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Odboráøi z Paskova hodnotili svou èinnost za uplynulé období...

Schválili pøitom i rozpoèet na rok 2015
Takøka devadesát delegátù základní odborové organizace
se 25. listopadu sešlo na výroèní konferenci ve velkém sále
Dolu Paskov ve Staøíèi. Jednání konference zahájil po 13. hodinì pøedseda ZO Rostislav Palièka schválením programu jednání a volbou mandátové a návrhové komise.
Pak pøednesl zprávu o èinnosti, v
níž hraje dùležitou roli stabilizovaná
èlenská základna s více než 1 400
èleny øízená 20èlenným závodním
výborem. Aktivní jsou rovnìž dva kluby dùchodcù, kteøí se na shromáždìních scházejí tøi krát roènì. Jedním z hlavních bodù èinnosti ZO je
kolektivní vyjednávání, které bylo letos ovlivnìno špatnou ekonomickou
situací firmy a rùst mezd bude hodnocen až v roce 2015. Pøitom prùmìrná mzda dosahuje pøes 32 800
korun. Dùležité jsou také dohody, a
to zejména sociální program, který
je v souèasné dobì pozastaven, ale
v pøípadì vyhlášení útlumu bude ob-

noven. Základní organizace je èlenem SHO i hornického svazu a v
rámci toho se øeší hornické dùchody,
10hodinové smìny i další ožehavá
témata, vèetnì právní poradny. Dùležitým bodem èinnosti je BOZP, kterou zajišují svou èinností 2 ZIBP a
36 ÚIBP. Pro èleny je zajímavá i zájmová oblast èinnosti, která zahrnovala napøíklad vánoèní besídku s dìtmi, dìtské letní i zimní rekreace, zájezdy do Nízkých a Belianských Tater. V rámci sportovních aktivit spojených s konáním Dne horníkù byly
uspoøádány turnaje v malé kopané,
nohejbalu, bowlingu, tenisu, badmintonu a beach volejbalu. Dobrá by-

la i úèast na koncertech populárních
hudebních skupin a na muzikálech.
V sociální oblasti má u èlenù ZO velkou popularitu poskytování sociálních výpomocí.
Na slova pøedsedy ZO navázal
svou zprávou závodní inspektor bezpeènosti práce Petr Vavroš, který
spoleènì s kolegou Jindøichem Lettovským zajišují èinnost odborù v
oblasti BOZP. Jedná se zejména o
kontrolní fárání, školení, šetøení pracovních úrazù, ale také o úèast v komisích /odškodòovací a kategorizaèní/.
Pøedseda Palièka se poté vìnoval
èerpání rozpoètu v roce 2014 a
schválení rozpoètu na rok 2015. I
když bude opìt deficitní, bude pro
èleny zajištìna vìtšina služeb a akti-

pokraèování na str.è.2
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Snímek delegátù paskovské konference shromáždìných ve velkém sále...

Odborová organizace Dolu Karviná se chystá na volby do nového závodního výboru...

Pøedseda Zdenìk Stronèek odchází
V objektu Barborka na lokalitì ÈSA Závodu Dùl Karviná se
26. listopadu konala konference základní odborové organizace z lokality ÈSA Závodu Dùl Karviná.
Pøed 13. hodinou místopøedseda
Jiøí Waloszek pøivítal všech 52 delegátù a nechal schválit program jednání. Po ustanovení komisí pøišla na
øadu zpráva o èinnosti, kterou pøednesl pøedseda ZO Zdenìk Stronèek.
Závodní výbor zasedá kromì prázdnin každý mìsíc a øeší všechny závažné úkoly od kolektivního vyjednávání pøes oblast BOZP až po pracovnìprávní poradenství. To je zajištìno i na profesionální úrovni kan-

celáøí JUDr.Marie Piekarzové a tak
má takøka 1 200 èlenù základní organizace dostateènou podporu pøi øešení rùzných problémù. Pøedseda
Stronèek rovnìž podtrhl dùležitou roli SHO, OS PHGN pøi prosazování
našich zájmù a ÈMKOS v rámci tripartity.
V dalším bodì jednání byli delegáti seznámeni se zprávou revizní
komise, která konstatovala bezchybné hospodaøení organizace. Ná-

Maminko! Mì se dneska vùbec nechce do práce. Nikdo
mì nemá rád, chlapi mi nadávají, ženy se mi posmívají
a dìti na mì vyplazují jazyk.
Ale musíš, Karle. Jednou jsi pøece pøedsedou vlády.
Tak musíš...

Jednání o dùchodovém zákonì není jednoduché jako doklad uvádíme dopis ministru Babišovi
V Praze 12.11.2014
Vážený pane ministøe,
obracím se na Vás ve vìci právì skonèeného vnìjšího pøipomínkového øízení k návrhu zákona, kterým se mìní zákon è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní, ve znìní pozdìjších pøedpisù a zákon è. 82/1991 Sb., o organizaci a provádìní sociálního zabezpeèení, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a návrh naøízení vlády, kterým se mìní naøízení vlády è. 363/2009 Sb., o stanovení dùchodového vìku a pøepoètu starobních dùchodù nìkterých horníkù, kteøí zaèali vykonávat své zamìstnání pøed rokem 1993.
Specifickou úpravu spoèívající ve snížení dùchodového vìku pro pracovníky v hornictví mají i ostatní evropské zemì, napø. Slovensko, Maïarsko, Polsko, Bulharsko,
Francie, Španìlsko, Polsko, Belgie, Velká Británie, Nìmecko atd. Nárok vzniká pøi splnìní podmínky odpracování pøedepsané doby v podzemí, nìkdy i u povrchové práce,
v hornictví.
Navrhované zmìny jsou kompromisním výsledkem dlouhodobých jednání našeho
svazu s politickými subjekty i vládami Èeské republiky. Vìcnì jde o posunutí èasové
hranice úpravy stanovené v NV 363/2009 Sb. sjednaném s tehdejším ministrem práce
a sociálních vìcí Petrem Neèasem a schváleném vládou premiéra Mirka Topolánka. O
pøípravì tìchto zmìn jsem Vás osobnì informoval pøi jednání dne 30.èervence 2014,
kdy jste s navrženým postupem vyjádøil souhlas. Dále jsem Vás dopisem dne 5.záøí t.r.
požádal o zajištìní stanoviska Vašeho ministerstva v souladu se závìry našeho jednání.
Bohužel, jsem nyní obdržel informaci o tom, že Vaše ministerstvo nejednalo v souladu se závìry našeho jednání a v pøipomínkovém øízení se postavilo proti navrhované
úpravì. Tento postoj je pro náš svaz i pro mne osobnì nepøíjemným pøekvapením, nebo naše dosavadní dlouholeté zkušenosti zjednání s ministry i premiéry - a to napøíè
politickým spektrem - byly takové, že pokud došlo, by po nároèných jednáních, ke koneèné shodì, ústní dohoda se vždy dodržela a ministr zabezpeèil její promítnutí do èinnosti svého resortu. Jedinou výjimkou byla právì problematika sníženého dùchodového vìku pro horníky, která mìla být koneènì vyøešena výše uvedeným zpùsobem a to i
po dohodì s Vámi jakožto ministrem financí.
Vážený pane ministøe, situace v Moravskoslezském kraji je v souèasné dobì velice
napjatá, což si uvìdomují všichni, kteøí s tímto regionem mají co do èinìní, a pøi naší
schùzce jsem mìl za to, že i Vy si tuto skuteènost uvìdomujete. Horníci v OKD, a.s.
(jichž by se navrhovaná úprava týkala zejm.) žijí již pøes rok v neustálém napìtí ze strachu o zamìstnání. Dokladem toho byly i excesy, ke kterým došlo pøi demonstraci v záøí
loòského roku a souhlas zamìstnancù se stávkou pøi vyjednávání zmìny kolektivní
smlouvy. Bohužel, se situace od té doby vùbec nezlepšila, l pøes ujišování tiskového
mluvèího o jeho optimismu ohlednì budoucnosti OKD, a.s. zamìstnanci tento optimismus nesdílejí. Navrhovaná úprava by pochopitelnì nebyla øešením sociální krize v pøípadì úplného zániku OKD, a.s., ale vyøešila by situaci propouštìných horníkù v pøeddùchodovém vìku, na které by stejnì musel stát vynakládat finanèní prostøedky jakožto na nezamìstnané.
O probìhlém pøipomínkovém øízení již horníci pochopitelnì vìdí. Podrobnì jsme
naše èleny informovali o jednáních, která se v této vìci uskuteènila, od tìch pøedvolebních až pojednání s MPSV. Informováni byli i o našem spoleèném jednání s tím, že jste
navrhovanému øešení vyjádøil podporu. Informace o tom, že jste v rozporu s tím, na
èem jsme se dohodli, návrh zamítl, mùže být tou poslední kapkou v rozbouøené sociální hladinì. Proto Vás s vìdomím vážnosti situace opakovanì žádám o naplnìní výsledkù našeho jednání, tedy zabezpeèení takového stanoviska Vašeho ministerstva,
které by nevyjadøovalo nesouhlas.
S pozdravem „Zdaø Bùh!"
Jan Sábel

sledovalo schválení rozpoètu ZO
pro rok 2015, potvrzení stanov a
zmìn zásad hospodaøení.
Jednání se zúèastnil rovnìž øeditel Ing. Kamil Kempný, který kriticky
zhodnotil stav BOZP, kde bylo zatím
zaznamenáno 64 registrovaných
úrazù, z toho 5 smrtelných. Vyjádøil
pøitom hlubokou lítost ranìným a zemøelým horníkùm pøi horském otøesu 14. listopadu. Zmínil i protiotøesová opatøení, která byla v této oblasti
použita. Dále se vìnoval vývoji tìžby, která sice vykazuje výpadek 250

pokraèování na str.è.2
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Delegáti konference základní organizace si pozornì vyslechli zprávu o èinnosti...

Odboráøi z Paskova hodnotili svou èinnost za uplynulé období...

Schválili pøitom i rozpoèet na rok 2015
pokraèování ze str.è.1
vit, které ZO provádìla až doposud.
Konference schválila také dvì úpravy stanov a pøípravu volby zástupce
povrchových zamìstnancù /probìhne v lednu 2015/do závodního výboru.
V dalším prùbìhu konference vystoupil jako host také pøedseda SHO
Ing. Jaromír Pytlík, který se vìnoval
ve svém vystoupení všem hlavním
tématùm souèasnosti od situace
OKD a svìta èerného uhlí pøes hornické dùchody a novelizace s tím
spojených zákonù až po 10hodinové
smìny, proti kterým se odbory zásadnì stavìjí.
Pozdìji se na konferenci za vedení zúèastnil námìstek pro BOZP
Ing. Zdenìk Koval, který kriticky
zhodnotil stav v BOZP, kde je závod
hodnocen jako nejhorší v OKD /úrazová èetnost je 10,11/. Oproti tomu
byly dosaženy dobré výsledky v tìžbì /775 tisíc tun za 10 mìsícù/ a nákladech na vytìženou tunu uhlí. Pro
pøíští rok je pøipraven "flexibilní plán"

tìžby s omezenou metráží ražeb. V
následné diskusi padly dotazy k sociálnímu programu a jeho obnovení a
k 10hodinovým smìnám, které chce
vedení závodu zavést právì na Paskovì. Na to zareagoval pøedseda

SHO Pytlík, když snahu tyto smìny
uplatnit v provoze oznaèil za nehoráznost a diletantství.
Konference byla ukonèena
schválením usnesení a pøáním všeho dobrého od pøedsedy Palièky. -r-

p
Dagmar Žitníková na snímku spoleènì s Jaroslavem Zavadilem... Foto: M.Køepelka

Dagmar Žitníková povede
nadále odboráøe ze zdravotnictví
p
Pøedsednický stùl na Paskovì - zleva pøedseda SHO Ing. Jaromír Pytlík, pøedseda
ZO Paskov Rostislav Palièka a ZIBP Petr Vavroš...

Rada OS PHGN schválila rozpoèet na rok 2015
Návrh rozpoètu na rok 2015, informace o vývoji hospodaøení a situace v èlenských organizacích byly hlavními body jednání XI. Rady Oborového svazu PHGN. Jednání se uskuteènilo na pracovišti svazu v Praze.
Pøi kontrole usnesení pøedseda svazu
Bc. Jan Sábel informoval èleny Rady, o
stavu majetku svazu a jak se zajišuje
prodej bytù v Praze a pøípadnì i hotelù.
Pokud se týká hospodaøení, uložila rada
vedení svazu pokraèovat v jednání s pojišovnou Kooperativa o uzavøení pojistné smlouvy na dùchodové pojištìní, kde
bude pojištìným fyzická osoba a pojistníkem a pøíjemcem plnìní bude odborový
svaz.
Rada uložila vyjednávacímu týmu svazu zahájit kolektivní vyjednávání o zmìnì Kolektivní smlouvy vyššího stupnì
(KSVS) na roky 2013 - 2017 v souvislosti
se zvýšením minimální mzdy. První místopøedseda svazu Jaromír Franta informoval o vyjednávání dodatku èíslo jedna
k odvìtvové smlouvì.
Rada projednala návrh rozpoètu
OS PHGN na rok 2015 a po zapracování
pøipomínek uložila pøedsedovi Sábelovi
pøedložit tento návrh na jednání Snìmu v
dubnu pøíštího roku ke schválení.
Následovaly informace zástupcù odborových sdružení o situaci v základních

organizacích. Místopøedseda svazu a
pøedseda SHO OKD Ostrava Ing. Jaromír Pytlík informoval o odmítavém stanovisku sdružení k zámìru vedení OKD zavést pro Dùl Paskov desetihodinové pracovní smìny. Oznaèil tento zámìr jako šílený nápad a øekl, že Rada SHO se již v
bøeznu tohoto roku postavila jednoznaènì proti prodlužování smìn v dole a
14. listopadu opìtovnì vyjádøila zásadní
nesouhlas s navyšováním denní pracovní doby. Varoval, že hornické odbory nemusí zùstat jen u slovních protestù. I
když by se dodržel týdenní limit pracovní
doby, delší doba práce v rizikovém prostøedí by zpùsobila velké zdravotní problémy horníkù.
Pøedseda Sábel v této souvislosti vyjádøil podezøení, že vedení OKD tímto zpùsobem chce zabránit hlubinným horníkùm odejít pøedèasnì do starobního dùchodu, protože podle dùchodového zákona se poèítají odpracované smìny a ne
odpracované hodiny. Odborový svaz se
realizaci šíleného nápadu managementu
OKD, který pøipomíná zavádìní roboty,

bude snažit zabránit všemi prostøedky.
Pøedseda Sábel již zaslal dopis ministru
zdravotnictví, ve kterém ho žádá, aby provìøil rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ohlednì
kategorizace prací vykonávaných v 10hodinových smìnách na dùlních pracovištích závodu Dùl Paskov.
Pøedseda Jaromír Pytlík zdùraznil, že
pøíští rok bude pro dùlní spoleènost a její
zamìstnance kritický a zøejmì i velmi
konfliktní. Odbory jednají s politiky, poslanci i ministry o tom, jak pøedejít propouštìní lidí v OKD a Moravskoslezském
kraji.
Pøedsedové odborových sdružení podìkovali vedení odborového svazu za neutuchající úsilí zabránit devastaci hornického stavu v Èesku.
Rada svazu schválila požadavek na
zachování právní úpravy institutu
„ohrožení nemocí z povolání“ ve stávající
podobì s dalšími specifickými požadavky.
Pøedseda Sábel vyjádøil pøesvìdèení,
že by v pøíštím roce mohl nabýt úèinnost
návrh v zákonì o dùchodovém pojištìní,
který upravuje (zkracuje) dùchodový vìk
nìkterých horníkù o pìt let. To by napøíklad výraznì ulehèilo situaci hlubinných
horníkù v OKD.
(pek)

Odborová organizace Dolu Karviná se chystá na volby do nového závodního výboru...

Pøedseda Zdenìk Stronèek odchází
pokraèování ze str.è.1
tisíc tun, ale ten by se mìl do konce
roku snížit. Pøipomnìl, že pøíští rok
dojde ke spojení s Dolem Darkov, a
to bude vyžadovat dostateènou organizaèní pøípravu. V následné diskusi
vystoupil se zamyšlením o hornictví
a jeho významu delegát Josef Dawid. Pozdìji také padl dotaz na další
snižování stavù. Øeditel Kempný
sdìlil, že konkrétní èísla nezná, že
ale bude dále pokraèovat snižování
nákladù. Jeho slova doplnil pøedseda Stronèek nìkterými údaji ze setkání s vedením firmy, které dokládají další snižování tìžby i poètu zamìstnancù v roce 2015, který bude
velmi napjatý z hlediska "pøežití" firmy. V bloku dalších informací pak Jiøí Waloszek sdìlil, že v mìsíci kvìtnu 2015 probìhne pøedvolební konference a po volbách bude od èervence funkèní nový závodní výbor.
Souèasnì oznámil, že dosavadní

pøedseda Zdenìk Stronèek v rámci
organizaèních zmìn odchází k
31. prosinci 2014 ze své funkce. Pøitom mu podìkoval za jeho dlouholetou obìtavou èinnost v odborech,

což delegáti doprovodili potleskem.
Zdenìk Stronèek naopak podìkoval
za spolupráci a popøál všem zdar v
jejich práci. Tím byla konference
ukonèena.
red

p
Pøedseda ZO Zdenìk Stronèek /vlevo/ a místopøedseda Jiøí Waloszek...

Pøedsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péèe ÈR byla na
VII. sjezdu jednomyslnì zvolena dosavadní pøedsedkynì Dagmar Žitníková,
která byla jedinou kandidátkou na tuto funkci. Na pøání delegátù se tak stalo
veøejným hlasováním.
Dagmar Žitníková zároveò od delegátù svazu za svoji øeè sklidila potlesk
ve stoje. Místopøedsedy byli ze tøí kandidátù zvoleni dosavadní místopøedsedkynì Ivana Bøeòková a Lubomír Francl, èlen výkonné rady za Jihoèeský
kraj. Dosavadní místopøedseda Ladislav Kucharský na tuto funkci znovu nekandidoval.
Delegáti schválili základní dokumenty odborového svazu - stanovy, finanèní øád a volební øád. Schválili zprávu o plnìní programu odborového svazu, zprávu o hospodaøení a zprávu o èinnosti dozorèí rady.
Sjezd zaèal ve ètvrtek 20. listopadu krátce po ètrnácté hodinì v pražském
Hotelu Olšanka pùlhodinovou prezentací pøipomínající èinnost odborového
svazu od konce roku 2010 do dnešních dní. Na sjezdu se sešlo na 200 delegátù a hostù.
Dlouholeté funkcionáøky svazu, èlenku výkonné rady Jaroslavu Doleželovou a èlenku dozorèí radyIvanu Doubkovou sjezd jmenoval Èestnými èlenkami odborového svazu.
Jednání sjezdu se zúèastnili ministøi Andrej Babiš, Michaela Marksová Tominová a Svatopluk Nìmeèek a zástupci sociálních partnerù.
(klí)

UPOZORNÌNÍ
pro poživatele rent a deputátù,
které vyplácí odštìpný závod
ODRA státního podniku DIAMO
Novelizací § 38ch odst. 4 zákona o daních z pøíjmù è. 586/1992 Sb. byla
zkrácena lhùta pro provedení roèního zúètování daòových záloh. S ohledem
na tuto skuteènost dùraznì žádáme poživatele shora uvedených dávek , aby
v pøípadì, že hodlají požádat o provedení roèního zúètování za rok 2014 a
uplatnit daòové slevy na rok 2015, se dostavili na pracovištì sociálního centra v Ostravì Vítkovicích k podpisu daòového prohlášení a pøedložili veškeré
doklady k prokázání nároku na nezdanitelné èástky a slevy na dani v termínu od 12.1.2015 do 16.2.2015.
Po tomto termínu již nebude na žádost o roèní zúètování daòových záloh
brán zøetel a tudíž nebude provedeno. Budou vyrušeny daòové slevy za mìsíc únor 2015 a dosrážena daò za mìsíc leden 2015. Rovnìž doklady pro
uplatnìní nezdanitelných èástek (potvrzení penzijního fondu o zaplacených
pøíspìvcích, potvrzení pojišovny o pojistném zaplaceném na soukromé životní pojištìní, atd..) a pro uplatnìní daòových slev (napø. potvrzení o výplatì
dùchodu), které budou doruèeny po 16. 2. 2015 nebudou v roèním zúètování
zpracovány. O vrácení pøípadného pøeplatku zálohové danì za rok 2014 bude nutno požádat pøíslušný finanèní úøad formou daòového pøiznání.
Poživatelé deputátu, kteøí jsou starobními dùchodci, mají opìt nárok na základní daòovou slevu,tj. na poplatníka, a to i zpìtnì za rok 2014. K jejímu
uplatnìní a požádání o vrácení zálohové danì za rok 2014 se musí také dostavit k podpisu daòového prohlášení nejpozdìji do 16.2.2015.
V pøípadì podání žádosti po 16. 2. 2015 nebude rovnìž ani u tìchto poplatníkù provedeno roèní zúètování daòových záloh za rok 2014 a o pøípadný
pøeplatek zálohové danì bude rovnìž nutno požádat pøíslušný finanèní úøad
formou daòového pøiznání.
Z dùvodu zkrácení termínu pro roèní zúètování a s ohledem na znaèný poèet poplatníkù danì z pøíjmù fyzických osob ze závislé èinnosti, kterým vyplácíme sociálnì zdravotní dávky, které podléhají odvodu danì z pøíjmu s nárokem na uplatnìní daòových slev a provedení roèního zúètování daòových
záloh Vám oznamujeme, že pátek je na pracovišti sociálního centra neúøedním dnem a v mìsíci lednu 2015 a mìsíci únoru 2015 bude pracovištì sociálního centra v tyto dny zcela uzavøeno. Vìøíme , že s ohledem na vzniklou situaci, naše opatøení pochopíte a vyhovíte naší žádosti a návštìvu sociálního
centra budete smìøovat na dny pondìlí až ètvrtek od 6:00-10.30 , 11:00 14:00 hod.
Dìkujeme za pochopení! Vedoucí odboru sociální centrum
Dana Nováková
DIAMO, státní podnik, odštìpný závod ODRA

Doba péèe o blízké se do dùchodu zapoèítává...

Nìkdy mohou chybìt odpracované roky
Lidé ve vìku mezi 45–65 lety jsou èím dál èastìji doslova obloženi dvìma závazky. Musí zvládnout péèi o své stále ještì ne
zcela samostatné dìti a zároveò zaopatøit své stárnoucí rodièe nebo prarodièe.
Toto èasovì nároèné období jde velmi
tìžko skloubit s pracovním úvazkem. Proto pøíslušníci tzv. „sendvièové generace“
èasto stojí pøed otázkou, zda opustí zamìstnání, aby se mohli dlouhodobì vìnovat svým blízkým. Mùže se péèe o blízké
zapoèítat do dùchodu?
Rozhodování by tìmto lidem mohl
ulehèit zákon o dùchodovém pojištìní,
který na takové situace myslí a øeší je. Zákon totiž vymezuje tzv. náhradní doby pojištìní, které se zapoèítávají do potøebné
doby pojištìní pro dùchod. Jde o nìkterá
období, ve kterých èlovìk nepracuje, není tedy výdìleènì èinný a neodvádí pojistné. Za náhradní doby pojištìní se považují právì:
- doba osobní péèe o osobu mladší 10
let, závislou na pomoci druhé osoby v I.
stupni závislosti (lehká závislost),
- doba osobní péèe o osobu jakéhokoliv vìku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (støednì tìžká, tìžká a úplná závislost). Zapoèítává se doba péèe o osoby
blízké a od 1. 7. 2001 také o osoby žijící
ve spoleèné domácnosti,
- pøed 1. 1. 2007 byla dùvodem pro zápoèet péèe jako náhradní doby pojištìní
péèe o osobu v rùzném stupni bezmocnou, po tomto datu se stupnì bezmocnosti v právní úpravì transformovaly do I.
(èásteèná bezmocnost) II. (pøevážná bezmocnost) nebo III. (úplná bezmocnost)
stupnì závislosti.
O úèasti na dùchodovém pojištìní
rozhoduje OSSZ
Doba poskytování výše zmínìné péèe
se prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpeèení (v Praze Pražské, v Brnì Mìstské - OSSZ) o dobì a
rozsahu péèe. Návrh na zahájení øízení o
vydání takového rozhodnutí lze podat
nejdøíve po skonèení péèe nebo v dobì
jejího trvání – pokud peèující osoba v této
dobì podává žádost o pøiznání dùchodu,
nejpozdìji však do dvou let od skonèení
péèe. O úèasti na dùchodovém pojištìní
rozhoduje OSSZ na základì podaného
návrhu.
Doba péèe se do dùchodu zapoèítává
Doba péèe se pro úèely dùchodového
pojištìní hodnotí jako doba pojištìní, tedy obdobnì jako napø. doba zamìstnání
nebo doba samostatné výdìleèné èin-

nosti. Uvedená doba péèe se hodnotí plnì jak pro úèely nároku na dùchod, tak
pro úèely jeho výše. Trvala-li náhradní doba péèe o osobu závislou aspoò 15 let
(ust. § 19a zákona è. 155/1995 Sb. o dùchodovém pojištìní), považuje se pro stanovení osobního vymìøovacího základu
pro výpoèet dùchodu tato doba buï za dobu vylouèenou (a to i když se kryje s dobou pojištìní, v níž mìla osoba pøíjmy,
event. náhrady zahrnované do vymìøovacího základu) nebo za dobu pojištìní,
v níž mìla osoba pøíjmy v citovaném ustanovení uvedené. Pro úèely osobního vymìøovacího základu se v tomto pøípadì
použije postupu, který je pro peèující osobu výhodnìjší.
Doba péèe o osoby závislé, které
nejsou osobou blízkou a ani nežijí s peèující osobou v domácnosti, není považována za dobu dùchodového pojištìní ani
za náhradní dobu pojištìní.
Osoba blízká a spoleèná domácnost
Blízkou osobou je v zásadì rodinný
pøíslušník. Zákon o dùchodovém pojištìní vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, pøíbuzného v øadì pøímé, dítì
vlastní, osvojené nebo dítì pøevzaté do

trvalé péèe nahrazující péèi rodièù, dále
o sourozence, zetì, snachu nebo manžela rodièe, a to kteréhokoli z manželù.
Spoleènou domácnost tvoøí fyzické osoby, které spolu prokazatelnì trvale žijí a
spoleènì uhrazují náklady na své potøeby.
Doba péèe se prokazuje doklady
Pøi podání návrhu na zahájení øízení o
vydání rozhodnutí o dobì a rozsahu péèe žadatel pøedkládá zejména:
- doklad prokazující totožnost žadatele,
- doklad prokazující totožnost osoby, o
kterou je/bylo peèováno (obèanský prùkaz, úmrtní list, rodný list dítìte),
-potvrzení krajské poboèky Úøadu práce prokazující dobu poskytování péèe a stupeò závislosti nebo
potvrzení o délce doby poskytování
pøíspìvku pøi péèi o blízkou osobu,
-doklad prokazující pøíbuzenský vztah
žadatele k osobì, o kterou je peèováno
(napø. rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná pøíbuznost osob, oddací listy aj.),
-v pøípadech, kdy se nejedná o blízkou
osobu, je tøeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opeèovávanou osobou,
napø. èestným prohlášením.
Bližší informace o zápoètu doby péèe
a konzultace v konkrétní situaci poskytnou každý pracovní den pracovníci
OSSZ nebo call centra pro dùchodové pojištìní na telefonním èísle 257 062 860.
(redakce)
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Ilustraèní snímek - staøí lidé v penzionu....

Existuje diskriminace kvùli vìku?
Výrazná vìtšina obèanù ÈR (73 %) se domnívá, že na našem
trhu práce dochází k diskriminaci urèitých skupin obyvatel.
Tento podíl je ale nejnižší za posledních deset let, kdy toto téma v zrcadle mínìní veøejnosti sledujeme.
K diskriminaci v zamìstnání dochází
podle názoru lidí nejèastìji kvùli vìku.
Èasté je ale také znevýhodòování kvùli
zdravotnímu postižení nebo tìhotenství
èi mateøství.
Citovaný výzkum STEM byl proveden
na reprezentativním souboru obyvatel
Èeské republiky starších 18 let ve dnech
13. až 20. øíjna 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výbìru. Na otázky odpovìdìl soubor 1049 respondentù.
Jednou z hlavních oblastí, v nichž mùže ve spoleènosti docházet k diskriminaci, je snižování šancí na uplatnìní v zamìstnání.
Z výsledkù øíjnového výzkumu STEM
vyplývá, že jednoznaèná vìtšina veøejnosti (73 %) si myslí, že u nás jsou v zamìstnání nìkteré skupiny obyvatel znevýhodòovány. Tøetina lidí je o tom dokonce pøesvìdèena pevnì.
Dùvody diskriminace
Jaké jsou nejèastìjší dùvody, kvùli kterým podle veøejnosti dochází k diskriminaci na trhu práce? Jednoznaèná vìtšina
dotázaných obèanù (85 %) tvrdí, že v zamìstnání dochází k diskriminaci na základì vìku. Tøi ètvrtiny lidí se domnívají,
že diskriminujícím faktorem na trhu práce je velmi nebo pomìrnì èasto také
zdravotní stav èi postižení. Podle dvou
tøetin obèanù dochází k nerovnému pøístupu v zamìstnání z dùvodù tìhotenství
nebo mateøství. Nižší podíl, stále však
nadpolovièní (53 %), se domnívá, že na
trhu práce dochází k diskriminaci kvùli ra-

sovému nebo etnickému pùvodu. Polovina lidí vidí èasté znevýhodòování v zamìstnání kvùli pohlaví nebo kvùli rodinnému stavu a povinnostem k rodinì.
Podle necelé tøetiny lidí (29 %) dochází na trhu práce k diskriminaci z dùvodù
národnosti nebo státního obèanství. Z
analýzy rozdílù mezi sociodemografickými skupinami vyplývají následující zjištìní:
- ženy významnì èastìji než muži uvádìjí, že u nás èasto dochází k diskrimina-

p
Ilustraèní snímek pracovníka u poèítaèe...

ci na základì pohlaví (ženy: 55 %, muži:
43 %), rodinného stavu a povinností k rodinì (ženy: 53 %, muži: 44 %) a také tìhotenství èi mateøství (ženy: 69 %, muži:
60 %),
- lidé, kteøí jsou podle svých slov špatnì materiálnì zajištìni nebo jsou v zásadì chudí, výraznì èastìji než ostatní tvrdí, že jsou u nás lidé velmi nebo pomìrnì
èasto diskriminováni ze všech zkoumaných dùvodù,
- lidé politicky orientovaní vpravo ménì èasto než støedovì nebo levicovì
smýšlející vidí diskriminaci na našem pracovním trhu z dùvodù pohlaví, politického smýšlení nebo politické èinnosti èi sociálního pùvodu nebo majetku.
(red)
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Snímek tìžké strojírenské techniky na povrchovém lomu...

Konec ocelových gigantù
Poèet tìžební techniky v sokolovském hnìdouhelném revíru postupnì klesá. Po odstøelu nejstarších rýpadel K 800/1 a 4
pøed dvìma lety nyní do šrotu zamíøí i tøi velkostroje KU 300 s
pasovými vozy. Všechny èeká šrotace a èásteèné využití na
náhradní díly.
„Je to v podstatì jediné možné øešení. Pro tuto techniku už nemáme využití," potvrzuje Pavel Francisko, technický pracovník úseku Hlavní mechanik
Divize Tìžba. Likvidace techniky je dùsledkem nedávného uzavøení lomu
Družba a postupného pøibližování se k úplnému vyuhlení ložiska.
„V souèasné dobì už probíhá demontáž velkostrojù KU 300/14 a 31 a spolu s nimi zde budou postupnì rozebrány i tøi pasové vozy," vypoèítává Francisko. Konkrétnì jde o technologie, které byly transportovány na montážní
místo Marie poblíž Královského Poøíèí. O samotnou likvidaci se pak postará
externí spoleènost, která zvítìzila v soutìži na odkoupení staré techniky.
„Na rozdíl od velkostrojù K 800 tentokrát nebude probíhat likvidace formou
odstøelù, ale postupnou demontáží," øíká Francisko s tím, že dùvodu jsou èásteènì konstrukèní a èásteènì provozní. Stará rýpadla K 800 totiž mìla pøíhradovou konstrukci, která se dala snáze rozpojit pomocí trhaviny, což je u
novìjších strojù podstatnì složitìjší. „Navíc v revíru stále fungují modernizované velkostroje KU 300S, takže nìkteré èásti vyøazených strojù použijeme
na náhradní díly."
Nejde pøitom o nijak jednoduchou akci. Každý velkostroj KU 300S váží
1250 tun a dosahuje výšky 27 metrù a jeho demontáž je pomìrnì nároèná
jak z hlediska bezpeènosti, tak nárokù na koordinaci prùbìhu prací. Podstatnì menší pasové vozy mají hmotnost pøesahující 300 tun a to vše musí z
montážního místa Marie zmizet nejdéle do poloviny listopadu letošního roku.
Posledním ze tøí vyøazených velkostrojù, vyrobených v letech 1973 až
1987, pak bude rýpadlo KU300/39. To je v souèasné dobì ještì v provozu a
dokonèuje tìžbu severních svahù lomu Jiøí v blízkosti nakládacích stanic. Na
rozdíl od pøedchozích velkostrojù se ale bude likvidovat pøímo v øezu lomu.
„Velkostroj bude pracovat až do 15. záøí a práci tak ukonèí v dobì, kdy jsou
zhoršené klimatické podmínky, což by komplikovalo transport rýpadla napøíè
lomem.
Demontáže budou probíhat v øezu u PD 5 v takovém režimu, aby v co nejmenší míøe zasahovaly do výroby. Soubìžnì s ukonèením tìžby velkostroje
KU300/39 v severních svazích pak zaènou práce i na jejich zpevnìní a stabilizaci. Demontáž samotného rýpadla bude dokonèena nejpozdìji do 15. prosince 2014.
Kromì likvidované technologie je v souèasné dobì na montážním místì
Marie vyøazen z provozu také další velkostroj KU300/37, dva pasové vozy,
pojízdné drtièe a pohánìcí stanice PD. Ty zatím Sokolovská uhelná drží jako
rezervu pro pøípad mimoøádné události a pro následnou tìžbu v oblasti lomu
Jiøí II.
(Text a foto: web suas.cz)

Èesko má tøetí nejmenší
nezamìstnanost v EU
Èeská republika mìla letos v záøí
po Nìmecku a Rakousku tøetí nejnižší míru nezamìstnanosti ze
všech èlenských státù Evropské
unie, když dosáhla hranice 5,7 procenta. Vyplývá to z posledních dostupných údajù statistického úøadu
Eurostat. Jde o nejlepší výsledek od
vstupu ÈR do Evropské unie v roce
2004.
„Èísla z Eurostatu jsou urèitì
dobrou zprávou. Je vidìt, že se Èeská republika pomalu dostává z krize
a z nesmyslné politiky škrtù. Zároveò jsou tyto zprávy signálem, že se
naše zemì opìt stává atraktivní pro
nové zamìstnavatele. Je dùležité
dál se zabývat jak mírou zamìstnanosti, tak ale i kvalitou pracovního
prostøedí a výší mezd,“ øíká ministrynì práce a sociálních vìci Michaela
Marksová(ÈSSD).
Za poslední pùlrok se daøí vytváøet nová pracovní místa. Podle statistiky MPSV bylo v øíjnu volných
58 200 pracovních míst, tedy meziroènì více asi o 20 000.

„V míøe nezamìstnanosti za záøí
2014 jsme skuteènì jedni z nejlepších v Evropì, situaci pomohl zejména pozitivní vývoj ekonomiky, samozøejmì sezónní vlivy a rovnìž významná aktivizaèní opatøení, která
MPSV a Úøad práce ÈR uplatòují na
trhu práce,“ uvádí námìstek Jan Marek.
Svou roli podle nìj sehrálo i to, že
se stále zlepšuje spolupráce mezi
úøady práce a zamìstnavateli, která
vede k cílenému zprostøedkování zamìstnání. Ministerstvo a úøady práce také usilují o co nejefektivnìjší využívání evropských prostøedkù v aktivní politice zamìstnanosti.
Nìmecko podle Eurostatu vykázalo za záøí míru nezamìstnanosti
5,0 %, u druhých Rakušanù èinila
5,1 %. Slovensko mìlo míru nezamìstnanosti 13 %, Polsko 8,7 %.
Prùmìr EU-28 èinil 10,1 %.
(peh)
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Aktuální témata pro tuto dobu...

Není se již tøeba prokazovat prùkazem
Kdo v ÈR mùže provádìt školení
pro vyvazování bøemen (vazaèské
zkoušky)? Jakou by mìl mít školitel
kvalifikaci, zkušenosti apod.? Slyšel
jsem, že vazaèské zkoušky dnes legislativa nevyžaduje. Prý by mìlo staèit pouze seznámení s návodem k použití daného vázacího prostøedku. A
stejnì tak prý není vyžadováno opráv-

ZE SVÌTA
HORNICTVÍ
Vzácné kovy a tìžba na dnì
moøí

Dacia se svými modely v Paøíži 2014
Evropští zákazníci dávají v poslední dobì pøednost SUV pøed MPV. Na
tento trend reaguje i Dacia, když své velkoprostorové modely pøibližuje vozùm kategorie SUV. Hned dvì novinky s oznaèením Stepway zažily debut v
Paøíži.
Novinky se jmenují Dokker Stepway a Lodgy Stepway /snímky nahoøe/ a
doplòují již prodávané stejnojmenné Sandero. To se pøi své premiéøe prezentovalo modrou karoserií, v tomto trendu pokraèuje i Lodgy a Dokker. Na
paøížském stánku Dacie jsme se zamìøili pøedevším na první jmenovaný.
Modely Dacia zùstávají i v pøípadì verze Stepway ryze levným zbožím, což, bohužel, dokazuje zpracování tìchto modelù. Použité plastové doplòky
jsou levné na pohled (slícování moc nepasuje) i na dotek (díly na boku vozu
lze rukou vytrhnout z karoserie). Spíše se tedy zdá, že tu jsou více na efekt
než kvùli funkci.
Oplastované varianty bývají vìtšinou ty dražší modely v nabídce a bude to
platit i pro tyto Stepwaye. Zatímco jiné takové modely nabízejí luxusní kabinu, Dacia ctí své zásady – vnitøek Lodgy Stepway je jednoduchý, cingrlátka
navíc se omezují na nové kobereèky s vyobrazeným „dobrodružným“ kompasem a jiné èalounìní.
Interiér Lodgy se tedy moc nezmìnil, stále si tak všímáme pøehledné palubní desky s detaily ze starších Renaultù nebo v pøípadì Lodgy minima odkládacích ploch. Zároveò je tu více než dostatek prostoru, díky vysoko umístìným pøedním sedadlùm si pasažéøi vzadu mohou pohodlnì natáhnout nohy. Ve využití obestavìného prostoru Lodgy zkrátka boduje.
Hlavním úkolem verzí Stepway je podpoøit prodeje výchozích modelù. Zatímco prodeje Dokkeru stagnují, Lodgy dokonce klesají. Kvùli tomu Dacia rozhoduje, že jeden z tìchto vozù skonèí. Bohužel si nejsme jisti, zda se verzi
Stepway podaøí tento úkol splnit. Vìøíme totiž, že zájemcù o levné MPV by se
našlo dost, i levné auto se ale musí líbit, a v tomto ohledu se Lodgy moc nedaøí. Styl SUV bohužel tomuto MPV opticky nijak nepomohlo. Zdroj: auto.cz

Hornická muzea pøitahují návštìvníky
Hornický (tzv. montánní) cestovní
ruch byl dlouhá léta považován v ÈR za
relativnì okrajovou záležitost pro pomìrnì omezený okruh nadšencù. V posledních deseti letech se však ukazuje, že turistický potenciál kdysi prùmyslového
podzemí je mnohem vìtší, než se oèekávalo. Podle odhadu Mag Consulting navštívilo v roce 2009 hornická muzea a
skanzeny na 450 tis. osob. Do roku 2012
pak souhrnná návštìvnost montánních
atraktivit pøekroèila pùlmilionovou hranici. Podobnì jako u pøírodních jeskyní je
atraktivnost hornických skanzenù založena zejména na zážitku spojeném se
vstupem do podzemí. Pøedevším pro dìti
školního vìku tak mùže být návštìva starého dolu atraktivnìjší, než tradièní prohlídky hradù a zámkù.
Podobnì jako u pøírodních jeskyní je
atraktivnost hornických skanzenù založena zejména na zážitku spojeném se
vstupem do podzemí. Pøedevším pro dìti
školního vìku tak mùže být návštìva starého dolu atraktivnìjší, než tradièní prohlídky hradù a zámkù. V hornických skanzenech také mohou návštìvníci spatøit
pùvodní dùlní techniku pøímo v prostøedí,
kde byla používána. Autenticita expozice
se tak nedá srovnat s prohlídkou jednotlivých exponátù v muzeu. V hornickém

skanzenu se návštìvník ocitá skuteènì
uvnitø zcela jiného svìta, jemuž vládne
vlhko, tma a pocit nezmìrné hmoty nad
hlavou.
Z pohledu rozvoje cestovního ruchu
mají montánní atraktivity podstatnì vyšší
inovaèní a zážitkový potenciál. Pøíkladem úspìšného rozvoje inovativních a
zážitkových aktivit v tomto prostøedí mùže být lanové centrum v Hornickém muzeu OKD v Ostravì. Neobvyklý zážitek
nabízí návštìvníkùm také Hornické muzeum v Pøíbrami, kde do dolu Drkolnov fárají návštìvníci stejnì, jako kdysi havíøi –
sjedou úpadní štolou do podzemí po
51 m dlouhé skluzavce.
Montánní cestovní ruch tak v období
krize, kdy se øada památek potýká s poklesem návštìvnosti, pøedstavuje velmi
zajímavý segment. Už proto, že díky silné prùmyslové tradici má Èeská republika v tomto smìru skuteènì co nabídnout.
Øada zajímavých podzemních prostor
na své využití navíc teprve èeká. Po nìkterých dobývacích technologiích v podzemí zùstávají komory vysoké i nìkolik
desítek metrù, jejichž návštìva by mohla
být pro úèastníky cestovního ruchu jedineèným zážitkem. Zatím je však turistické využití øady unikátních prostor blokováno nedostatkem financí.
red

„Zlatá horeèka“ na dnì moøe mùže brzy vypuknout. OSN se totiž povolí tìžbu a zveøejnila svùj první plán, jak z moøe tìžit horniny, vzácné kovy. Tìžbu budou moci provádìt spoleènosti, které požádají o licenci. Licence pro tìžbu na moøském dnì se
zaènou vydávat v roce 2016, uvedla
BBC.
O prozkoumání potenciálních naleziš v moøských hlubinách a následné tìžbì se mluví již desítky let,
dosud se však k tomuto kroku nepøikroèilo kvùli vysokým nákladùm i
obavám z negativního vlivu na podmoøský život.
Mezinárodní úøad pro moøské dno
(ISA), instituce OSN, která kontroluje všechny tìžební aktivity, má studii, z které vyplývá, že tìžba vzácných kovù ze dna moøe je možná, za
pøísných pravidel. Moøské dno v
hloubce kolem 4. až 6. kilometrù pod
hladinou je významné pøedevším
pro své zásoby takzvaných polymetalických konkrecí. Polymetalické
konkrence jsou malé kusy hornin s
tvarem vypadajícím jako brambora.
Obsahují pøedevším železo a mangan, ale i mìï, kobalt, nikl a zlato a
další vzácné kovy.
O tìžbu je velký zájem
Úmluva OSN o moøském dnu považuje tuto oblast za „spoleèné dìdictví lidstva“. Do dnešní doby se
ISA zabývala jen schvalováním nabídek na geologický prùzkum moøského dna, nyní ji ale èeká velmi obtížný
úkol – musí zaèít posuzovat možnosti skuteèné tìžby a také stanovit,
jakým zpùsobem se budou rozdìlovat výnosy z vytìžených kovù.
Obrovský zájem o zásoby z moøského dna je nasnadì. Napøíklad v
oblasti Clarion-Clipperton v subtropické èásti severního Pacifiku se
podle odhadù nachází až 27 miliard
tun polymetalických konkrecí. Ty by
mohly obsahovat sedm miliard tun
manganu, 340 miliónù tun niklu, 290
miliónù tun mìdi a 78 miliónù tun kobaltu.
Ozývá se i kritika
Mezinárodní úøad (ISA) ve své studii stanovil, že prospìch z tìžby v hlubinách oceánù by mìly mít nejen
tìžaøské spoleènosti z vyspìlých zemí, ale i rozvojové státy. Základním
pravidlem je rovnìž ochrana životního prostøedí, veškeré operace na
dnì oceánù se proto budou detailnì
monitorovat.
Mezi odborníky vyvolal nejnovìjší
plán OSN bouølivou debatu. Napøíklad britský biolog Paul Tyler ho zkritizoval. Podle nìj by se takto mohly
ocitnout v ohrožení nìkteré živoèišné druhy. „Když znièíte urèitou oblast tìžbou, živoèichové, kteøí tam žijí, se budou muset zkusit pøesunout
jinam nebo prostì zemøou,“ uvedl Tyler. Autor:
Primák 2013

nìní pro práci s motorovou pilou, opìt
staèí pouze seznámení s návodem k
použití. Co je na tom pravdy?

Každý zamìstnavatel má tzv. objektivní zodpovìdnost v oblasti bezpeènosti práce a technických zaøízení, které se nemùže zprostit (ani v pøípadì, kdy jediným porušením pøedpisù bude porušení ze strany zamìstnance). Školení zamìstnancù
je jednou z èinností, kdy zamìstnavatel „snižuje“ tuto svou zodpovìdnost. To na praktickém pøíkladu znamená, že pokud napø. pøi kontrole
OIP bude zjištìno porušení pøedpisù, vždy se bude jednat o porušení
ze strany zamìstnavatele. A pokud
se bude jednat o správní delikt, tak
mùže zamìstnavatel dostat pokutu
ve výši napø. 0 až 1 000 000 Kè. K
horní hranici se pokuta bude blížit v
pøípadì, kdy správní orgán zjistí, že
zamìstnavatel pro bezpeènost práce nic nedìlá a opaènì, pokud zamìstnavatel pøesvìdèí správní orgán o tom, že udìlal maximum možného, aby k porušení nedošlo, bude
pokuta pøi spodní hranici.
Z uvedeného tak vychází i požadavky na školení zamìstnancù. Pokud má nìkdo zodpovìdnost, je celkem logické, že musí mít možnost tuto zodpovìdnost i prakticky realizovat a naplòovat. Bude vydavatel
oprávnìní k obsluze motorové pily
za tohoto zamìstnance zodpovídat?
Bude za vazaèe vydavatel vazaèského prùkazu zodpovídat? Urèitì
ani v jednom pøípadì školitel neøekne, že by zodpovídat chtìl. A tak v
souladu s ustanovením ZP §103 odst.2 a 3 musí zamìstnavatel zajistit
zamìstnancùm vstupní školení a dále si pak stanovit, jaká další školení o
jakém obsahu, èetnosti s jakým zpùsobem ovìøování znalostí a vedení
dokumentace o školení bude provádìt. A protože za zamìstnance zodPOMÙCKA:
BORE, LAT PØEDVONONAN
LAT
SOAP

2.
TAJENKA

MEŠNÍ
ROUCHO

SHAKE
SPEARÙV
HRDINA

ZNAÈKA
ZUBNÍ
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MOØSKÉ
VLNY
VNIKAJÍCÍ
DO GANGY
SICILSKÁ
SOPKA

povídá, tak je na nìm, zda si školení
provede sám nebo se obrátí na nìjakou osobu, která má specifické znalosti nebo vìdomosti apod. Závìrem
již jen opakuji, že povinnosti prokazovat kvalifikaci nìjakým prùkazem
musí být stanoveny zákonem. Obdobnì napø. k obsluze traktorbagru
není potøeba ani jeøábnického ani
strojnického prùkazu. A to i v pøípadì, kdy je upraven pro zvedání bøemen. Vše vychází z ustanovení
Ústavní listiny práv a svobod
(2/1993 Sb.), která uvádí, že povinnosti lze ukládat pouze na základì
zákona a žádný zákon neukládá povinnost zamìstnavateli, aby jeho zamìstnanec musel mít uvedený kvalifikaèní prùkaz
Z BOZP info od Václava Kápla
upravil:
Ing.Vladimír Potomák

Slovenské vlaky už
vozí lidi zadarmo
Miliony Slovákù mohou jezdit od
17. listopadu na železnici zadarmo. Zaèalo
totiž platit naøízení slovenské vlády urèené
pro mladé lidi a seniory. Kabinet Roberta
Fica od toho oèekává, že ve vlacích
pøibude více cestujících. Opozice
rozhodnutí kritizuje.
Nárok na bezplatné cestování vlakem v
rámci Slovenska mají dìti do patnácti let,
studenti denního studia a dùchodci. To
znamená, že ze zmìny bude profitovat
témìø polovina obyvatel Slovenska.
Zájemci se musí zaregistrovat u
Slovenských drah, dostanou speciální
prùkaz a s ním si pak pøed každou cestou
vyzvednou bezplatnou jízdenku v
pokladnì.
Vybrané skupiny obyvatel mohou jezdit
zdarma ve vlacích 2. tøídy na trasách, které
dotuje stát. Bezplatné cestování se netýká
vlakù InterCity. Opozice považuje revoluèní
zmìnu na železnici za populistické gesto
Ficovy vlády.
Výhoda platí pro všechny obèany zemí
Evropské unie, pokud spadají do
vybraných kategorií. O cestování zdarma
je velký zájem.
(pek)

Podle jedné z legend vdìèí vánoèní
stromeèek za svùj vznik ... (1.tajenka),
který v roce 573 trávil Vánoce
v Burgundsku. Kolem jedle, kterou
Galové uctívali jako modlu pøi oslavách
zimního slunovratu, Kolumban shromáždil
své druhy. Jedli ozdobil hoøícími
pochodnìmi, rozvìšenými ... (2.tajenka)
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