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ZDRAVÉ PRACOVISKÁ 
ZNIŽUJÚ ZÁŤAŽ

Seminár organizovaný Európskou 
agentúrou pre bezpeènosś a ochra-
nu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci 
s Národným inšpektorátom práce, 
ktorý pôsobí ako národné kontakt-
né miesto agentúry EU-OSHA, bol 
zameraný na: ZDRAVÉ PRACOVIS-
KÁ ZNIŽUJÚ ZÁŤAŽ. Cie¾om semi-
nára, bolo informovaś zástupcov 
národnej siete, autorizovaných bez-
peènostných technikov a odbornú 
verejnosś o poznatkoch z oblasti 
prevencie poškodení podporno-po-
hybového aparátu, kontrolách za-
meraných na prevenciu porúch 
podporno-pohybovej sústavy, sociál-
neho partnerstva v oblasti BOZP a 
nové výzvy v digitálnom svete.
Praktické skúsenosti z oblasti pra-
covných podmienok v baniach, 
śažkostí a poškodení získaných v 
linkovej výrobe, boli doplnené o 
najnovšie poznatky z identifikácie 
a analýzy rizík fyzickej záśaže pra-
covníkov s využitím aplikaèných 
možností (VR a AR). V neposled-
nom rade seminár poskytol infor-
mácie o cie¾och a náplni kampane 
EU-OSHA pre roky 2020 - 2022 
„Zdravé pracoviská znižujú záśaž“.
Prevencia poškodení podporno-po-
hybovej sústavy súvisiacich s prá-
cou je témou kampane Zdravé 
pracoviská, èo je hlavný spôsob, 
ako priniesś posolstvo EU-OSHA 
na pracoviská v celej Európe: Bez-
peènosś a ochrana zdravia pri práci 
sa týka každého.
Poškodenia podporno-pohybo-
vej sústavy stále patria medzi 
najrozsiahlejšie zdravotné problé-
my súvisiace s prácou v Európe. 
Ovplyvòujú milióny zamestnancov 
a pre zamestnávate¾ov predsta-
vujú náklady v miliardách eur. Ich 
riešenie pomáha zlepšiś životy 
pracujúcich, ale má význam aj z 
podnikate¾ského h¾adiska. Zvyèaj-
ne neexistuje len jedna príèina 
poškodení podporno-pohybovej 
sústavy. Èasto ide o kombináciu 
rôznych rizikových faktorov vrátane 
fyzických a biomechanických fak-
torov, organizaèných a psychoso-
ciálnych faktorov a individuálnych 
faktorov.
Fyzické a biomechanické riziko-
vé faktory môžu zahàòaś: mani-
puláciu s bremenami, najmä pri 
ohýbaní a otáèaní, opakované 
alebo prudké pohyby, nevhodné 
a statické polohy, vibrácie, slabé 
osvetlenie alebo chladné pracovné 
prostredie, prácu v rýchlom tempe, 
dlhotrvajúce sedenie alebo státie v 
rovnakej polohe.
Organizaèné a psychosociálne 
faktory môžu zahàòaś: vysoké pra-
covné nároky a malú samostat-
nosś, nedostatok prestávok alebo 
možností na zmenu polôh pri prá-
ci, prácu vo vysokom tempe, aj v 
dôsledku zavádznia nových tech-
nológií, dlhý pracovný èas alebo 

Kolektívna zmluva v ZSSK CARGO 
podpísaná na roky 2023-2024

Bratislava 23. novembra (TASR) - Železnièná 
spoloènosś Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO) 
dokonèila kolektívne vyjednávanie so zástupcami 
zamestnancov a v stredu podpísali novú kolektív-
nu zmluvu na roky 2023 a 2024. Obe strany sa 
v období poznaèenom vysokou infláciou zamerali 
predovšetkým na mzdový nárast pre zamestnan-
cov a stabilitu na budúce obdobie. TASR o tom 
informovala riadite¾ka kancelárie generálneho ria-
dite¾a ZSSK CARGO Silvia Kuncová.
Dlhodobou stratégiou je pod¾a spoloènosti udržaś 
si kvalitných a dobre motivovaných zamestnancov, 
k èomu je nevyhnutné zodpovedajúce mzdové 
ohodnotenie. „Pre všetkých zamestnancov ZSSK 
CARGO sme dohodli navýšenie základných 
miezd o 150 eur s úèinnosśou od 1. júla 2023. 
Zároveò sa dohodla aj jednorazová odmena a 
ïalšie benefity v prospech všetkých zamestnan-
cov už zaèiatkom roka 2023. Nárast osobných 
nákladov na zvýšenie miezd bude predstavovaś 
roène viac ako 10 miliónov eur pre našu spoloè-
nosś,“ priblížil predseda predstavenstva a generál-
ny riadite¾ ZSSK CARGO Roman Gono.
Spoloènosś má momentálne 4040 zamestnancov 
a roèné osobné náklady predstavujú 85 miliónov 
eur. Z toho tvoria benefity dohodnuté v podniko-
vej kolektívnej zmluve nad rámec Zákonníka prá-
ce sumu viac ako 5 miliónov eur roène. Najviac z 

toho je pritom smerovaných na vyplatenie formou 
rôznych príplatkov, ktoré slúžia ako kompenzácia 
pri sśažených pracovných podmienkach zamest-
nancov a výkone odbornejších èinností, vykoná-
vaní nadèasovej práce. Medzi najvýznamnejšie 
patria tiež odmeny pri odchode do dôchodku a 
životných jubileách, èi napríklad náhrady príjmu 
poèas práceneschopnosti.
„Uzatvorenie kolektívnej zmluvy na dvojroèné 
obdobie prináša obidvom zmluvným stranám, 
ale najmä zamestnancom istotu cite¾ného 
mzdového nárastu. Ak by sa guvernérom Národ-
nej banky Slovenska potvrdila predpovedaná 
recesia slovenskej ekonomiky v roku 2023 a 
podniková kolektívna zmluva by bola uzatvorená 
len na jeden rok, bolo by ve¾mi obśažné kolektív-
ne vyjednávaś o mzdovom náraste na rok 2024,“ 
zhodnotil Peter Pikna, predseda Podnikového 
výboru Odborového združenia železnièiarov (OZŽ) 
pri ZSSK CARGO a èlen Dozornej rady spoloènos-
ti.
Zároveò dodal, že ako hlavný kolektívny vyjedná-
vaè a zástupca zamestnancov si váži ústretovosś 
predstavenstva ZSSK CARGO, kolektívnych vyjed-
návaèov zástupcov zamestnávate¾a a súdržnosś 
odborových organizácií pri dohodnutí Podnikovej 
kolektívnej zmluvy na roky 2023 a 2024.

Zdroj: TASR

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR
Dòa 1.12.2022 došlo k posunu v kolektívnom vyjed-
návaní o kompenzácii životných nákladov pre rok 
2022. Zásluhou OZŽ a zúèastnených OO bola v 
tento deò uzavretá kapitola kompenzácie životných 
nákladov pre rok 2022 v následnom znení:
Èlánok I.
V èlánku 3.3. Odmeòovanie sa druhá veta v bode 
47. KZ nahrádza znením:

S úèinnosśou od 1.12.2022 sa mesaèná tarifná 
mzda zamestnancov ŽSR zvýši o 50,00 EUR.
Výška tarifných miezd zamestnancov pre rok 2022 
je upravená v Prílohe è. 1.1, 1.2, 1.3 Smernice pre 
odmeòovanie zamestnancov ŽSR.
Èlánok II.
Zmluvnými stranami bolo v súvislosti s bodom 49. 
KZ dohodnuté, že zamestnancom, ktorí sú v evi- pokraèovanie na str. 2

pokraèovanie na str. 2
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Stanovisko Asociácie k návrhu: „Èiastková zmluva na prevádzkovanie 
železniènej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023“

Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a 
telekomunikácií bol predložený materiál v rám-
ci vnútrorezortného pripomienkového konania: 
„návrh Èiastkovej zmluvy na prevádzkova-
nie železniènej infraštruktúry a servisných 
zariadení na rok 2023“. 
 V uvedenom návrhu „Vlastník infraštruktú-
ry“ zvyšuje limity výdavkov Železníc Slovenskej 
republiky pre ekonomicky oprávnené náklady 
(ïalej len EON), ktoré súvisia so zabezpeèením 
prevádzky ŽI na rok 2023 o 131 340 000 EUR 
oproti Dodatku è. 15 k ZPŽI 2017-2021 na rok 
2022, na celkovú výšku 405 440 000 EUR. 
Tento krok hodnotíme pozitívne aj keï èasś výdav-
kov vo výške 89 340 000 EUR je podmienená 
schváleným rozpoètovým opatrením MF SR 
(viazané pre ŽSR vo VPS rezerve - výdavky na 
transfery subjektom verejnej správy).
 Negatívne hodnotíme, že „opakovane od-
kladáme“ EON súvisiace so zabezpeèením 
odloženej údržby a opravy ŽI a SZ, kde dúfa-
me, že len zatia¾ je plánovaná 0 EUR.
 Takisto EON súvisiace so zabezpeèením 
základnej reprodukcie ŽI a SZ v plánovanej výš-
ke 31 000 000 EUR je nedostatoèná (odpisy 
- použitie na splácanie úverov a investícií z vlast-
ných zdrojov).

 V návrhu nám chýba, možno aj „návrh sys-
témového riešenia“, ako plánovaś pravidelnú 
výšku prostriedkov na rozvoj a modernizáciu ŽI 
a SZ do budúcnosti. Vlastník infraštruktúry sa 
zaväzuje v „Rámcovej zmluve o prevádzko-
vaní, rozvoji a modernizácii železniènej 
infraštruktúry na roky 2023-2032“, Èlánok 
IV - Povinnosti Vlastníka infraštruktúry, bod (10), 
že stanoví v Èiastkovej zmluve výšku finanèných 
prostriedkov na rozvoj a modernizáciu ŽI a SZ 
na rok N v súlade s harmonogramom investícií 
(táto èiastka od Vlastníka infraštruktúry absen-
tuje v návrhu. Financovanie rozvoja a moderni-
zácie len z eurofondov pokladáme za nedosta-
toèné, resp. neprezieravé).
 Výška podpory nákladných dopravcov 
od Vlastníka infraštruktúry cez Manažéra 
infraštruktúry na rok 2023 vo výške 22 500 
000 EUR je nedostatoèná a nekorešponduje s 
informáciami, ktoré nám boli prezentované, ako 
sociálnym partnerom na ostatnej tripartite.  
V rámci návrhu je vyèlenená výška finanèných 
prostriedkov na osobné náklady zamestnan-
cov ŽSR vo výške 237 734 000 EUR. Oproti 
Dodatku è. 15 k ZPŽI 2017-2021 na rok 2022 
je vyššia o 19 734 000 EUR èo èiní medziroè-
ný nárast 9,05%. Upozoròujeme Vlastníka a 

Manažéra infraštruktúry, že uvedená výška je 
nedostatoèná z dôvodu:
• manažérom infraštruktúry je riešenie vyso-
kej inflácie v roku 2022 nulové! Aj keï v KZ ŽSR 
2021-2023 sa zaviazal kolektívne vyjednávaś o 
zvýšení tarifných miezd zamestnancov, ak dôjde 
k rastu životných nákladov o viac ako 3%, 
• priemerná inflácia za január až september 
2022 je vo výške 11,91%,
• predpokladaná inflácia na rok 2023 (štát-
nymi inštitúciami) je 15+%,
• už teraz dochádza k výraznému poklesu 
reálnej mzdy zamestnancov, ktorí zabezpeèujú 
riadenie dopravy, správu prevádzky, údržbu a 
opravu železniènej infraštruktúry, ako aj celý 
chod ŽSR. Prejavuje sa nedostatok zamest-
nancov a navrhovaná výška osobných nákla-
dov, ktorá nereflektuje uvedenú vysokú infláciu 
a vysoký prepad reálnej mzdy železnièiarov ten-
to trend len prehåbi a urýchli. 
Z vyššie uvedených dôvodov žiadame, aby 
naše pripomienky boli zapracované do 
„návrhu Èiastkovej zmluvy na prevádzko-
vanie železniènej infraštruktúry a servis-
ných zariadení na rok 2023“. 

Mgr. František Zaparanik, 
prezident Asociácie
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práca na zmeny, šikanovanie, obśažovanie a diskriminácia na pracovis-
ku, nedostatoèná spokojnosś s prácou. 
Aj keï fyzikálne rizikové faktory majú obvykle najväèší vplyv na riziko 
vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy, psychosociálne faktory 
pracoviska, môžu významne prispieś k rozvoju poškodenia, prípadne k 
zhoršeniu už existujúceho problému. Súvislosś medzi psychosociálny-
mi faktormi a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, môže fungo-
vaś oboma smermi: psychosociálne faktory, môžu byś jednou z príèin 
poškodení podporno-pohybovej sústavy, ale poškodenie podporno-po-
hybovej sústavy, môže viesś k negatívnym dôsledkom, vrátane nespokoj-
nosti s prácou.
Rôzne teórie založené na „stresovej reakcii“ vysvet¾ujú ako môžu psycho-
sociálne faktory viesś k zvýšenému riziku poškodení podporno-pohybo-
vej sústavy. Vystavenie nepriaznivým psychosociálnym faktorom, vedie 
k fyziologickým zmenám v tele („stresová reakcia“). Pretrvávajúci stres 
môže viesś k zvýšeniu svalového napätia, zmenám v mechanizme repará-
cie tkanív a zvýšenému vnímaniu bolesti.
Faktory, ako sú dobrá sociálna podpora (zo strany spolupracovníkov 
a manažérov), môžu kompenzovaś negatívne dopady faktorov, ako sú 
vysoké pracovné nároky. Napríklad v niektorých situáciách nemá vysoká 
úroveò duševných nárokov na prácu oèakávaný nepriaznivý dopad na 

podporno-pohybovú sústavu, pretože ich vplyv je vyvažovaný prínosom 
silnej sociálnej podpory. Posilnením kladných psychosoiálnych faktorov, 
je možné zabrániś vzniku rizika rozvoja poškodení podporno-pohybovej 
sústavy, ale taktiež umožniś osobám, ktoré trpia chronickým poškodením 
pokraèovaś v práci. Poškodeniam podporno-pohybovej sústavy možno 
predchádzaś a možno ich riadiś. Nevyhnutné na zaistenie úspešnej 
prevencie – treba zapojiś všetkých zamestnávate¾ov, vedúcich pra-
covníkov, zamestnancov. Úèasś zamestnancov pri prevencii poškode-
ní podporno-pohybovej sústavy je k¾úèová. Prechodom od pasívnych 
konzultácií k aktívnej úèasti pracovníkov vo všetkých fázach intervencie 
v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy, sa dosahuje úspešnej-
šia prax v oblasti prevencie. Môže tak identifikovaś skutoèné problémy a 
nachádzaś tie najlepšie – jednoduché a praktické riešenia. Získavanie 
poznatkov z iných pracovísk, slúži ako dôležitý zdroj inšpirácie na zaèa-
tie rozvíjania nových nápadov. Po ukonèení hodnotenia rizík je potrebné 
vytvoriś zoznam opatrení v poradí pod¾a priority, ako aj zamestnancov a 
ich zástupcov, ktorí sa podie¾ajú na ich vykonávaní. Je dôležité zabez-
peèiś, aby všetci zamestnanci dostali primerané informácie, vzdelanie a 
odbornú prípravu v oblasti BOZP na pracovisku, ako aj odborné znalosti, 
ako sa vyhnúś konkrétnym nebezpeèenstvám a rizikám.

Mgr. Igor Maèek, inšpektor BOZP OZŽ

denènom stave k 30.11.2022, bude z dôvodu rastu životných nákla-
dov a nárastu inflácie v roku 2022 jednorázovo vyplatená suma 
vo výške 500,00 EUR spolu so mzdou za mesiac november 2022, 
v závislosti na dåžke trvania pracovného pomeru v ŽSR v roku 2022 

nasledovne:
• 500 € vznik pracovného pomeru pred 1.4.2022
• 375 € vznik pracovného pomeru od 1.4.2022
• 250 € vznik pracovného pomeru od 1.7.2022
• 125 € vznik pracovného pomeru od 1.10.2022
Zároveò bolo otvorené kolektívne vyjednávanie v bode 47. Kolektív-
nej zmluvy ŽSR 2021 – 2023 – mzdový nárast pre rok 2023.
Chcem poïakovaś všetkým zamestnancom za trpezlivosś pri dlhšom 
kolektívnom vyjednávaní. Chcem poïakovaś kolektívnym vyjednáva-
èom za OZŽ a zúèastnených OO, za konštruktívny prístup a prínos k 
uzavretiu bodu 49. KZ ŽSR 2021 - 2023. Zároveò chcem poïakovaś 
zamestnávate¾ovi za konštruktívny prístup v poslednom kole kolektív-
neho vyjednávania.
Nie všetko je ideálne, nie všetko je jednoduché a nie všetko sa dá 
realizovaś s okamžitou platnosśou.

Ing. Peter Hoffman, hlavný kolektívny vyjednávaè OZŽ

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR - dokonèenie str. 1
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Informácie z kolektívneho vyjednávania v ZSSK
Na základe požiadavky odborových centrál dòa 22.11.2022 pokraèovalo 
kolektívne vyjednávanie v Železniènej spoloènosti Slovensko, a. s. (ZSSK).
Odborové centrály informovali zamestnávate¾a, že na svojom návrhu požia-
davky na kompenzáciu životných nákladov vo výške 500€ v roku 2022 trvajú 
a zároveò požadujú zvýšenie tarifných tried od 1.1.2023 o 150€.
Zamestnávate¾ s návrhom OC nesúhlasil. Svoj nesúhlas zdôvodnil nedo-
statkom finanèných prostriedkov zadefinovaných v návrhu rozpoètu verejnej 
správy na rok 2023. V òom nie je zadefinovaná rezerva na zvyšovanie osob-
ných nákladov ZSSK.
Po tomto vyjadrení zamestnávate¾a OC navrhli KV prerušiś a pokraèovaś vo 
vyjednávaní pred sprostredkovate¾om. Na sprostredkovate¾ovi by sa mali 

sociálni partneri dohodnúś dòa 28.11.2022, kedy bude KV pokraèovaś.
Dòa 28.11.2022 sa v Bratislave uskutoènilo 3. kolo KV ZSSK, k Dodatku è. 1 
do KZ ZSSK 2022/2023.
Kolektívni vyjednávaèi odborových centrál boli pripravení predložiś návrh na 
sprostredkovate¾a. Po jednaní s generálnym riadite¾om ZSSK a následnej dis-
kusii OC tento návrh nepodali. Zamestnávate¾ sa zaviazal, že v priebehu 48. 
týždòa, vypracuje a pošle kolektívnym vyjednávaèom prepoèty jeho návrhov. 
Následne bol tento bod KV prerušený a stanovený nový termín kolektívneho 
vyjednávania.
Ïalšie 4. kolo KV v ZSSK, bude 5.12.2022.

¼ubomír Kopka, predseda PV OZŽ pri ZSSK

V stredu 30.11.2022 sa v Bratislave konal Snem KOZ SR. 
Do Predstavenstva KOZ SR, za výrobné odborové zväzy, bola zvolená 
JUDr. Monika Benedeková – predsedníèka Rady OZ KOVO. Aktuálne 
informácie z èinnosti KOZ SR podala prezidentka KOZ SR PhDr. Monika 
Uhlerová, PhD.
Snem KOZ SR sa okrem iného zaoberal stavom èlenskej základne odbo-
rových zväzov združených v KOZ SR. Zvolil èlenov Rozhodcovského 
senátu KOZ SR na obdobie rokov 2022-2026. Za OZŽ bol do senátu 

Z ROKOVANIA SNEMU KOZ SR

V dòoch 7. až 9.11.2022 sa uskutoènilo školenie kolektívnych vyjednáva-
èov OZŽ v ŽSR. Školenia sa zúèastnili aj zástupcovia zamestnávate¾a z GR 
ŽSR O510: riadite¾ka O 510  JUDr. Gabriela Gajdošová, p. Viera Ziková a p. 
Roman Èerný. Prezentovali témy týkajúce sa odmeòovania zamestnancov, 
pracovný èas a prekážky v práci, regeneraèný príspevok a sociálny fond. 

Všetky odprezentované témy z poh¾adu zamestnávate¾a pokraèovali všeo-
becnou diskusiou. Sociálni partneri si vymenili svoje poh¾ady a názory na 
riešenie jednotlivých prezentovaných tém. Touto cestou sa chcem poïakovaś 
sociálnemu partnerovi za jeho úèasś a že svojim dielom prispel k širšiemu 
poznaniu problematiky úèastníkov školenia.
Ïalšie pokraèovanie školenia bolo v réžii JUDr. Simony Schusztekovej PhD. LL.M. 
Témy boli vyložene aktuálne a týkali sa vplyvu novely Zákonníka práce úèinnej od 
1. novembra 2022 a jej dopady na záväzky z kolektívnej zmluvy a interné pred-
pisy zamestnávate¾a, spory o uzatvorenie kolektívnej zmluvy a plnenie záväzkov 
plynúcich kolektívnych zmlúv a spôsoby ich riešenia, inštitút sprostredkovate¾a 
v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, štrajk ako krajný prostriedok riešenia 
sporov o uzatvorení kolektívnej zmluvy. Toto školenie nám potvrdilo správnosś 
krokov, ktoré sa prijali v spore o uzavretie Dodatku è. 6 – v zmysle bodu 49. 
platnej KZ ŽSR 2021 – 2023. Dodržiavaś ustanovenia zákonov je do budúcna 
prvým krokom k nenapadnute¾nému riešeniu sporu.
Ïakujem všetkým úèastníkom za konštruktívny prínos k úspešnému školeniu 
kolektívnych vyjednávaèov.

Ing. Peter Hoffman, predseda PV OZŽ pri ŽSR

ŠKOLENIE KOLEKTÍVNYCH VYJEDNÁVAÈOV OZŽ V ŽSR

Vo Vrútkach sa 14.11.2O22 zišla Rada vlakvedúcich pri PV OZŽ pri ZSSK. 
Rokovania sa zúèastnili riadite¾ka OR¼Z Mgr. Andrea Trégerová, riadite¾ OIK 
Ing. Roman Kusý a riadite¾ SeRP Ing. Anton Janíèko.
Predmetom rokovania bol nový GVD, ktorý má výrazné zmeny v sprevádza-
ní, obratov a turnusov. Vlakvedúci sa dozvedeli èo ich èaká v novom GVD. 
Zaujímali sa hlavne o sprevádzanie, ktoré sa znova bude výrazne meniś. Ing. 
Janíèko oboznámil prítomných s predpokladanou systemizáciou vlakvedú-

cich v jednotlivých strediskách. Podotkol, že každému vlakvedúcemu, ktorý 
stratí miesto od nového GVD, bude ponúknuté nové miesto na inej pracovnej 
pozícii v ZSSK. Zdôraznil však aj to, že na turnusoch sa naïalej pracuje tak, 
aby výkon kde je ho viac, presunuli tam kde chýba. Predseda PV OZŽ pri 
ZSSK poukázal na vysoký poèet nadèasových hodín a zostatku nevyèerpanej 
dovolenky.
Riadite¾ OIK informoval o tom, že od roku 2023 budú vlakvedúci vykonávaś 
skúšky z dopravy v rámci ZSSK. Odpovedal i na rôzne podnety a otázky oh¾a-
dom bezpeènosti vlakového personálu. Vlakvedúci poukázali na zhoršujúcu 
bezpeènosś pri výkone služby. Ing Kusý oznámil, že v rizikovom úseku Poprad 
– Košice bude pôsobiś v osobných vlakov SBS.
Riadite¾ka OR¼Z informovala o uniformách a o tom ako pokraèuje výber 
nových rovnošatových súèastí. Taktiež informovala, že bude posunutá pro-
longácia režijných preukazov, nako¾ko v tom èase MDV SR ešte nepodpísalo 
tarifu.
V bode rôzne vlakvedúci informovali o rôznych podnetoch, na ktoré zúèastnení 
riaditelia pris¾úbili odpoveï. Po naplnení programu predseda PV OZŽ pri ZSSK 
ukonèil zasadnutie Rady vlakvedúcich.

¼ubomír Kopka, predseda PV OZŽ pri ZSSK

RADA VLAKVEDÚCICH PRI PV OZŽ PRI ZSSK

zvolený JUDr. Mgr. Patrik Ponduša. 
Ïalej schválil rozpoèet KOZ SR na rok 2023, vyúètovanie výdavkov XI. 
zjazdu KOZ SR a rokovacie poriadky orgánov KOZ SR po XI. zjazde KOZ 
SR. 
V závere rokovania Snem KOZ SR zobral na vedomie informácie o zložení 
Regionálnych rád KOZ SR, Komisie pre rodovú rovnosś KOZ SR a Rady 
mladých KOZ SR.

Anna Poliaková, referát organizaèných a zahranièných vzśahov
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Z rokovania zástupcov zamestnancov 
Rady ZO pre CeP PV OZŽ pri ZSSK

Dòa 16.11.2022 sa vo Vrútkach uskutoènilo pracovné stretnutie zástupcov zamestnancov  Rady Základných organizácií OZŽ pri CeP 
Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK.
O vývoji a aktuálnom stave na jednotlivých CeP nás informovali a na naše otázky odpovedali: riadite¾ SeSZ Ing. Peter Kliment a vedúca 
oddelenia riadenia predaja Ing. Mária Onoferová.
Peter Kliment uviedol, že sa èaká na schválenie štátneho rozpoètu, pretože od toho sa odvíja podnikate¾ský plán, marketingový plán a 
aj plán zamestnanosti. Zavedenie  GVD 2022/2023 do platnosti bude maś dopad aj na efektivitu tarifných bodov. Efektivita tarifného 
bodu, pracoviska je pomer nákladov a tržieb na dané pracovisko, ktoré sa vyhodnocuje na mesaènej báze a raz roène sa vykonávajú 
opatrenia. Opatrenia sa budú týkaś každej CeP-ky.
Mária Onoferová informovala prítomných o zavedení poplatku za výdaj cestovných dokladov v pokladniciach, ktorý bude v hodnote 
0,50 €, miestenka, lôžko alebo ležadlo by mali byś bez poplatku. O podmienkach ZSSK stále rokuje  na úrovni MDV SR a poplatok 
bude platný dòom zavedenia. Máme vysoký predaj cestovných dokladov cez internet, momentálne na úrovni 32 %, ktorý stále stú-
pa.
Pýtali sme sa aj na veèný problém stolièiek, ktoré momentálne nie sú žiadne, èaká sa... Riešia sa len akútne stavy, treba osloviś svojho 
vedúceho, ktorý posunie problém ïalej. 
Na otázku oh¾adne prolongácie železnièných preukazov sme dostali odpoveï, že zatia¾ nie je jasný termín a ani cena.  

Marta Vidieèanová, predsedníèka Rady ZO pre CeP PV OZŽ pri ZSSK

Národná rada Slovenskej republiky dòa  4. októbra 2022 schválila 
novelu zákona è. 311/2001  Z. z. Zákonník práce. Cie¾om nove-
ly, ktorá vychádzala z vládneho návrhu zákona bolo najmä vyko-
nanie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídate¾ných 
pracovných podmienkach v Európskej únii a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe 
medzi pracovným a súkromným životom rodièov a osôb s opatrova-
te¾skými povinnosśami.  Spôsobom na dosiahnutie tejto rovnováhy 
má byś napr. zavedenie inštitútu tzv. otcovskej dovolenky alebo 
možnosś žiadaś o flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré 
sa napr. starajú o dieśa.
Okrem uvedených inštitútov sa novele zavádza aj:
• doplnenie vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich 
sa pracovnej zmluvy a poskytovania informácií o pracovných pod-
mienkach a podmienkach zamestnávania,
• rozšírenie, resp. spresnenie okruhu informácií, ktoré má 
zamestnanec dostaś s cie¾om, aby bola zabezpeèená požiadavka 
transparentnosti a predvídate¾nosti vykonávanej práce,
• ustanovenie práva zamestnanca žiadaś prechod na inú formu 
zamestnania (napr. z urèitej doby na neurèitý èas),
• ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe 
a pod.
Struène k niektorým ustanoveniam novely:
Výkon inej zárobkovej èinnosti
Zamestnávate¾ v zmysle novely nesmie zamestnancovi zakázaś 
výkon inej zárobkovej èinnosti mimo zamestnávate¾om urèe-
ného pracovného èasu. Avšak, ak chce zamestnanec popri svo-
jom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávaś inú 
zárobkovú èinnosś, ktorá má k predmetu èinnosti zamestnávate¾a 
konkurenèný charakter, môže tak urobiś až po udelení písomného 
súhlasu zamestnávate¾om.
Skonèenie pracovného pomeru v dôsledku uplatòovania 
práv zamestnanca
  V súèasnom  Zákonníku práce platilo, že zamestnávate¾ zamest-
nanca nemôže prenasledovaś alebo postihovaś za uplatòovanie si 
práv, ktoré zamestnancovi priznáva Zákonník práce. Aj napriek 
tomu sa však vo väèšine prípadov zamestnanci stále boja uplat-
niś svoje práva, prípadne podaś sśažnosś alebo oznámiś krimina-
litu a inú protispoloèenskú èinnosś, aby ich v dôsledku toho ich 
zamestnávate¾ neprepustil alebo neznevýhodòoval v zamestnaní.  
Schválením novely Zákonníka práce,  je  umožnené zamestnanco-
vi  v prípade skonèenia pracovného pomeru zo strany zamestná-
vate¾a v pracovnoprávnom spore odvolaś sa  na to, že k skonèe-

ÈO PRINIESLA NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE OD 1.11.2022
niu pracovného pomeru došlo kvôli aktívnemu uplatòovaniu 
práv zamestnancom.
V prípade, že dôjde v pracovnoprávnom spore k takémuto oznáme-
niu, zamestnanec je povinný predložiś dôkaz o tom, že si uplat-
òoval svoje práva, v dôsledku èoho s ním následne zamestná-
vate¾ rozviazal pracovný pomer alebo ho inak znevýhodòoval 
(napr. email, v ktorom žiada o uplatnenie svojich práv).
Skúšobná doba pri pracovnom pomere na dobu neurèitú
Schválenou novelou Zákonníka práce platí, že u zamestnanca s 
pracovným pomerom na urèitú dobu nesmie byś dohodnutá skú-
šobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracov-
ného pomeru. Toto ustanovenie sa týka výluène zamestnanca s 
pracovným pomerom dohodnutým na dobu urèitú. Okrem toho 
naïalej platí obmedzenie skúšobnej doby maximálne na tri mesia-
ce a u vedúceho zamestnanca maximálne na šesś mesiacov.
Prechod na inú formu zamestnania
Aby zamestnanci, ktorí majú pracovný pomer na dobu urèitú mohli 
požiadaś o formu zamestnania s predvídate¾nejšími a istejšími pra-
covnými podmienkami, sa do zákona novelou pridalo ustanovenie, 
ktoré zamestnancovi umožòuje požiadaś zamestnávate¾a o 
prechod na inú formu zamestnania, napr. na pracovný pomer 
na dobu neurèitú.
Zamestnávate¾ je povinný zamestnancovi s pracovným pomerom 
na urèitú dobu alebo s pracovným pomerom na kratší pracovný 
èas, ktorého pracovný pomer trvá viac ako šesś mesiacov a ktoré-
mu uplynula skúšobná doba, ak bola dohodnutá, na jeho žiadosś 
o prechod na pracovný pomer na neurèitý èas alebo na ustano-
vený týždenný pracovný èas poskytnúś písomnú odôvodnenú 
odpoveï do jedného mesiaca odo dòa podania žiadosti; to sa 
vzśahuje aj na každú ïalšiu žiadosś zamestnanca podanú najskôr 
po uplynutí 12 mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti.
Zamestnávate¾, ktorý je fyzickou osobou, a zamestnávate¾, ktorý 
zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, je povinný na žiadosś 
pod¾a prvej vety odpovedaś najneskôr do troch mesiacov odo dòa 
podania žiadosti a pri opakovanej žiadosti môže poskytnúś odpo-
veï v ústnej forme, ak sa odôvodnenie odpovede nezmenilo.
Otcovská dovolenka
Novelou Zákonníka práce sa zavádza  inštitút tzv. otcovskej dovo-
lenky. Nárok patrí otcovi v rozsahu 14 kalendárnych dní a to v 
období najneskôr šiestich týždòov od narodenia dieśaśa. Po novom 
tak otcovia môžu stráviś 2 týždne s dieśaśom po jeho narodení 
doma.
Ak bolo dieśa po pôrode hospitalizované (t. j. ak prvý deò hospitali-
zácie spadá do obdobia šiestich týždòov), obdobie, poèas ktorého 

pokraèovanie na str. 4
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Dòa 16. novembra 2022 sa konala XXVI. konferencia ZO OZŽ 
pri TO a DS v Rimavskej Sobote. Poslednú konferenciu sme mali 
pred dvomi rokmi, aj to len v obmedzenom režime, ako to dovo¾o-
vali vtedajšie opatrenia súvisiace s COVID-19. Koneène sa už 
mohla konaś konferencia bez akýchko¾vek obmedzení.
Konferencie za zúèastnili naši èlenovia základnej organizácie a 
hostia. Za OZŽ sa zúèastnil predseda PV OZŽ pri ŽSR Ing. Peter 
Hoffman a za ŽSR námestník riadite¾a OR Zvolen Ing. Milan Mitter 

a vedúci SMSÚ ŽTS TO Jesenské Ing. Ján Zmitko.
Milan Mitter zhodnotil nároèné obdobie pre zamestnávate¾a 
poèas pandémie COVID-19. Èo sa týka bezpeènosti infraštruk-
túry, neboli zaznamenané žiadne nedostatky a za to patrí všetkým 
zamestnancom poïakovanie.  Zmienil sa aj o negatívnosti COVID 
-19, ktorý priniesol do pracovnej disciplíny aj nesprávne pracovné 
návyky. Poïakoval sa zamestnancom aj za zvládnutie nároènej 
situácie poèas letných horúèav. Zdôraznil śaživú a nároènú situá-
ciu v tomto roku, kedy ekonomika cien materiálov zaèala narastaś 
a tým ovplyvòovaś  financie, služby a nákupy a s tým súvisiace 
investície.  Z oblasti OOPP informoval o uzavretých kontraktoch 
a v oblasti BOZP informoval o pracovných úrazoch a poprosil pri 
práci o obozretnosś. 
Ján Zmitko sa tiež poïakoval zamestnancom za zvládnutie prác 
bez úrazovosti, za ochotu a ich ústretovosś poèas COVID-19. Za 
èo oèakával od ¾udských zdrojov  viac ocenenia pre zamestnan-
cov. Vyzdvihol, že nedošlo k žiadnej nehodovej udalosti a to vèas-
ným odstránením závad. Vyjadril sa, že nás èakajú śažké roky, 
nako¾ko neodbornosś sa nahrádza ochotou  vychovávaś svojich 
¾udí. Tiež aj  k  znaèným problémom dochádzania do zamestnania 
v súvislosti s novým GVD. 

XXVI. konferencia ZO OZŽ pri TO a DS v Rimavskej Sobote
Peter Hoffman informoval o pokraèujúcom rokovaní jednotného 
prémiového poriadku, ktorý ešte stále nie je dohodnutý. O nedosta-
toènom objeme finanèných prostriedkov na personálnu potrebu a 
odloženú údržbu infraštruktúry. O neúspešnom kolektívnom vyjed-
návaní o kompenzáciu nárastu životných nákladov  zakotvených v 
bode 49. KZ ŽSR 2021-2023, kde zo strany ŽSR sa riešenia stále 
odsúvajú. Na základe týchto skutoèností, dòom 20.10.2022 vstú-
pili odbory do štrajkovej pohotovosti a zároveò informoval prítom-
ných o plánovaných postupných krokoch súvisiacich so štrajkovou 
pohotovosśou. Na záver ešte podal informáciu súvisiacu s bodom 
45. KZ ŽSR 2021-2023.
V správe o èinnosti som zhodnotila prácu našej ZO za uplynu-
lé obdobie od poslednej konferencie. Informovala som èlenov 
o zasadnutiach ZV, o poète èlenov ZO,  o èlenoch, ktorí majú 
uzavreté poistenie zodpovednosti voèi zamestnávate¾ovi a aké 
dôležité je maś poistenie uzavreté. Pre OZŽ každý rok poukazu-
jeme 2% zo zaplatenej dane z príjmov, tieto  finanèné prostriedky 
OZŽ využíva na školenie predsedov ZO, hospodárov, èlenov RK 
a iných aktívnych èlenov. 
Zorganizovali sme výlet pre našich èlenov a ich rodinných príslušní-
kov na kúpalisko v Podhájskej a aj na termálne kúpalisko do Eger-
szalóku v Maïarsku. Tiež sme sa zúèastnili protestného zhromažde-
nia Proti chudobe 8. októbra 2022 v Bratislave.
Ïalej som ich informovala o chate Gemerka na Zbojskej, ktorú 
vlastní naša ZO a slúži  na oddych  pre našich èlenov a ich rodin-
ných príslušníkov, aj o opravách a iných prácach vykonaných na 
chate a za to patrí ve¾ká vïaka chatárovi a správcovi chaty.
Vzh¾adom na to, že nám skonèilo štvorroèné volebné obdobie 
konali sa na konferencii vo¾by èlenov do ZV a RK. Èlenom ZV a 
RK som poïakovala za ich prácu, ktorú vykonávali za uplynulé 
štyri roky. Ve¾a krát bolo treba prerokovaś isté náležitosti a nebolo 
možné zvolaś ZV kvôli vydaným covidovým opatreniam a museli 
sme hlasovaś per rollam.
V diskusii rezonovali najmä otázky týkajúce sa zaradenia majstrov 
TO na rekondièné pobyty, o navýšení hodnoty nápojových pou-
kážok, o navýšení miezd a TT, o štrajku a o pripravovanom projek-
te štandardizácii TO.
Po oficiálnej èasti programu nasledovala už len vo¾ná zábava a 
naši èlenovia boli radi, že sa  koneène po dvoch rokoch stretli  v 
priate¾skom kruhu.

Mária Mesterová, 
predsedníèka ZO OZŽ pri TO a DS Rimavská Sobota

V pondelok 28.11.2022 sa v Rakúsku konal celodenný varovný štrajk, ktorý prišiel po tom, ako cez víkend neuspelo v poradí piate kolo 
rozhovorov o kolektívnej zmluve pre zhruba 50 000 zamestnancov približne 65 železnièných dopravcov. Vzh¾adom na 11-percentnú 
infláciu žiadajú pracovníci zvýšenie miezd v priemere o 12%, zamestnávatelia im ponúkajú 8,4%.
Odborové združenie železnièiarov ako najväèšia odborová organizácia železnièiarov na Slovensku, ktorá je ako jediná èlenom medzi-
národnej organizácie ETF, v plnej miere podporila kroky rakúskej odborovej centrály VIDA.
Vyjadrila podporu všetkým železnièiarom Rakúska pri obhajobe oprávnených požiadaviek zamestnancov a v úsilí o zlepšenie pracov-
ných a životných nákladov navýšením platov pre všetkých železnièiarov.

Podporné stanovisko OZŽ štrajkujúcim železnièiarom Rakúska

možno otcovskú dovolenku èerpaś, sa môže predåžiś.
Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
Po novom sa v pracovnej zmluve dohodnú len všeobecné podstat-
né náležitosti, ktorými sú:
• druh práce a jeho struèná charakteristika,
• miesto alebo miesta výkonu prácu, príp. pravidlo, pod¾a ktoré-
ho miesto urèuje zamestnanec,

• deò nástupu do práce,
• mzdové podmienky.
O ostatných podmienkach bude maś zamestnávate¾ právo rozhod-
núś sa, akou formou zamestnancovi tieto informácie poskytne – èi 
už samostatne v písomnej podobe alebo ich uvedie priamo v pra-
covnej zmluve. JUDr. Štefan Baláž, 

Referát pracovných a právnych vzśahov OZŽ
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Uzávierka príspevkov bola 1. 12. 2022.

Bowlingové turnaje železnièiarov v Leviciach
ZSSK – muži

    1. miesto   Pavol Pivka
    2. miesto   Ladislav Mertan
    3. miesto   Tibor Juhász

V dòoch 21.10., 28.10. a 11.11.2022 sa konali v Leviciach bow-
lingové turnaje jednotlivých železnièných firiem ŽSR, ZSSK a 
ZSSK CARGO. Podujatia organizovala ZO OZŽ pri ŽST Levice v 
spolupráci so sociálnymi partnermi v rámci ŽSR, ZSSK a ZSSK 
CARGO. Úèastníci turnajov zo ŽST Levice a zo ZSSK CARGO 
mali podujatie hradené zo sociálnych fondov jednotlivých praco-
vísk. Zamestnanci ZSSK a ich rodinní príslušníci z prostriedkov 
sociálneho fondu ZSSK urèených na regeneráciu pracovnej sily 
pre odborové centrály – konkrétne OZŽ. 
Pekný areál a zamestnanci Sport garden v Leviciach pre nás vytvo-
rili dobré podmienky na šport. Okrem bowlingu boli k dispozícii 
aj šípky a biliard. Diplomy pre najlepších jednotlivcov odovzdali 
zástupcovia ZV OZŽ pri ŽST Levice a vedúci pracovísk z jednot-
livých firiem. Víśazstvá však neboli tým najdôležitejším, èo sme 
chceli dosiahnuś. Dôležitejšie však ako víśazstvá, bolo upevniś pria-
te¾ské vzśahy medzi zamestnancami a prežiś jeden pekný deò so 
svojimi kolegami. To sa nám u každej firmy  podarilo, pretože na 
každom jednom turnaji vládla priate¾ská, až  fantastická kolegiálna 
atmosféra. 
Na záver by som sa chcel poïakovaś za dobre odvedenú prácu 
èlenom ZV OZŽ Levice, ktorí sa podie¾ali na organizovaní týchto 
súśaží. Dúfam, že o rok sa nám podarí zorganizovaś toto pekné 
podujatie v jeden deò pre všetky tri firmy.

Marián Kubinec, 
predseda ZV OZŽ pri ŽST Levice

Výsledková LISTINA - BOWLINGOVÉ 
TURNAJE zamestnancov železnièných 

firiem v Leviciach 2022
ŽST Levice – ženy

   1. miesto   Zuzana Leváková
   2. miesto   Júlia Romanová
   3. miesto   Zlatica Gažiová

ŽST Levice – muži

   1. miesto   Ing. Martin Èík
   2. miesto   Lukáš Bíòovský
   3. miesto   Mgr. Anton Dubai

ZSSK CARGO – ženy

   1. miesto   Jana Klenková
   2. miesto   Mgr. Jaroslava Rapèanová
   3. miesto   Mária Bajnoková

ZSSK CARGO  – muži

   1. miesto   Ing. Ján Paloviè
   2. miesto   Ing. Ján Jurný
   3. miesto   Marián Slaný

ZSSK – ženy

   1. miesto   Lucia Sztanková
   2. miesto   Miriama Mertanová
   3. miesto   neobsadené
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