
SPOČÍTAJ SI SVOJU PRÉMIU

Odpovedz na nasledujúce otázky. 

Výsledné číslo sa môže rovnať výške tvojej prémie, ktorú 
dokážeš ovplyvniť sám a to:

-	 záujmom	o	získanie	odbornej	spôsobilosti	v	rozsahu	podľa	potrieb		
	 zamestnávateľa
-	 skutočného	využitia	odbornej	spôsobilosti	pri	výkone	práce
-	 zlepšením	prístupu	k	výkonu	práce	a	plneniu	pracovných	úloh
-	 100	%	využitím	fondu	pracovnej	doby	

1.	KVALIFIKAČNÁ	zložka	prémie

1A	Označ	pre	koľko	trakcii	si	odborne	spôsobilý.		
 - zložka osobitnej prémie za odbornú spôsobilosť podľa trakcií 

1B		Označ	koľko	trakcií	jazdíš	v	mesiaci.
 - zložka osobitnej prémie za jazdenú trakciu 

   
Kvalifikačná zložka prémie za sledovaný mesiac = 1A + 1B  
Ak nespĺňaš podmienky 1B pripočítaj „0“.                              
                                                                       

2.	VÝKONOVÁ	zložka	prémie

- Kolektívna zložka prémie za plnenie podielového grafikonu, t.j, 
meškanie vlakov zapríčinené  ZSSK v sledovanom mesiaci, t.j. 
priemerné plnenie GVD stanovené na 98,3%. Pri plnení na 98,3% 
je priemerná výška prémie stanovená na 50 €/osoba, ak dôjde 
k nedodržaniu plnenia GVD, objem prémie bude znížený celému 
kolektívu,

- Vedúci príslušného pracoviska má právo individuálne určiť výšku 
tejto zložky prémie a má možnosť ju meniť len pri jednoznačnom 
porušení pracovnej disciplíny  podľa Pracovného poriadku ,alebo pri 
preukázateľnom zapríčinení meškania zamestnancom ZSSK

- Zamestnanec-jednotlivec môže byť touto zložkou prémie 
ohodnotený v rozpätí od 0 až  do 100 €.

Bližšie podmienky k priznávaniu a kráteniu čiastky výkonovej zložky 
prémie budú určené v Opatrení Sekcie RP k prémiovému poriadku.

Pre výpočet použi priemernú sumu výkonovej zložky prémie  50 €.

1 TRAKCIA 2 TRAKCIE 3 TRAKCIE 4 TRAKCIE

10 € 17 € 35  € 43  €

1 TRAKCIA 2 TRAKCIE 3 TRAKCIE 4 TRAKCIE

10 € 17 € 35  € 43  €



3.	DOCHÁDZKOVÁ	zložka	prémie

Aká bola tvoja dochádzka minulý mesiac? Bol si každý deň v práci? 
Ak áno, pripočítaj si k novej prémii ďalšiu sumu podľa tohto návodu. 

25 € ak bol k 1.9.2017 zostatok tvojich P*  menej ako 50%  
40 € ak bol k 1.9.2017 zostatok tvojich P*   je 50 – a menej ako 100% 
65 € ak bol k 1.9.2017 zostatok tvojich P*  je 100 % 

*P = Návšteva lekára – zamestnanec alebo návšteva lekára – doprovod 
rodinného príslušníka v období od 1.1.2017 do 31.8.2017.

Na takto stanovenú dochádzkovú zložku prémie ti vzniká nárok pri 100% 
využití tvojho fondu pracovnej doby za príslušný mesiac (ak si chodil do 
práce na 100%).

Zavedením dochádzkovej zložky prémie si zamestnanec volí medzi 
čerpaním benefitov „prekážky na strane zamestnanca“ alebo vyplatením 
odmeny.  

Bližšie podmienky k dochádzkovej prémii budú určené opatrením 
k prémiovému poriadku.

4.	Uveď	výšku	prémie	z	posledného	mesiaca.
(uveď čiastku z poslednej výplatnej pásky)

- Podmienky pre určenie základnej prémie, ktorá je totožná so „starou“  
 prémiou zostávajú nezmenené. Výšku prémie podľa stanovených  
 ukazovateľov určuje nadriadený zamestnanec.

VZOR	VÝPOČTU	„som	rušňovodič-kandidát“:

VZOR	VÝPOČTU	„som	rušňovodič“:

SPOLU/mesiac

SPOLU/mesiac

205 €

10 €

Otázka 1A Otázka 1B Otázka 2 Otázka 3 Otázka 4

Kvalifikácia Kvalifikácia Výkon Dochádzka
Základná 

prémia

35 € 17 € 5O € 65 € 38 €

Otázka 1A Otázka 1B Otázka 2 Otázka 3 Otázka 4

Kvalifikácia Kvalifikácia Výkon Dochádzka
Základná 

prémia

10 € 0 € 0 € 0 € 0 €


