
Vážené dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia.

                V dňoch 6. – 9. decembra 2021 sa uskutočnia voľby  zástupcu kolektívu  zamestnancov do Správnej 
rady ŽSR  na základe zákona č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky. Po piatich rokoch máme opäť 
možnosť prísť k volebným urnám a svojim hlasom rozhodnúť, kto nás bude v tomto dôležitom orgáne – Správnej 
rade ŽSR zastupovať. Správna rada ŽSR nie je orgán, ktorého pôsobenie by sme pociťovali priamo a hneď. Vplyv 
jej rozhodnutí je neraz dlhodobý.  O to dôležitejšie je, aby sme v nej mali zastúpenie a prerušili tak hegemóniu 
doterajších zastúpení od roku 1993 iba zástupcom OZŽ. Doterajší zástupca OZŽ v SR ŽSR opomenul riešiť veľmi 
dôležitý problém a to dlhoročný kritický stav materiálového zabezpečenia v prevádzkových jednotkách 
infraštruktúry (hlavne v odvetví  tratí a stavieb ), čo pre mňa bude jednou z dominantných priorít. Katastrofálne 
zanedbaný stav železničnej infraštruktúry a stagnácia jej rozvoja ma priamy vplyv nielen na plynulosť a 
bezpečnosť vlakovej dopravy, ale ma zároveň zásadný vplyv na celú spoločnosť s priamym presahom do života 
všetkých občanov, stagnáciu rozvoja celej spoločnosti a spôsobuje zároveň  vzďaľovanie sa SR rozvinutým 
ekonomikám. SR ŽSR je najvyšší orgán železníc, dozerá na činnosť generálneho riaditeľa, funkčnosť riadenia, 
činnosť železníc a jej teraz tak potrebnú hospodárnosť. V zmysle zákona a štatútu SR ŽSR mnohé rozhodnutia 
vedenia ŽSR môžu byť realizované len po súhlase správnej rady, inak majú na návestidle „ červenú“.  Člen 
Správnej rady ŽSR za kolektív všetkých zamestnancov je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 
týkajúcich sa činnosti ŽSR. Toto je pre zástupcov zamestnancov nesmierne dôležité až kľúčové, pri kolektívnom 
vyjednávaní, rokovaniach o kreovaní rôznych dohôd so zamestnávateľom  v kompetencii odborových organizácii 
podľa platnej legislatívy v rámci sociálneho dialógu. Napriek tomu, že mnohé informácie sú predmetom 
obchodného tajomstva a  člen správnej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa 
obchodných záujmov železníc. Táto povinnosť trvá aj po skončení členstva( § 5 zákona 258/1993 Z.z.), dá sa s nimi 
pracovať v prospech nás všetkých. Doterajšie päťročné obdobie táto možnosť bola využitá minimálne, resp. skoro 
vôbec.  Prečo?  Odpoveď je potrebné hľadať u terajšieho člena správnej rady, zástupcu kolektívu zamestnancov, 
ktorému sa naplní mandát najbližšími voľbami.  Je logickou snahou snáď každého zamestnávateľa „šetriť“  na 
zamestnancoch - kruté konštatovanie, v našej spoločnosti na tých, ktorí sa dokážu najmenej brániť a sú 
najzraniteľnejší - na prevádzkových zamestnancoch. Preto sa vždy snaží brániť povestnou formulkou   „ Nemáme, 
nedali nám, nedáme my Vám,  máme málo...“. To zamestnávateľovi vziať nemôžeme, môžeme mu však v tom 
brániť. Je len jedná možnosť účinnej obrany, poznať skutočnosť a pracovať s ňou v prospech všetkých 
zamestnancov, v prospech spoločnosti. A to podmieňuje  - mať zástupcu v Správnej rade ŽSR !  Počas našich 
mnohých stretnutí vo všetkých regiónoch, v prevádzkach, na rôznych stupňoch riadenia zazneli mnohé 
požiadavky smerom k zástupcom zamestnancov, rôzne podnety, skúsenosti ale aj úprimné požiadavky na 
zlepšenie terajšieho nelichotivého stavu v našej spoločnosti vo všetkých oblastiach. Áno, OAVD a odborové 
organizácie, ktoré podporujú nášho kandidáta robia všetko preto, aby sa tento stav zlepšil. Náš kandidát 
v prípade zvolenia bude veľmi úzko spolupracovať a koordinovať svoje rozhodnutia v Správnej rade ŽSR 
v prospech všetkých zamestnancov.  Republiková rada OAVD, odborové organizácie podporujúce nášho 
kandidáta, Vás preto týmto vyzývajú, aby ste využili svoje právo voliť, dané zákonom a volili nášho kandidáta : 

                                                         p. FRANTIŠKA DEMKA, kandidáta číslo 1., 

na volebnom lístku v nadchádzajúcich voľbách do najvyššieho orgánu  železníc, do Správnej rady ŽSR.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, naše zastúpenie v Správnej rade ŽSR je plne vo Vašich rukách. Je na Vás, či 
chceme zmenu, alebo ďalších päť rokov budeme so smútkom konštatovať známe skutočnosti o situácii v našej 
spoločnosti.

       JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽSR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH !  

                                       Republiková rada OAVD a prezident  OAVD Mgr. Jozef Chovanec


