
NOVÁ PRÉMIA
= 

VYŠŠÍ MESAČNÝ 
PRÍJEM

=
SPOLOČNÉ CIELE

Od 1.9.2017 vstupuje do 
platnosti 

nový prémiový systém 
odmeňovania 

pre vybrané prevádzkové 
profesie Železničnej 

spoločnosti Slovensko, a.s.

Rušňovodič, Rušňovodič 
(staničný posun), 

Rušňovodič (depo posun), 
Rušňovodič-inštruktor, 

Strojmajster, 
Rušňovodič – kandidát

Informácie k novému systému prémií získate na 
regionálnych pracoviskách Odboru riadenia ľudských 
zdrojov v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00.

Bratislava – 02/2029 7185, 02/20209 4409
Žilina, Zvolen  – 041/229 2256, 041/229 5198

Košice – 055/229 1780, 055/229 5147

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
www.zssk.sk

ponúkame viac peňazí za

KVALIFIKÁCIU
VÝKON

DOCHÁDZKU



Prémie celkom
38 € (brutto)

Prémie nové
205 € (brutto)
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Porovnanie prémií pred a po zmene 1.9.2017

38 380 520 500 65

NOVÁ OSOBITNÁ PRÉMIA Mesačne si zamestnanec môže
formou prémie zarobiť 

Za KVALIFIKÁCIU podľa trakcií
Náročnosť

1 2 3 4

odborná spôsobilosť podľa trakcii (základ) 10 € 17 € 34 € 43 €

príplatok za skutočne jazdenú trakciu v mesiaci 10 € 17 € 34 € 43 €

Za VÝKON podľa vyhodnotenia spoločne 
dosiahnutého podielového GVD t.j. zníženie 
meškania vlakov (VOD) zapríčinené ZSSK

 od 0 do 100 € 
podľa rozhodnutia nadriadeného, priemerne 50 €

Za DOCHÁDZKU*  (alternatíva k využívaniu
prekážok na strane zamestnanca) 

0 - 65 €

* nevyčerpané P, nečerpané PN, OČR

Príklad 1:  Rušňovodič - kandidát
Pán Jozef Učeň pracuje v ZSSK od roku 2017, je zaradený v tarifnej triede 8A, v 6/2017 získal odbornú 
spôsobilosť pre motorovú trakciu. Podľa nového prémiového poriadku sa mu zvýši  mzda o prémiu vo výške 
10 €, ak by získal odbornú spôsobilosť v dvoch trakciách, kvalifikačná prémia by sa zmenila na 17 €.

Príklad 2:  Rušňovodič
Pán Adam Vodič pracuje v ZSSK od roku 1983, je zaradený v tarifnej triede 10A, odborne je spôsobilý pre 
trakciu M, S, E. V modelovom mesiaci jazdil trakciu M, E  a výkonová prémia bola vyhodnotená na 100% plnenie, 
v rámci dochádzky zamestnanec nečerpal žiadne „P“, nebol „PN“, neošetroval člena rodiny, v predchádzajúcom 
období 1-8/2017 nečerpal žiadne „P“.


