
Program Odborového zväzu hasičov  na roky 2012 – 2016 

 

IV. zjazd Odborového zväzu hasičov 8. decembra 2011 na Vršatci schválil toto hlavné 

programové zameranie OZH : 

 

Čl.1. Usilovať sa o udržanie plnej zamestnanosti členov OZH a naplneniu plánovaných 

početných stavov na hasičských staniciach Slovenska podľa vládou schválenej systemizácie. 

Čl.2. Usilovať sa o udržanie a o ďalšie zlepšovanie sociálneho zabezpečenia členov OZH. 

Čl.3. Usilovať sa o :zlepšovanie podmienok výkonu služby príslušníkov a zamestnancov 

HaZZ 

Čl.4. Sledovať vývoj právneho poriadku Slovenskej republiky dotýkajúcí sa právneho 

postavenia hasičov v SR. Z tohto dôvodu oslovovať príslušné ministerstvá, Vládu Slovenskej 

republiky a predkladať im stanoviská OZH k návrhom jednotlivých predpisov. Udržiavať s 

kontakty s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky za účelom obhajovať oprávnené 

záujmy členov OZH. 

Čl.5. Prostredníctvom KOZ SR sledovať a pripomienkovať materiálny na rokovanie 

ministerstva vnútra, vlády a Národnej rady so zameraním na možné dopady v záchranárskej 

oblasti , hlavne služobného pomeru príslušníkov ako aj. pracovnoprávnych vzťahov 

zamestnancov HaZZ. 

Čl.6. Vyjednávať pre svojich členov výhodné centrálne poistenie. 

Čl.7. Aktívne uplatňovať členstvo v medzinárodných organizáciách združených vo verejných 

službách (PSI, EPSU,EFFUA ), hlavne získavaním informácií a skúseností. 

Čl.8. Viesť zmysluplný sociálny dialóg so sociálnymi partnermi. Výsledky sociálneho dialógu 

spoločnými silami presadzovať do praxe 

Čl.9. Vytvárať podmienky na pomoc hasičom z krajín usilujúcim sa o vstup do EU 

odovzdávaním skúseností a poznatkov z činnosti OZH 

Čl.10. Vo vnútro zväzovej činnosti: 

a.) Organizovať vzdelávanie pre funkcionárov OZH všetkých stupňov hlavne z oblasti BOZP, 

účtovníctva a legislatívy. 

b.) Vytvárať podmienky na zlepšenie informačných tokov v OZH v oboch smeroch z týmto 

účelom efektívne využívať dostupné technológie. 

c.) Naďalej sa usilovať o získavanie nových členov OZH. 

Čl.11. Presadzovať prípravu a schválenie nového všeobecne záväzného právneho predpisu 

upravujúceho platové zvýhodnenie rizikovosti vykonávanej služby porovnateľnej s inými 

bezpečnostnými zložkami štátu; začleniť náhradu za pohotovosť a náhradu za služobnú 

pohotovosť do systému priemerného platu, v rámci KOZ SR . Presadzovať rast reálnych 

príjmov a ich valorizáciu viazať na dynamiku mzdového rastu v podnikateľskej sfére a rast 

životných nákladov. OZH bude za účelom presadenie svojich požiadaviek viesť kampaň pod 

týmto heslom: „Profesionálna práca – profesionálne platy“! 

Čl.12. V nadväznosti na realizáciu politiky rovnosti príležitostí žien a mužov v OZ hasičov 

presadzovať stratégiu začleňovania záujmov a skúseností žien a mužov do tvorby, 

monitorovania a vyhodnocovania politiky a programu vnútroodborovej a 

sociálnoekonomickej sfére tak, aby nedochádzalo k pretrvávaniu rodových nerovností. V 

záujme splnenia tejto úlohy bude OZ hasičov motivovať a podporovať ženy , aby aktívnejšie 

participovali na činnosti OZ hasičov, 



Čl.13. Koordinovať spoločný postup so zahraničnými odborovými partnermi v záujme 
jednotného pôsobenia v medzinárodnej činnosti. K splneniu tejto úlohy budeme využívať 

najmä výsledky spolupráce s OZ hasičov ČR a aj v budúcom období budeme uskutočňovať 

pracovné stretnutia orgánov OZ a usilovať sa o rozšírenie spolupráce medzi základnými 

organizáciami oboch OZ, 

Čl.14. Usilovať sa o zrovnoprávnenie poberateľov vyrovnávacích príspevkov s poberateľmi 

výsluhových dôchodkov 

  

  

Vo Vršateckom Podhradí 8. Decembra 2011 

 


