnosti zariadenia Valèík v Bratislave. Po príhovore 
predsedu ZV a hostí z prevádzky sa rozprúdila medzi nimi živá 
diskusia o ich uplynulom období. Vždy nás zahreje pri srdci, keï 
vidíme tie iskierky v oèiach, keï sú radi, že sa znovu vidia a môžu 
spomínaś. Ve¾mi im chýbal spoloèenský kontakt. Mali sa všetci 
o èom rozprávaś. O vnúèatách, deśoch a minulých èasoch. Ich 
stretnutia na dva roky prerušila nútená prestávka spôsobená pan-
démiou a platnými opatreniami. Úèasś bola vysoká. Na stretnutie 
prišlo približne šesśdesiat èlenov. Samozrejme nechýbal dobrý 
obed, chutné vínko, zákusky a kávièka.
 Náš závodný výbor si uvedomuje, že naši seniori sú ¾udia, ktorí 
nás vychovali, odovzdali nám svoje skúsenosti a máme im ve¾a 
èo vracaś. Preto im prajeme ve¾a zdravia do ïalšieho obdobia a 
tešíme sa na nich na ïalšom stretnutí v plnom poète.

Róbert Višváder, 
predseda ZO OZŽ ZV pri Sekcii EE Bratislava

Stretnutie dôchodcov

Náležitosti pracovnej zmluvy a informovanie o pracovných podmienkach - dokonèenie str. 4
nutých informácií v prípade, ak je miesto 
výkonu práce zamestnanca mimo územia 
Slovenskej republiky.
Zamestnávate¾ je v pracovnej zmluve zamest-
nanca s miestom výkonu práce v cudzi-
ne povinný nad rámec vyššie uvedených 
povinných náležitostí dohodnúś so zamest-
nancom aj:
a.) miesto výkonu práce v štáte alebo v štá-
     toch mimo územia Slovenskej republiky,
b.) dobu výkonu práce v štáte alebo v štá-
     toch mimo územia Slovenskej republiky.
Zamestnávate¾ je navyše povinný nad rámec 
povinnej písomnej informácie uvádzanej v 
predchádzajúcom texte poskytnúś zamest-
nancovi aj písomnú informáciu najmenej v 
rozsahu týchto údajov, ak ich neobsahuje 

pracovná zmluva:
a.) mena, v ktorej sa bude vyplácaś mzda 
     alebo jej èasś,
b.) údaj o ïalších plneniach spojených s vý-
     konom práce v štáte alebo v štátoch mimo 
     územia Slovenskej republiky v peniazoch  
     alebo naturáliách,
c.) údaj o tom, èi je zabezpeèená repatriácia   
     zamestnanca a aké sa na òu vzśahujú pod-
     mienky.
Ak doba výkonu práce v cudzine presiahne 
štyri po sebe nasledujúce týždne, zamestná-
vate¾ poskytne túto informáciu pred odcho-
dom zamestnanca na výkon práce do štátu 
mimo územia Slovenskej republiky. Informá-
ciu zamestnávate¾ poskytne v listinnej alebo 
elektronickej podobe.

Na výkon práce v cudzine v trvaní nepresa-
hujúcom štyri po sebe nasledujúce týždne sa 
zákonná povinnosś poskytnúś písomnú infor-
máciu nevzśahuje.
V zmysle prechodných ustanovení Zákonní-
ka práce je zamestnávate¾ povinný poskytnúś 
zamestnancovi, ktorého pracovný pomer 
vznikol pred 1. novembrom 2022, písomnú 
informáciu v rozsahu povinných údajov len 
vtedy, ak zamestnanec o tieto údaje požia-
da a ak mu zamestnávate¾ tieto údaje už 
neposkytol pod¾a predpisov úèinných do 
31. októbra 2022. Zamestnávate¾ poskytne 
požadovanú informáciu do jedného mesiaca 
odo dòa podania žiadosti zamestnanca.

Zdroj: NIP SR
Igor Maèek, inšpektor BOZP OZŽ



ZVESTI6

ZVESTI - mesačník Odborového združenia železničiarov. Vydáva Generálna rada Odborového združenia železničiarov.
OZŽ, Legionárska 27, 831 04 Bratislava 3. Železničný telefón: 920/4018; www.ozz.sk; e-mail: sekretariat@ozz.sk.

Zodpovedný redaktor Mgr. František Zaparanik.
Redakčnú radu vedie Mgr. František Zaparanik. Tlač Tlačiareň J+K Nemšová. Registračné číslo: MK SR 997/94

Uzávierka príspevkov bola 4. 11. 2022.

Podarilo sa – dali sme to!

 Ctené kolegyne, kolegovia, èitatelia našich odborárskych Zvestí. 
Z minulých roèníkov sme pre mnohých z vás viac èi menej známi 
z výziev „Do práce na bicykli“, ktorých gestorom je Ministerstvo 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  V rámci týchto  výziev  
sme sedlali naše „tátoše“ za Odborové združenie železnièiarov. 
O výsledkoch sme sporadicky informovali  v našom mesaèníku 
a veru v celoslovenských vyhodnoteniach sme hanbu neurobili, 
aj keï na stupne víśazov sme nesiahli. No a o èom je ten dnešný 
èlánok? O èom bude reè? No predsa o našich krásnych horách, 
o zdravom pohybe, relaxe na èerstvom vzduchu  a o našej ïalšej 
vo¾noèasovej zá¾ube – vysokohorskej turistike. Blízke okolie nás 

už zrejme tak èi tak zaradilo, niektorí možno aj s poznámkou: „tí 
naozaj nemajú èo robiś, fanatici, expresívnejšie povedané “šia-
lenci“. Nuž áno, ale èo už. Inšpirovaní Finišerskou výzvou 2022 
sme si teda povedali, skúsme to! A podarilo sa – dali sme to, za 
3 mesiace osem dvojtisícoviek. Pravdupovediac nebolo to ¾ahké, 
ale stálo to zato. Ocenenie medailou po splnení kritérií výzvy viac 
než potešilo.
 Bez nátlaku však priznávame, že nie sme žiadni zaèiatoèníci, 
za posledné 4 roky sme po našich horách absolvovali túry v rámci 
celoslovenských výziev Doby Tatry (Vysoké Tatry), Doby Hory, 
Úsmev na hory a Finišerské výzvy Jarná, Letná, Jesenná a Zimná 
Vrchárska Korunka (Vysoké Tatry, Západné Tatry, Nízke Tatry, 
Ve¾ká Fatra, Malá Fatra, Malé Karpaty, Choèské Vrchy...). Keï 
to zrátame, tak doteraz máme v nohách slušných 1.388,8 km. 
Preèo? Nie len pre našu lásku k horám, ale najmä pre dobroèin-
nosś týchto výziev, ktorá nás vzala za srdce, áno štartovné z tých-
to výziev bolo urèené pre výsadbu stromèekov na postihnutých 
územiach prírodnými kalamitami, pre lieèbu detièiek postihnutých 
vážnymi ochoreniami, pre znaèenie turistických chodníkov...
    A ak dovolíte, tak ešte poznámoèka na záver, samozrejme 
úsmevná a nie vážne myslená. Ak raz USIC – International Railway 
Sports Assosiacion zaradí ako šport vysokohorskú turistiku – hlá-
sime sa! 
  Priatelia tak niekedy dovidenia na horách, alebo v dolinách?  
Vaši Zitka & Števo.
Spoloène s obojstranným vzájomným súhlasom na zverejnenie spísali 

Mgr. Zita Verèíková & JUDr. Štefan Baláž.

Dòa 26.10.2022, Základná organizácia OZŽ pri Železniènej sta-
nici Starý Smokovec, zorganizovala pre svojich èlenov, tradièný 
bowlingový turnaj. Konal sa v dobrej nálade a v duchu fair play. 
Náladu nám garantoval náš živý talizman. Jednoroèná Nelka, dcé-
ra našej èlenky. Každému prítomnému vyèarila úsmev na tvári a 
priniesla šśastie nielen v hre. Strávili sme spolu príjemné popo-
ludnie a potvrdili jednoduchú pravdu, že nie len prácou je èlo-
vek živý. Platí to najmä v týchto śažkých èasoch, keï je potrebné 

správne ponaśahovaś telo a zresetovaś myse¾ aj dušu.
Na záver boli ocenení traja najlepší z každého družstva. Zvlášś 
z družstva žien a zvlášś z družstva mužov. Víśazom turnaja s naj-
väèším poètom bodov sa stal Rastislav Sadvar. No celkovým 
víśazom turnaja boli všetci úèastníci. Dokázali zvíśaziś sami nad 
sebou a prispeli k ïalšej spoloènej a vydarenej akcii našich èle-
nov OZŽ. Magdaléna Pikovská, 

predsedníèka ZO OZŽ pri ŽST Starý Smokovec

ŠPORTOVÝ DEÒ ZO OZŽ PRI ŽST STARÝ SMOKOVEC



<<
  /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


