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ZOZNAM VYDANÍ DOKUMENTU 
 
 

Vydanie  Záznam 

Poradie  Dátum  Vydanie s chválil  Dňa Upravené časti oproti 
predchádzajúcej verzii 

1.  1.7.2012 Ing. Vladimír Ľupták,  
Predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ ZSSK CARGO 

  

 
 

ZÁZNAM O ZMENÁCH 
 

Zmena  Záznam 

Číslo  Účinnos ť 
od 

Zmenu schválil Dňa / 
Podpis 

Upravené časti oproti 
predchádzajúcej verzii 

1  1.1.2013 Ing. Vladimír Ľupták, v. r. 
Predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ ZSSK CARGO 

8.1.2013 Bod:8.4.1, 9.1.2,  9.2.1 

2  1.6.2013 Ing. Vladimír Ľupták, v .r. 
Predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ ZSSK CARGO 

21.5.2013 Mzdové tabuľky, čl. XII 

3  1.4.2014 Ing. Vladimír Ľupták, v. r.  
Predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ ZSSK CARGO 

14.3.2014 Zmena článku IV 
Zmena bodu 8.3.1, 
Doplnený bod 8.3.3, 
Zmena bodov 8.4.1, 8.11.3 písm. 
b), 9.1.2,  9.2 1,  
Zmena mzdových tabuliek čl. XII 

4 1.1.2015 Ing. Vladimír Ľupták, v. r.  
Predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ ZSSK CARGO 

7.1.2015 Zmena článku IV 
Zmena bodov 8.4.1, 
9.1.2,  9.2 1,  
 

5. 1.3.2015 Ing. Vladimír Ľupták, v. r.  
Predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ ZSSK CARGO 

1.3.2015 Vypúšťa sa bod 7.1.4 bez 
náhrady 
Zmena bodu 10.10 
Zmena mzdových tabuliek čl. XII 

6. 1.1..2016 Ing. Vladimír Ľupták. v. r.  
Predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ ZSSK CARGO 

8.12.2015 Zmena bodov 8.3.2, 8.4.1, 9.1.2 
a 9.2.1 
Zmena mzdových tabuliek čl. XII 

7.  1.1.2017 Ing. Martin Vozár, MBA, v.r. 
Predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ ZSSK CARGO 

12.12.2016 Zmena bodov 8.3.2, 8.4.1, 9.1.2 
a 9.2.1 – úprava súm príplatkov 

8.  1.2.2017 Ing. Martin Vozár, MBA 
Predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ ZSSK CARGO 

 Zmena bodov 8.3.2, 8.5.1    
Zmena mzdových tabuliek čl. XII 

9.  1.1.2018 Ing. Martin Vozár, MBA, v. r. 
Predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ ZSSK CARGO 

10.01.2018 Zmena bodov 2.2, 3.2.1, 3.4.1, 
3.4.5, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.10, 3.4.12, 
5.5.1, 5.6.1, 6.1.4, 8.3.2, 8.4.1, 
9.1.2, 9.2.1,   
Zmena mzdových tabuliek čl. XII 
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ROZSAH ZNALOSTÍ 
 
 

Organiza čný útvar Funkcia / Rola Znalos ť 

ZSSK CARGO 
Riadiaci zamestnanci poverení pre 
úkony v pracovnoprávnych vzťahoch 

Úplná znalos ť celého 
dokumentu 

Odbor riadenia ľudských 
zdrojov (ORĽZ) 

VO ORĽZ,  
Zamestnanci oddelenia mzdového 
centra 

Úplná znalos ť celého 
dokumentu 

ZSSK CARGO Ostatní zamestnanci Informatívna znalos ť 

 
(1) úplná znalos ť   – úplná znalosť celého dokumentu, prípadne jeho vybraných častí (článkov) 
 
(2) informatívna znalos ť – informatívna znalosť celého dokumentu, prípadne jeho vybraných častí  

    (článkov) 
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ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK  
 
GR    Generálny riaditeľ 
HŽV    Hnacie železničné vozidlo 
IS SAP   Informačný systém SAP  
KZ    Kolektívna zmluva 
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  

Slovenskej republiky 
OHZ    Osobná hmotná zainteresovanosť 
RZ    Riadiaci zamestnanec 
SPM    Systemizácia plánovaných miest 
ÚGR    Úsek generálneho riaditeľa   
ZP Zákonník práce 
ZSSK CARGO  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.  
Zb. Zbierka zákonov do 31.12.1992 
Z. z.     Zbierka zákonov Národnej rady SR od 1.1.1993  
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Článok I. – PÔSOBNOSŤ 

 

1.1 Smernica pre odmeňovanie zamestnancov ZSSK CARGO (ďalej len „smernica“) 
upravuje podmienky odmeňovania zamestnancov v pracovnom pomere k Železničnej 
spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. (ďalej len „zamestnanec“ a „zamestnávateľ“) vrátane 
poskytovania náhrad za pracovnú pohotovosť, príplatkov a spôsobu  zisťovania a 
používania priemerného zárobku pre pracovnoprávne účely.  
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Článok II. – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

2.1 Zamestnancom patrí za vykonanú prácu mzda.  

2.2 Mzda sa skladá zo základnej mzdy a ďalších mzdových zložiek poskytovaných 
v rozsahu a za podmienok stanovených touto smernicou. 

2.3 Za mzdu sa nepovažujú plnenia poskytované podľa osobitných predpisov v súvislosti 
so zamestnaním, najmä náhrady mzdy, odstupné‚ odchodné, cestovné náhrady 
vrátane nenárokových cestovných  náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky 
na doplnkové dôchodkové sporenie, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo 
obligácií, daňový bonus, náhrady za pracovnú pohotovosť a náhrada príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti, doplatky k nemocenským dávkam a peňažná 
náhrada podľa ustanovenia § 83a odsek 4 ZP. Za mzdu  sa nepovažujú ani ďalšie 
plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení. 

2.4 Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená zákonom o minimálnej mzde. 
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Článok III. – MZDOVÉ FORMY 

3.1 Pre odme ňovanie zamestnancov sa uplat ňuje pod ľa konkrétnych podmienok 
mzda:  

• mesačná, 

• hodinová, 

• zmluvná, 

• úkolová, 

• ostatné (prémie, osobné prémie, osobná hmotná zainteresovanosť, osobitný 
príplatok, odmeny). 

3.1.1 O použití mzdovej formy rozhoduje riaditeľ príslušného úseku. O zmluvnej mzde 
rozhoduje generálny riaditeľ ZSSK CARGO. 

 

3.2 Mesačná mzda  

3.2.1 Mesačná mzda sa stanoví ako základná mesačná mzda v priznanej tarifnej triede 
stanovenej pre kategóriu profesií v príslušnom tarifnom stupni zodpovedajúca 
odpracovanému času.  

V  prípade systému odmeňovania tarifnými úrovňami a rozpätiami sa mzda  stanoví 
ako určená základná mesačná mzda v priznanej tarifnej úrovni zodpovedajúca 
odpracovanému času. 

V prípade systému odmeňovania zmluvnou mzdou sa základná mesačná mzda 
stanoví v zmysle bodu 3.4 tejto smernice zodpovedajúca odpracovanému času. 

Kategória profesií je zaradenie profesií do systémov odmeňovania, ktoré sú 
zadefinované vo Vykonávacom opatrení RO5 ku kategorizácii profesií pre 
stanovenie základných miezd. 

 

3.3 Hodinová mzda  

3.3.1 Hodinová mzda sa určuje ako súčin hodinovej mzdovej tarify priznanej tarifnej 
triedy v príslušnom tarifnom stupni a odpracovaného času. 

 

3.4 Zmluvná mzda a podmienky pre dohodnutie zmluvne j mzdy  

3.4.1 Zmluvná mzda nahrádza tarifnú mzdu a ostatné mzdové formy v zmysle tejto 
smernice. 

3.4.2 Zmluvná  mzda sa dohodne: 
a) so zamestnancami na manažérskych pozíciách zamestnávateľa podľa  

okruhu funkcií určeného v systemizácii funkčných miest, 

b) s vynikajúcim zamestnancom, špecialistom, expertom vo svojom pracovnom 
odbore, 

c) so zamestnancami vykonávajúcimi prácu v zahraničných zastúpeniach 
ZSSK CARGO. 
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3.4.3 Zmluvnú mzdu schvaľuje generálny riaditeľ ZSSK CARGO  na návrh príslušného 
riadiaceho zamestnanca a po stanovisku príslušného riaditeľa úseku, ktorý ho 
predloží cestou odboru riadenia ľudských zdrojov. 

3.4.4 Pri dohodnutí zmluvnej mzdy, jej výšky a podmienok výplaty sa prihliada k: 

a) zložitosti, zodpovednosti a náročnosti práce vrátane špecifickosti 
pracovných podmienok, 

b) dosiahnutej kvalifikácie, 

c) prípadnej práci nadčas, najviac však v súhrne 150 hodín ročne, 

d) práci v sobotu a nedeľu, v noci a vo sviatok. 

3.4.5 Podmienky pre poskytovanie zmluvnej mzdy (výška zmluvnej mzdy, obdobie, 
viazanosť na odpracovaný čas, stanovenie ukazovateľov osobnej hmotnej 
zainteresovanosti, podmienky a spôsob ich vyhodnocovania) sa dohodnú písomne 
v dohode o poskytovaní zmluvnej mzdy. 

3.4.6 Základná (pevná časť) zmluvnej mzdy sa vypláca zamestnancovi mesačne. Táto 
mzda je základňou pre jej zúčtovanie k výplate v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

3.4.7 Výplata zadržanej (nevyplatenej) časti zmluvnej mzdy závisí na plnení 
ukazovateľov osobnej hmotnej zainteresovanosti dohodnutých priamo v dohode o 
poskytovaní zmluvnej mzdy. 

3.4.8 Zmluvná mzda nahrádza tarifnú mzdu a ostatné mzdové formy, ktoré by 
zamestnancovi pri splnení podmienok smernice inak patrili, pokiaľ nie je pri 
dohodnutí zmluvnej mzdy výslovne stanovené inak. 

3.4.9 Do zmluvnej mzdy sa nezahŕňajú odmeny, náhrady miezd, príspevky zo sociálneho 
fondu, náhrady za pracovnú pohotovosť a ďalšie nároky zamestnanca, vyplývajúce 
z osobitných predpisov. 

3.4.10 Platnosť Dohody o poskytovaní zmluvnej mzdy zaniká po uplynutí dohodnutej 
doby, alebo pominutím podmienok, na základe ktorých bola dohodnutá. Platnosť 
zaniká tiež dňom, ktorým skončí pracovný pomer  zamestnanca  v ZSSK CARGO, 
alebo dňom, kedy bol na základe dohodnutej zmeny pracovnej zmluvy preradený 
na inú profesiu (povolania alebo pracovnej činnosti). 

3.4.11 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z dohody o zmluvnej mzde 
vzniknuté v dobe jej platnosti uplynutím tejto doby nezanikajú a budú vysporiadané 
podľa nej. 

3.4.12 S výsledkom hodnotenia a výškou zadržanej (nevyplatenej) časti  zmluvnej mzdy 
určenej k výplate musí byť zamestnanec pred jej výplatou oboznámený. 

 

3.5 Úkolová mzda  

3.5.1 Úkolová mzda sa určuje ako súhrn úkolových sadzieb za odvedené jednotky 
výkonu v zúčtovacom období. Pri používaní úkolovej mzdy sa vychádza z normy 
času, poprípade z nej odvodené úkolové sadzby za jednotku výkonu alebo normy 
množstva za jednotku času. 

3.5.2 Úkolová mzda sa uplatní na pracoviskách, kde prevažuje záujem na plnení 
ukazovateľov výkonu, kde charakter práce umožňuje vopred hospodárne stanoviť 
pracovný, príp. technologický postup a výkonové normy, spoľahlivo evidovať a 
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kontrolovať množstvo a kvalitu práce a kde zamestnanci svojím výkonom 
významne ovplyvňujú kvantitatívne výsledky práce. 

3.5.3 Individuálna úkolová mzda sa uplatní u zamestnancov, u ktorých je záujem 
predovšetkým na individuálnych výsledkoch práce a u nich je možné vytvoriť  
podmienky pre sledovanie plniteľnosti výkonových noriem jednotlivými 
zamestnancami. 

3.5.4 Kolektívna úkolová mzda sa uplatní u pracovných kolektívov, u ktorých je záujem 
predovšetkým na spoločných výsledkoch práce, poprípade u ktorých nie je možné 
presne sledovať plnenie výkonových noriem jednotlivými zamestnancami. 
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Článok IV. – MZDOVÉ ZARADENIE ZAMESTNANCOV 

 Podkladom pre mzdové zaradenie zamestnancov je Zborník typových 
plánovaných miezd 3_O5_Zborník-01_2013_v1.1 zo dňa 01.01.2013 v znení 
neskorších zmien. 

4.1. Zamestnanca zaradí do tarifnej triedy (úrovne) zamestnanec, ktorý je poverený GR 
na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch (ďalej len príslušný RZ) 
porovnaním s charakteristikami (popismi) typových plánovaných miest uvedenými 
v zborníku: 

a) spravidla podľa kvalifikačnej náročnosti prevažne vykonávanej práce, alebo, 

b) pri kumulácii rôznych povolaní alebo pracovných činností (výnimočne) podľa 
kvalifikačnej náročnosti vykonávanej práce, v ktorej je ťažisko pracovnej 
činnosti zamestnanca. 

Ťažiskom pracovnej činnosti v zmysle písmena b) sa  rozumejú najnáročnejšie 
práce, ktoré zamestnanec vykonáva buď pravidelne alebo nepravidelne. Ich výkon 
z hľadiska racionálnej deľby práce je však nevyhnutný a nemožno ho zabezpečiť 
alebo odstrániť inými opatreniami. Nie je prípustné vytvárať takú deľbu práce, aby 
pri menej efektívnej organizácii práce sa stala ťažiskom najkvalifikovanejšia 
pracovná činnosť rozčlenená na viac zamestnancov, ako je nevyhnutne 
prevádzkovo potrebné. 

4.2. Pre výkon prác zaradených v jednotlivých tarifných triedach sú v úvodných 
ustanoveniach zborníka uvedené kvalifikačné predpoklady vyjadrujúce úroveň 
kvalifikačnej náročnosti pracovnej činnosti. 

4.3. Ak nie je možné zaradenie zamestnanca do tarifnej triedy (úrovne) podľa  zborníka 
spoľahlivo určiť (nová činnosť, podstatná zmena zložitosti a obtiažnosti práce alebo 
pracovných podmienok a pod.), predloží príslušný RZ návrh na nové zaradenie 
služobným postupom podľa Smernice pre realizáciu zmien do Systemizácie 
plánovaných miest (SPM) 3_O5_Smernica-03_2013_v1.0 účinná od 01.08.2013. 
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Článok V. – PRÉMIE  

5.1 Účel poskytovania prémií  

5.1.1 Prémie sú pohyblivou zložky mzdy, ktorá nie je nárokovateľná. 

5.1.2 Prémie tvoria významnú motivačnú zložku mzdy, ktorej účelom je hmotná 
zainteresovanosť zamestnancov na plnení jemu stanovených úloh prípadne 
úloh celopodnikového významu. Prémie motivujú a diferencujú zamestnancov 
s ohľadom na plnenie plánovaných výkonov, zvýšenie výkonnosti a aktivít, 
aplikáciu odborných vedomostí v praxi, zručnosti, spoľahlivosť a pod. 

5.2 Druhy prémií  

5.2.1 Pravidelné  - poskytujú  sa zamestnancom podľa ich podielu na plnení úloh nimi 
ovplyvniteľných a to pravidelne (mesačne, štvrťročne, ročne) vo výplatnom 
termíne po skončení hodnoteného obdobia a sú viazané na plnenie 
stanovených ukazovateľov osobnej hmotnej zainteresovanosti zamestnancov. 
Ich výška je určená vopred na začiatku príslušného hodnoteného obdobia. 

5.2.2 Osobné – poskytujú sa výnimočne a to: 

a) vynikajúcim zamestnancom, ktorí sú uznávaní odborníci  vo svojom odbore 
a dlhodobo  dosahujú príkladné pracovné výsledky, 

b)  zamestnancom, ktorých špecifičnosť práce vyžaduje dohodnúť v pracovnej  
zmluve  osobitné podmienky ich výkonu 

 Schvaľovanie osobnej prémie: 

a) generálny riaditeľ pre zamestnancov UGR (požiadavky na ich priznanie 
predkladajú riaditelia odborov prostredníctvom odboru riadenia 
ľudských zdrojov), 

b) riaditeľ úseku pre zamestnancov úseku po úroveň výkonných 
zamestnancov   príslušného úseku (požiadavky na ich priznanie 
predkladajú riaditeľovi úseku prostredníctvom riaditeľa sekcie funkčne 
nižšie zaradení príslušní RZ). 

  Osobná prémia sa priznáva minimálne na obdobie jedného štvrťroka. 

 

5.3 Okruh oprávnených zamestnancov 

5.3.1 Prémie je možné poskytovať diferencovane všetkým zamestnancom, ktorí 
samostatne vykonávajú prácu, okrem zamestnancov:  

• ktorým sú poskytované zmluvné mzdy,   

• novoprijatým zamestnancom a mladistvým podľa článku 7.1  Smernice pre 
odmeňovanie   ZSSK CARGO,  t. j. v období prípravy na výkon povolania 
(výcvik) stanovené v pracovnej zmluve,  

• v dobe prípravy na výkon povolania do úspešného absolvovania odbornej 
skúšky potrebnej na výkon povolania, 

• ktorí nesplnili podmienky na ich priznanie v zmysle tejto smernice. 

 



   
    
   

  

 Strana:   13/34

3_O5_Smernica – 04_2012_v1.9 

Smernica pre odmeňovanie 
zamestnancov ZSSK CARGO 

5.4 Všeobecné podmienky poskytovania prémií  

5.4.1 V prípade neprítomnosti zamestnanca (dočasná práceneschopnosť, 
ošetrovanie člena rodiny, materská dovolenka, študijné voľno, povolené voľno 
podľa platnej PKZ ZSSK CARGO príslušný RZ prerozdelí prémie ostatným 
zamestnancom úseku, sekcie, základného pracoviska, ktorí chýbajúci výkon 
nahradili, za predpokladu splnenia úloh za chýbajúceho zamestnanca a pri 
dodržaní použiteľného objemu prémií. Priznané prémie za chýbajúceho 
zamestnanca už nepodliehajú ďalšiemu kráteniu podľa odpracovaného času. 
Toto neplatí v prípade neospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci, 
ktorej zadefinovanie podlieha preukázateľnému prerokovaniu zamestnávateľa 
s príslušným odborovým orgánom. 

5.4.2 Priznaná výška prémií  podlieha kráteniu podľa skutočne odpracovaného času 
okrem zamestnancov, u ktorých sa uplatňuje nový systém odmeňovania. 

 

 Prémie za nesplnené ukazovatele 

5.4.3 Za nesplnenie ukazovateľa je možné nepriznať až celú výšku prémie 
u konkrétneho zamestnanca. Ak má zamestnanec stanovených viac 
ukazovateľov OHZ, vykoná príslušný RZ ich hodnotenie a prizná výslednú 
výšku prémie v závislosti na ich plnení. V prípade merateľných ukazovateľov 
prepočtom cez váhu príslušného ukazovateľa a v prípade hodnotiteľných 
ukazovateľov posúdením ich závažnosti v členení: splnený; splnený čiastočne 
s percentuálnym vyjadrením; nesplnený. 

Nepriznané prémie sa prerozdelia medzi ostatných zamestnancov za 
predpokladu, že príslušné pracovisko splnilo stanovené úlohy. O dôvodoch 
nepriznania prémií musí byť zamestnanec preukázateľným spôsobom  vopred 
vyrozumený.  

 

5.5 Výplata prémií 

5.5.1 Prémie sa poskytujú zamestnancom spravidla priebežne mesačne a vyplácajú 
sa spolu so mzdou za príslušný mesiac po vyhodnotení stanovených 
ukazovateľov. 

Ak na vyhodnotenie ukazovateľov sú potrebné výsledky závislé na výstupoch z 
IS SAP (po mesačnej, ročnej účtovnej závierke a pod.) príslušný RZ 
prehodnotia priznané prémie po získaní výsledkov z IS SAP a premietnu ich do 
nasledujúceho obdobia. 

 

5.6 Záverečné ustanovenia Článku V  

5.6.1 Ustanovenia Článku V sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní 
systémom odmeňovania tarifnými úrovňami a rozpätiami a platí pre nich 
Smernica pre OHZ dohodnutá v rámci kolektívneho vyjednávania. 
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Článok VI. – ODMENY 

6.1 Mimoriadne odmeny 

6.1.1 Mimoriadne odmeny môžu byť poskytované všetkým zamestnancom , ktorí sú 
v pracovnom pomere v ZSSK CARGO vo forme: 

6.1.2 Projektovej odmeny - poskytujú sa na základe splnenia cieľovej úlohy  
viazanej k plneniu rozhodujúcich úloh podniku spracovanej do projektu, ktorý 
schvaľuje predstavenstvo. Súčasťou predkladaného projektu do 
predstavenstva  je časť navrhujúca motiváciu zainteresovaných zamestnancov 
za predpokladu, že finančné prostriedky sa získajú z úspor dosiahnutých po 
realizácii predmetného projektu. 

6.1.3 Mimoriadnej odmeny - poskytujú sa v zmysle dohodnutých podmienok na 
kolektívnom vyjednávaní (napr. vyplatenie mimoriadnej prémie na naplnenie 
záväzku v KZ pre príslušný mzdový nárast dohodnutému okruhu zamestnancov 
ako podiel na hospodárskom výsledku podniku). 

6.1.4 Účelom poskytovania mimoriadnych odmien  je pohotové finančné ocenenie 
zamestnanca organizačnej zložky zamestnávateľa za splnenie mimoriadnych 
pracovných úloh presahujúcich rámec bežných činností vyplývajúcich 
z pracovnej náplne, ktoré neboli premietnuté do prémií, prípadne inej zložky 
mzdy zamestnanca a ocenenie aktívnej účasti členov projektových tímov. 

6.1.5 Z plánovaného objemu mzdových nákladov  na príslušný kalendárny rok sa 
vyčlení objem mzdových nákladov v % alebo v absolútnej výške na výplatu 
mimoriadnych odmien z fondu generálneho riaditeľa. 

 Objem mzdových prostriedkov na mimoriadne odmeny z fondu generálneho 
riaditeľa sa stanoví spravidla začiatkom  roka, v období tvorby plánu na 
príslušný rok  rozhodnutím  generálneho riaditeľa. 

 

6.2 Podmienky pre poskytovanie mimoriadnych odmien 

6.2.1 V rámci plánu mzdových nákladov na príslušný rok generálny riaditeľ stanovuje 
aj objem prostriedkov na mimoriadnu odmenu. Mimoriadne odmeny určuje 
generálny riaditeľ v absolútnom peňažnom vyjadrení v závislosti na rozsahu 
úloh vyplývajúcich z : 

� plnenia podnikateľského plánu. Generálny riaditeľ môže v rámci 
stanoveného objemu určiť limity pre príslušných riaditeľov úsekov. 

� plnenia úloh, ktorú  zamestnanec, resp. kolektív riešil v rámci 
projektového riadenia. Generálny riaditeľ môže v rámci stanoveného 
objemu určiť limity pre príslušných vlastníkov projektov.  

Výška odmeny musí zodpovedať zásluhám zamestnancov na celkovom prínose 
mimoriadnej úlohy. 

6.2.2 Priznanie každej mimoriadnej odmeny musí byť písomne zdôvodnené 
náročnosťou, významom a hospodárskym prínosom vykonanej úlohy alebo 
práce a písomne evidované. Za oprávnenosť a vyplatenú  výšku mimoriadnych 
odmien zodpovedá príslušný splnomocnený zamestnanec. 
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6.2.3 Mimoriadnu odmenu je možné poskytnúť  zamestnancom, ktorí zabránili alebo 
sa podieľali na zabránení vzniku škôd, nehodových udalostí a úrazov 
v podmienkach  ZSSK CARGO. Ide o prípady, keď zamestnanec: 

• zabráni vzniku škody, 

• vykoná také opatrenia, že nimi zabráni napr. zrážke vlakov, vykoľajeniu, 
alebo inou činnosťou zabráni vzniku nehodovej udalosti, 

• zistí a odstráni nebezpečenstvo, ktoré by zapríčinilo ťažký, hromadný, 
alebo smrteľný úraz, 

• zistí poškodenie železničného vozňa prepravcom. 

 Výška odmeny sa poskytuje podľa miery zabránenia a prípadnej 
finančnej straty, ktorá by vznikla ZSSK CARGO. 

6.2.4 Mimoriadne odmeny sa vyplácajú z plánovaných mzdových nákladov fondu 
generálneho riaditeľa. 

6.2.5 Mimoriadne odmeny sa nemôžu poskytovať: 

a) za bežné plnenie pracovných povinností a výsledky v práci, 

b) namiesto inej mzdovej formy, 

6.2.6 Na mimoriadne odmeny nie je právny nárok.  

Mimoriadne odmeny podliehajú v zmysle všeobecne platných právnych 
predpisov dani z príjmu a zdaňujú sa spolu so mzdou za príslušné obdobie. 

 

6.3 Poskytovanie odmien pri významných životných a pracovných výro čiach 

6.3.1 Pri uznaní a ocenení dlhoročnej práce sa poskytujú zamestnancom odmeny pri: 

a) dosiahnutí životného  jubilea podľa záväzku dohodnutého v PKZ  

b) prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný, 
predčasný starobný  alebo invalidný dôchodok za podmienky nepretržitého 
trvania pracovného pomeru najmenej 5 rokov a ďalších podmienok 
dohodnutých v PKZ. 

6.3.2 Pre účely poskytovania odmien podľa bodu 6.3.1 sa do dĺžky trvania 
nepretržitého pracovného pomeru započítavajú roky v rámci ZSSK CARGO a 
jeho právnych predchodcov: 

a) všetky obdobia podľa článku 10 tejto smernice okrem poslednej vety bodu 
10.3 a bodov 10.5 a 10.7, 

b) pracovný pomer v odborových organizáciách pôsobiacich v rámci ZSSK 
CARGO vrátane činnosti zamestnancov dlhodobo uvoľnených na výkon 
funkcie v odborovom orgáne. 

6.3.3 Odmena sa poskytuje zamestnancovi iba v roku, na ktorý pripadlo príslušné 
výročie, pri prelome rokov v najbližšom výplatnom termíne v nasledujúcom 
roku. 

6.3.4 Odmeny sa poskytujú zamestnancom v pevnej sume dohodnutej v PKZ. 
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Článok VII. – MZDA V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH 

7.1 Odmeňovanie zamestnancov v období prípravy na výkon povo lania 

7.1.1 Zamestnanci, ktorí prvý raz nastúpia do pracovného pomeru 
k zamestnávateľovi a podľa pracovnej zmluvy je s nimi dohodnutá príprava na 
výkon povolania (pracovnej činnosti, funkcie), sa zaraďujú o jednu tarifnú triedu 
nižšie, ako je zaradené povolanie (pracovná činnosť, funkcia), ktoré  budú 
v zmysle pracovnej zmluvy vykonávať, najdlhšie však na dobu stanovenú 
v pracovnej zmluve, prípadne služobným predpisom. 

7.1.2 Mladiství, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku a nedosiahli stredné 
vzdelanie, ani nezískali prípravu pre výkon povolania v učebnom odbore, sa pri 
nástupe do pracovného pomeru k zamestnávateľovi po dobu zapracovania, 
stanovenú v pracovnej zmluve, zaraďujú do prvej tarifnej triedy. 

7.1.3 Zamestnancom, uvedeným v ustanovení bodu 7.1.1 a mladistvým, uvedeným 
v bode 7.1.2 sa v období prípravy na výkon povolania (výcvik) neposkytujú 
prémie v zmysle článku III. tejto smernice. 

7.1.4 Zamestnanci, neuvedení v ustanoveniach bodov 7.1.1 a 7.1.2, ktorí úspešne 
absolvovali odbornú skúšku potrebnú na výkon práce, sú po dobu prípravy na 
výkon povolania (zácvik, poznanie trate a pod.) odmeňovaní ako pri výkone 
práce, na ktorú sa pripravujú.  

 

7.2 Mzda za zastupovanie 

7.2.1 Zamestnancovi poverenému zastupovaním zamestnanca, ktorý dočasne 
nevykonáva svoju funkciu (pracovnú činnosť), patrí po dobu zastupovania 
navyše mzda v sume 10% tarifnej mzdy zastupovaného zamestnanca. 

7.2.2 V prípade, ak chýbajúceho zamestnanca zastupuje viac zamestnancov, mzda 
za zastupovanie podľa bodu 7.2.1 sa primerane rozdelí podľa množstva, 
náročnosti a zodpovednosti vykonávanej práce. 

7.2.3 Mzda za zastupovanie podľa predchádzajúcich bodov sa poskytne i v prípade, 
že funkcia (pracovná činnosť) nie je prechodne obsadená a zamestnanec nie 
je do tejto funkcie zaradený. 

7.2.4 Mzda za zastupovanie patrí po štyroch týždňoch súvislého zastupovania, a to 
od prvého dňa zastupovania, maximálne však po dobu troch mesiacov. 

7.2.5 Mzda za zastupovanie nepatrí zamestnancovi, u ktorého zastupovanie je 
súčasťou jeho povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, prípadne 
z organizačného poriadku. 

 

7.3 Mzda pri výkone inej práce 

7.3.1 Ak je zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu: 

a) ohrozenia chorobou z povolania, 

b) karanténneho opatrenia, ktoré mu bolo uložené podľa osobitných predpisov, 
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c) odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných 
následkov 

a ak po preradení dosiahne v prepočte na odpracovanú hodinu nižšiu mzdu 
ako pri výkone práce podľa pracovnej zmluvy, patrí mu doplatok do sumy 
jeho priemerného zárobku, ktorý dosahoval pred preradením. 

7.3.2 Ak zamestnanec súhlasil s preradením na inú prácu z prevádzkových dôvodov 
zamestnávateľa (predpokladom je, že nie je možné vykonať iné vhodné 
opatrenia), patrí mu po dobu preradenia mzda podľa vykonávanej práce. Ak 
dosahuje zamestnanec mzdu nižšiu ako pred preradením, patrí mu doplatok ku 
mzde do výšky jeho priemerného zárobku. 

 

7.4 Odmeňovanie pri prestojoch 

7.4.1 Ak nemôže zamestnanec vykonávať prácu pre prestoj, patrí mu náhrada mzdy 
v sume jeho priemerného zárobku 

 

7.5 Odmeňovanie pri nepriaznivých poveternostných vplyvoch 

7.5.1 Ak nemôže zamestnanec vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné 
vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy v sume jeho priemerného 
zárobku. 

 

7.6 Odmeňovanie pri nariadených lekárskych prehliadkach 

7.6.1 Za účasť na nariadených lekárskych prehliadkach a psychologických 
vyšetreniach podľa osobitného predpisu patrí zamestnancovi náhrada mzdy 
v sume jeho  priemerného zárobku. 

 

7.7 Odmeňovanie ú časti na ďalšom vzdelávaní  

7.7.1 Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady 
stanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné pre riadny 
výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve (zvyšovanie kvalifikácie) sa 
posudzuje ako prekážka v práci na strane zamestnanca a zamestnancovi sa 
poskytuje náhrada mzdy v sume jeho  priemerného zárobku.  

7.7.2 Účasť na nariadenom školení a nariadenom ďalšom vzdelávaní za účelom 
prehĺbenia kvalifikácie k výkonu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, je 
odmeňovaná ako výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda. Rovnako sa 
postupuje i v prípade odborného školenia, pravidelného poučovania a 
preskúšavania nariadeného zamestnávateľom, ako povinnosť vyplývajúca 
z výkonu dohodnutého druhu práce podľa príslušných predpisov.                   

7.7.3 Účasť zamestnanca na rekvalifikácii, ktorá sa uskutočňuje v pracovnej dobe a  
na základe vnútorného predpisu zamestnávateľa, je odmeňovaná ako výkon 
práce, za ktorý patrí zamestnancovi  mzda. 
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Článok VIII. – MZDOVÉ ZVÝHODNENIA A PRÍPLATKY 

 

8.1 Mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nad čas 

8.1.1 Za dobu práce nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové 
zvýhodnenie v sume 60 %  jeho priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so 
zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí 
zamestnancovi náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala, v tom 
prípade mu mzdové zvýhodnenie  nepatrí. 

8.1.2 Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania 
náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť 
zamestnancovi náhradné voľno po vzájomnej dohode najneskôr do uplynutia 
štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca 
nadčas vykonaná.  

8.1.3 Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno v termíne podľa 
bodu 8.1.2, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa bodu 8.1.1 

8.1.4 Ak sa mzda dohodla v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve už 
s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas, mzda vrátane mzdového zvýhodnenia 
ani náhradné voľno zamestnancovi nepatria. 

8.1.5 Ak vznikne u zamestnanca, odmeňovaného formou mesačnej mzdy, potreba 
zistenia dosiahnutej mzdy (podľa ich jednotlivých zložiek, ktoré sú stanovené 
touto smernicou v mesačných čiastkach) v zmysle bodu 8.1.1, postupuje sa 
v každom zúčtovacom období takto: Bez ohľadu na skutočný počet pracovných 
dní v zúčtovacom období, použije sa pri prepočte mesačnej čiastky na jednu 
hodinu výkonu práce nadčas príslušný koeficient ak činí stanovený týždenný 
pracovný čas zamestnanca. 

 37 a 1/2  hodín vo výške 1/163,0 

 36 hodín vo výške 1/156,5 

 

8.2 Mzda a náhrady mzdy vo sviatok 

8.2.1 Sviatkom pre účely tejto smernice sa rozumejú štátne sviatky a ostatné dni 
považované za sviatky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

8.2.2 Za dobu práce vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové 
zvýhodnenie v sume jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za 
prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku 
v týždni.  

8.2.3 Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna 
za prácu vo sviatok,  patrí  zamestnancovi  za hodinu  práce vo sviatok  hodina 
náhradného voľna, v tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí.  

8.2.4 Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch 
kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo 
sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa bodu 8.2.2. Za čerpanie 
náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho 
priemerného zárobku. 
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8.2.5 Za dobu práce vo sviatok sa považuje doba odpracovaná v kalendárnom dni, na 
ktorý bol sviatok stanovený v čase od 00,00 do 24,00 hodín. 

8.2.6 Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý 
pracovný deň, sa tento považuje za odpracovaný a zamestnancovi patrí náhrada 
mzda vo výške priemerného zárobku.   

8.2.7 Mzda za sviatok nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zameškal zmenu 
bezprostredne predchádzajúcu sviatku, alebo bezprostredne po ňom 
nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, poprípade 
časť niektorej z týchto zmien. 

 

8.3 Mzdové zvýhodnenie za no čnú prácu 

8.3.1 Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. a  6. hodinou.  

8.3.2 Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu 
nočnej práce mzdové zvýhodnenie v zmysle zákona v sume 0,61 €, a to i vtedy, 
ak čerpal zamestnanec za nočnú prácu, konanú v nadčase, náhradné voľno. 

8.3.3 Zamestnancovi zároveň patrí mzdové zvýhodnenie v sume 2,00 € za každú 
odpracovanú zmenu, ktorej začiatok alebo koniec je v čase od 23,00 do 5,00 hod.  

8.4 Mzdová kompenzácia za s ťažený výkon práce 

8.4.1 Pri vykonávaní pracovných činností uvedených v § 124 odsek 2 Zákonníka práce 
patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdová 
kompenzácia v sume 0,61 €.  

8.4.2 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi pri pôsobení 
chemických škodlivín, prachu (aerosólov bez toxického účinku), hluku, vibrácií, 
ionizujúceho žiarenia, elektromagnetického žiarenia, infračerveného žiarenia - 
tepla, laserov a ďalších fyzikálnych vplyvov. Ďalej patrí za prácu v infekčnom 
pracovnom prostredí pri priamom kontakte s alergénmi, chemickými 
karcinogénmi a pri pôsobení ďalších vplyvov. 

 

8.5 Mzdová kompenzácia za s ťažený pracovný režim pre zamestnancov 
v nepretržitej prevádzke a za prácu v s ťažených pracovných podmienkach  

 

8.5.1 Za prácu v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej prevádzke patrí 
zamestnancom v pracovných pozíciách rušňovodič a vlaková čata (sprievodca 
a vlakvedúci)  mzdové kompenzácia v sume 0,20 € za každú  hodinu práce. 
Ostatným zamestnancom za každú hodinu práce v  nepretržitej prevádzke patrí 
mzdová kompenzácia v sume 0,15 €. 

8.5.2 Za prácu  v sťažených pracovných podmienkach, ak zamestnancom nepatrí 
mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, patrí mzdová kompenzácia v 
sume 0,10 € za každú hodinu práce v týchto pracovných podmienkach.  
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8.6 Príplatok za prácu v sobotu a nede ľu 

8.6.1 Za prácu v sobotu  a  nedeľu  patrí zamestnancovi príplatok v sume 0,50 € za 
každú odpracovanú hodinu, a to i vtedy, ak čerpal zamestnanec za prácu nadčas, 
konanú v sobotu a nedeľu, náhradné voľno. 

8.6.2 Za dobu práce v sobotu a nedeľu sa  považuje odpracovaná doba, na ktorú 
pripadla sobota a nedeľa v čase od 00,00 hodín do 24,00 hodín. 

 

8.7 Príplatok za zaško ľovanie 

8.7.1 Zamestnancovi, ktorý je pri výkone vlastnej práce poverený zaškoľovaním 
najmenej jedného zamestnanca alebo žiaka (pokiaľ táto činnosť nevyplýva z jeho 
pracovnej náplne), patrí počas doby zaškoľovania okrem mzdy za výkon vlastnej 
práce, príplatok za zaškoľovanie 6 až 10 % z nultého  tarifného stupňa priznanej 
tarifnej triedy, resp. dolnej hranice rozpätia príslušnej tarifnej úrovne, v ktorej je  
zaradený,  ak  nebolo k tejto  činnosti  prihliadnuté  pri  jeho   mzdovom  zaradení. 

8.7.2 Konkrétne percento určí príslušný RZ s prihliadnutím k náročnosti zaškoľovania, 
k možnosti zárobkovej straty školiteľa, k počtu zaškoľovaných zamestnancov, 
prípadne k osobe zaškoľovaného (napr. mladistvý, osoba so zmenenou 
pracovnou schopnosťou). 

 

8.8 Príplatok za lektorskú činnos ť 

8.8.1 Zamestnancom, ktorí okrem svojej pracovnej činnosti vykonávajú práce lektora 
v rámci odborného vzdelávania podľa Výcvikového a skúšobného poriadku patrí 
za hodinu lektorskej činnosti príplatok v sume 3,00 € za každú hodinu výkonu 
lektorskej činnosti. 

 

8.9 Príplatok za výkon práce v skúšobnej komisii 

8.9.1 Za výkon práce v skúšobnej komisii patrí zamestnancovi vykonávajúcemu 
funkciu: 

• predsedu skúšobnej komisie  40,00 € 

• člena skúšobnej komisie   30,00 €. 

Príplatok patrí zamestnancovi za výkon práce v každej zrealizovanej skúšobnej 
komisii. 

 

8.10 Príplatok za vedenie čaty 

8.10.1 Zamestnancom, ktorí vykonávajú práce čatára – vedúceho menšej pracovnej 
skupiny na základnom pracovisku – patrí príplatok za vedenie čaty. Za pracovnú 
skupinu sa považuje minimálne 5 zamestnancov. 

8.10.2 Príplatok za vedenie čaty sa uplatňuje u profesií: vozmajster, mechanik, 
zámočník, elektromechanik a elektronik. 

8.10.3 Výška príplatku za vedenie čaty je rovnaká pre všetkých zamestnancov 
vykonávajúcich práce čatára bez ohľadu na ich tarifné zaradenie a poskytuje sa 
v sume 0,10 € za hodinu výkonu práce. 
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8.10.4 Príplatok za vedenie čaty sa poskytuje za skutočne odpracované hodiny 
v príslušnom mesiaci. 

 

8.11 Osobitný príplatok 

8.11.1 Osobitným príplatkom sa oceňujú schopnosti zamestnancov vykonávať 
mimoriadne a dobrovoľne odborné činnosti v záujme zamestnávateľa, ktoré 
nesúvisia s ich pracovným zaradením vyplývajúcim z pracovnej zmluvy, alebo 
z pracovnej náplne. 

8.11.2 Podmienkou použitia príplatku je, že tieto činnosti nemajú vplyv na zaradenie 
zamestnancov do tarifných tried podľa príslušných príkladov pracovných činností 
uvedených v odborovom zborníku používaného k preradeniu zamestnanca  na 
inú prácu. 

8.11.3 Osobitný príplatok sa poskytuje: 

a) ak ide o práce, ktoré nemá zamestnanec zahrnuté  vo svojej pracovnej 
činnosti (napr. výkon práce žeriavnika, zvárača, vodiča pracovného stroja, 
vodiča motorového vozíka, vodiča cestného motorového vozidla, používanie 
cudzieho jazyka a pod.). 

Na vykonávanie týchto činností musí zamestnanec vlastniť príslušné  platné 
odborné osvedčenie. 

Výška príplatku sa poskytuje v sume maximálne 0,50 € na hodinu.  Príplatok 
prináleží zamestnancovi za skutočne odpracované hodiny na týchto 
činnostiach. Pri prácach trvajúcich menej ako jednu hodinu je možné zlomky 
odpracovaných hodín v období jedného mesiaca sčítať. 

Konkrétnu sumu príplatku pre jednotlivé profesie stanoví príslušný 
organizačný útvar diferencovane podľa náročnosti vykonávanej práce.  

b) zamestnancom, ktorí sú poverení MDVRR SR vykonávať technicko-
bezpečnostné skúšky dráhových vozidiel, sa za vykonanie technicko-
bezpečnostnej skúšky jedného koľajového hnacieho vozidla poskytuje 50,00 
€. 

Osobitný príplatok sa poskytuje v rámci prideleného objemu mzdových 
prostriedkov.  

 

8.12 Príplatok za odpracované roky pri úkolovej mzd e 
 

8.12.1 Zamestnancom, ktorí sú odmeňovaní úkolovou mzdou, patrí za hodinu práce 
v úkolovej mzde príplatok v sume rozdielu medzi priznanou hodinovou tarifnou 
mzdou v príslušnom tarifnom stupni a hodinovou tarifnou mzdou v nultom 
tarifnom stupni. 
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8.13 Preplácanie zlomkov hodín 

8.13.1 V rámci stanoveného pracovného času i nad stanovený pracovný čas (pri práci 
nadčas) sa sčítajú a preplácajú v zúčtovacom období všetky zlomky 
odpracovaných hodín. 

8.13.2 Na konci zúčtovacieho obdobia sa zlomky hodín nezaokrúhľujú, to znamená, že 
sa preplácajú u všetkých zložiek mzdy, vrátane zlomkov hodín.  

8.13.3 Rovnako ako u odpracovaných hodín sa postupuje i u hodín, za ktoré patrí 
náhrada mzdy a náhrada za pracovnú pohotovosť.  

 

8.14 Normovanie práce 

8.14.1 Zamestnávateľ môže určiť normy spotreby práce, pritom musí vziať do úvahy 
pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam, 
predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a čas na prirodzené potreby 
zamestnanca, jedenie a oddych. Zavádzanie noriem spotreby práce a ich zmeny 
zamestnávateľ vykonáva po dohode so zástupcami zamestnancov. 

8.14.2 Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby predpoklady pre uplatnenie  noriem  
boli vytvorené pred začatím práce. Normy spotreby práce a ich zmeny sa musia 
zamestnancom oznámiť vždy pred začatím práce a nesmú sa uplatňovať so 
spätnou platnosťou. 

 

8.15 Splatnos ť mzdy 

8.15.1 Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nebolo v pracovnej zmluve, alebo 
v kolektívnej zmluve dohodnuté inak. 

8.15.2 Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda a náhrada mzdy splatná počas 
dovolenky vyplatená pred nastúpením na dovolenku. 

8.15.3 Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi na jeho 
žiadosť mzdu a náhradu mzdy splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia 
pracovného pomeru, ak to umožňuje technika výpočtu miezd. 

 

8.16 Výplata mzdy 

8.16.1 Mzda sa zaokrúhľuje na  najbližší eurocent nahor a vypláca sa zamestnancovi v 
peniazoch. V inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len 
ak to umožňuje Zákonník práce alebo iný právny predpis. 

8.16.2 Zamestnancovi, s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine, 
možno  poskytovať mzdu alebo jej časť v cudzej mene. Prepočet výšky mzdy z 
euro na cudziu menu sa vykonáva podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej 
mene vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska v deň predchádzajúci dňu určenému na výplatu mzdy podľa § 130 
ods. 2 Zákonníka práce alebo v  iný dohodnutý deň. 

8.16.3 Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný 
doklad  obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach 



   
    
   

  

 Strana:   23/34

3_O5_Smernica – 04_2012_v1.9 

Smernica pre odmeňovanie 
zamestnancov ZSSK CARGO 

a celkovej cene práce. Na žiadosť zamestnanca mu predloží  k nahliadnutiu 
prvotné doklady, na základe ktorých mu bola mzda vypočítaná.  

8.16.4 Zamestnanec môže na prevzatie mzdy písomne splnomocniť inú osobu. 
Manželovi (-ke) je možné  vyplatiť mzdu len na základe písomného 
splnomocnenia. Bez písomného splnomocnenia možno vyplatiť mzdu inej osobe 
ako zamestnancovi len ak to stanoví osobitný predpis. 

8.16.5 Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ povinný pri výplate miezd, prípadne 
iných peňažných plnení v prospech zamestnanca, po vykonaní prípadných 
zrážok zo mzdy podľa príslušných právnych predpisov, poukázať čiastku určenú 
zamestnancom na jeho účet v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky 
v Slovenskej republike. 
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Článok IX. – PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ 

9.1 Náhrada za pracovnú pohotovos ť 

9.1.1 Ak je zamestnancovi nariadené, alebo s ním dohodnuté, aby sa mimo rámca 
pracovných zmien zdržiaval na pracovisku  a bol pripravený na výkon práce, 
ale prácu nevykonáva (neaktívna časť pracovnej pohotovosti) patrí mu za každú 
hodinu  tejto pohotovosti mzda vo výške jeho základnej hodinovej mzdy podľa 
platnej tarifnej tabuľky pre odmeňovanie zamestnancov ZSSK CARGO. 

9.1.2 Ak je zamestnancovi nariadené‚ alebo s ním dohodnuté, aby bol mimo 
pracovného času  pripravený, že bude povolaný na pracovisko, patrí mu 
náhrada za každú hodinu pohotovosti v sume: 

• 0,61 €, ak ide o pracovnú pohotovosť v pracovný deň 

• 0,77 €, ak ide o pracovnú pohotovosť v deň pracovného pokoja. 

 

9.2 Pracovná pohotovos ť v rámci pracovnej zmeny 

9.2.1 Ak má zamestnanec pracovnú pohotovosť, v priebehu ktorej sa od 
zamestnanca nevyžaduje aby zostal na pracovisku, ale aby bol k dispozícii 
zamestnávateľovi tak, aby mohol reagovať na výzvu zamestnávateľa vykonávať 
prácu a plniť povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou, jedná sa o pracovnú 
pohotovosť v rámci pracovnej zmeny. Za hodinu pracovnej pohotovosti patrí 
zamestnancovi s týždenným fondom pracovného času: 

• 37 a ½ hodiny náhrada v sume 2,95 €  

• 36 hodín v sume 3,08€. 

Pracovná pohotovosť v rámci pracovnej zmeny sa nezapočítava do pracovného 
času.  

9.2.2 Ak je zamestnanec počas pracovnej pohotovosti povolaný k výkonu práce, patrí 
mu od začiatku do skončenia výkonu práce príslušná mzda za vykonanú prácu. 

9.2.3 Zamestnancom za pracovnú pohotovosť nie je možné poskytovať, okrem 
náhrad uvedených v ustanovení predchádzajúcich bodov, iné odmeny alebo 
príplatky.  
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Článok X. – STANOVENIE DĹŽKY TRVANIA PRACOVNÉHO POMERU 

10.1 Do dĺžky trvania pracovného pomeru k zamestnávateľovi sa započítavajú všetky 
obdobia, po ktoré trval platný pracovný (služobný) pomer zamestnanca 
k zamestnávateľovi, k zamestnávateľom alebo orgánom majúcim vzťah k odboru 
železničnej dopravy  v pôsobnosti rezortu dopravy (vrátane k príslušným orgánom 
štátnej správy) a k ich právnym predchodcom bez rozdielu povolania, funkcie 
(pracovnej činnosti). Pre určenie dĺžky doby pracovného pomeru 
k zamestnávateľovi sa nerozlišuje nepretržitý pracovný pomer. 

Dôkazné bremeno o zápočte rokov pred nástupom k ZSSK CARGO je na 
zamestnancovi, ktorý o zápočet požiada  a predloží doklad (napr. prac. zmluvu, 
mzdový dekrét, odborný preukaz, atď.). 

10.2 Do dĺžky trvania pracovného pomeru sa tiež započítava pracovný pomer 
zamestnancov odborových orgánov pôsobiacich v rámci ZSSK CARGO a jeho 
právnych predchodcov vrátane činnosti dlhodobo uvoľnených zamestnancov na 
výkon funkcie  v týchto orgánoch. 

10.3 Podmienka trvania  pracovného pomeru  je tiež  splnená  v prípadoch, keď: 

a) zamestnanec bol dočasne uvoľnený na výkon práce u iného 
zamestnávateľa, 

b) zamestnanec uzatvoril ďalší pracovný pomer, pričom pracovný pomer 
k zamestnávateľovi, u ktorého je zamestnanec doteraz v pracovnom 
pomere, zostal zachovaný, 

c) zamestnancovi bolo poskytnuté pracovné voľno pre prekážky v práci buď 
z dôvodu všeobecného záujmu (§ 136 Zákonníka práce), prípadne z dôvodu 
dôležitých osobných prekážok v práci (§ 141 Zákonníka práce) vrátane 
denného štúdia a vedeckej ašpirantúry. 

Tieto doby, keď zamestnanec dočasne nevykonával prácu 
u zamestnávateľa, ale pracovný pomer trval, sa v plnom rozsahu 
započítavajú do celkovej doby zamestnania u zamestnávateľa. 

Výkon trestu odňatia slobody sa započítava len v prípade, že nedošlo 
ku skončeniu pracovného pomeru. 

10.4 V prípade, že zamestnávateľ skončil so zamestnancom pracovný pomer a tento 
úkon je podľa § 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách neplatný, 
bude za predpokladu obnovenia pracovného pomeru k zamestnávateľovi 
započítaná doba prerušenia pracovného pomeru do celkovej doby zamestnania 
u zamestnávateľa. 

10.5 Do dĺžky trvania pracovného pomeru k zamestnávateľovi sa zamestnancovi 
započíta jeden rok za úspešné absolvovanie denného štúdia odborného učilišťa 
v odbore so zameraním na železničnú dopravu alebo strednej školy v odbore so 
zameraním na železničnú dopravu. Dôkazné bremeno je na strane  zamestnanca, 
ktorý predloží opis maturitného vysvedčenia, alebo výučného listu. 

10.6 Do dĺžky trvania pracovného pomeru sa ďalej započítavajú doby zamestnania 
v pracovnom pomere mimo organizácie v odbore, zodpovedajúce dohodnutému 
druhu práce v ZSSK CARGO. O rozsahu započítania týchto dôb sa rozhodne podľa 
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miery využitia teoretických znalostí a praktických skúseností pre vykonávanú prácu. 
Dôkazné bremeno o získanej odbornosti je opätovne na strane zamestnanca. 

10.7 Zamestnancovi s ukončeným vysokoškolským vzdelaním sa doba denného 
riadneho štúdia započítava tromi rokmi. Započítava sa absolvovanie akejkoľvek 
vysokej školy tromi rokmi, aj keď po ukončení školy nenastal nástup ihneď k ZSSK 
CARGO, k zamestnávateľom alebo orgánom majúcim vzťah k odboru železničnej 
dopravy v pôsobnosti rezortu dopravy (vrátane k príslušným orgánom štátnej 
správy) a k ich právnym predchodcom za podmienky, že išlo o denné štúdium. 
V prípade, že denné štúdium bolo kombinované štúdiom diaľkovým, 3 roky za 
vysokú školu sa započítavajú len vtedy, ak denné štúdium nebolo kratšie ako 3 
roky. 

10.8 Roky započítané za úspešné ukončenie denného štúdia jednotlivých typov škôl sa 
nespočítavajú. 

10.9 Tento zápočet je možný použiť len pre stanovenie tarifnej mzdy v príslušnom 
tarifnom pásme. 

10.10 O zápočte odpracovaných rokov podľa bodu 10.6 rozhodne mzdová komisia 
menovaná GR na návrh vedúceho zamestnanca povereného pre úkony 
v pracovnoprávnych vzťahoch. 
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Článok XI. – PRIEMERNÝ ZÁROBOK PRE PRACOVNOPRÁVNE ÚČELY 

 Ďalej uvedené pravidlá sa stanovujú pre zisťovanie a používanie priemerného 
zárobku pre pracovnoprávne účely. 
Priemerný zárobok sa zisťuje rovnakým spôsobom u všetkých zamestnancov 
bez rozlišovania podľa spôsobu ich odmeňovania a nezávisle na tom, v akom 
pracovnoprávnom vzťahu prácu vykonávajú. 
Priemerný zárobok sa pre pracovnoprávne účely zisťuje len jeden. 

 

11.1 Zisťovanie priemerného zárobku  

11.1.1 Priemerný zárobok sa zisťuje zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu 
v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom 
v rozhodujúcom období, pričom priemerný zárobok nemôže byť nižší ako 
minimálna mzda stanovená vládnym nariadením. 

11.1.2 Priemerným zárobkom sa pre účely týchto pravidiel rozumie priemerný 
hodinový zárobok. Ak sa podľa pracovnoprávnych predpisov má použiť 
priemerný mesačný zárobok, postupuje sa tak, že priemerný hodinový zárobok 
sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na 
jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. 

11.1.3 Ak je zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtovaná na výplatu mzda (časť 
mzdy), ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, na účely 
zisťovania priemerného zárobku sa určí jej pomerná časť pripadajúca na 
kalendárny štvrťrok, zvyšná časť (časti) tejto mzdy sa zahrnie do hrubej mzdy 
pri zisťovaní priemerného zárobku v ďalšom období. 

Pri určovaní tejto pomernej časti sa prihliada na to, v akom rozsahu 
zamestnanec  konal prácu v rozhodujúcom období, t. zn. na rozsah pracovného 
času. Ak zamestnanec vykonáva prácu v niekoľkých pracovných vzťahoch u 
toho istého zamestnávateľa, posudzuje sa mzda v každom pracovnom vzťahu 
samostatne. 

 

11.2 Mzda pre zis ťovanie priemerného zárobku 

11.2.1 Za mzdu pre zistenie priemerného zárobku sa považuje mzda, ktorá bola 
zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtovaná na výplatu. 

Za mzdu sa nepovažuje: 

a) náhrada mzdy, 

b) odstupné, 

c) odchodné, 

d) cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, 

e) príspevky zo sociálneho fondu, 

f) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, 

g) príspevky na životné poistenie, 

h) výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, 
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i) daňový bonus, 

j) náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti, 

k) doplatky k nemocenským dávkam, 

l) náhrada za pracovnú pohotovosť, 

m) peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 ZP (obmedzenie zárobkovej činnosti 
po skončení pracovného pomeru) 

n) iné plnenia poskytované zamestnancom v súvislosti so zamestnaním podľa 
ZP, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré 
nemajú charakter mzdy, 

o) iné plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po 
zdanení. 

 

11.3 Rozhodujúce obdobie 

11.3.1 Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, 
v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy 
k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období 
a používa sa počas celého štvrťroka. 

11.3.2 Pri vzniku zamestnania v priebehu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka 
je rozhodujúce obdobie doba od vzniku zamestnania do konca kalendárneho 
štvrťroka, ak zamestnanec v tejto dobe odpracoval aspoň 22 dní alebo 170 h. 
V prípade, že zamestnanec v tejto dobe neodpracoval 22 dní alebo 170 h, 
postupuje sa podľa časti „Pravdepodobný zárobok“ tohto článku. 

11.3.3 Pri vzniku pracovného pomeru v kalendárnom štvrťroku, v ktorom vznikla 
potreba priemerný zárobok vypočítať, je rozhodujúce obdobie od vzniku 
pracovného pomeru. 

11.3.4 Za odpracovaný deň pre  posúdenie rozhodujúceho obdobia sa považuje deň, 
v ktorom zamestnanec konal prácu podľa rozvrhu zmien. 

11.3.5 V prípadoch, kedy sa podľa pracovnoprávnych predpisov používa v súvislosti 
s náhradou škody priemerný zárobok u žiakov základných škôl, žiakov 
stredných škôl a študentov vysokých škôl alebo u občanov so  zmenenou 
pracovnou schopnosťou, ktorí nie sú zamestnaní, a ktorých príprava na 
povolanie (činnosť) sa vykonáva podľa osobitných predpisov, sa vychádza zo 
sumy pravdepodobného zárobku, a to vo výške zodpovedajúcej aspoň 
minimálnej mzde. 

11.3.6 Ak sa na účely výpočtu peňažných plnení vychádza podľa všeobecne 
záväzných predpisov z priemerného mesačného čistého zárobku 
zamestnanca, zisťuje sa tento zárobok z priemerného mesačného zárobku 
odpočítaním súm poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové 
zabezpečenie, poistného na zdravotné poistenie, príspevku na poistenie 
v nezamestnanosti, príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie a preddavku 
na daň z príjmov fyzických osôb vypočítaných podľa podmienok a sadzieb 
platných pre zamestnanca v mesiaci, v ktorom sa tento zárobok zisťuje. 

 

 



   
    
   

  

 Strana:   29/34

3_O5_Smernica – 04_2012_v1.9 

Smernica pre odmeňovanie 
zamestnancov ZSSK CARGO 

11.4 Pravdepodobný zárobok 

11.4.1 Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 
h, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. 

11.4.2 Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú by zamestnanec zrejme 
dosiahol v stanovenom pracovnom čase v rozhodujúcom období. 

11.4.3 Ak je pravdepodobný zárobok nižší ako minimálna mzda, zvýši sa na výšku 
zodpovedajúcu minimálnej mzde stanovenej všeobecne záväzným právnym 
predpisom. 

11.4.4 Pravdepodobný zárobok sa zisťuje až vtedy, keď vznikne jeho potreba pre 
náhradu mzdy. 

11.4.5 Zistený pravdepodobný zárobok pre príslušný kalendárny štvrťrok sa 
v priebehu tohto štvrťroka nemení. 

11.4.6 Ak vykonáva zamestnanec prácu v niekoľkých pracovných vzťahoch u toho 
istého zamestnávateľa, posudzuje sa mzda v každom pracovnom vzťahu 
samostatne. 

11.4.7 V prípade zmeny mzdovej tarify v priebehu rozhodujúceho obdobia sa 
priemerný zárobok nemení. 

11.4.8 Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnancov vopred so zmenami 
spôsobu odmeňovania, výškou mzdy a podmienkami pre jej poskytovanie a je 
povinný umožniť zamestnancom do smernice nahliadnuť. 
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Článok XII. – Mzdové tabuľky 

 
Tabuľka č.1:Mesačná mzda pre administratívnych zamestnancov (ú činnos ť od 1.2.2018)  
 

Tarifné 

do  nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad triedy 

  3 r. 3 r. 6 r.  9 r. 12 r. 15 r. 18 r. 21 r. 24 r.  27 r. 30 r. 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 430,59 434,91 439,88 444,53 449,51 454,16 459,14 464,12 468,43 473,08 478,06 

2 449,51 454,82 459,8 465,11 470,09 475,73 480,71 486,02 491,67 497,31 501,96 

3 488,68 493,33 499,3 504,94 510,59 516,56 522,87 527,52 533,49 539,13 545,44 

4 507,27 513,24 519,55 525,86 532,16 537,81 544,11 551,08 557,06 562,7 569,67 

5 531,5 537,47 544,11 551,42 557,72 564,36 571 577,64 584,61 591,25 598,22 

6 550,42 557,72 565,69 572,99 580,3 587,93 595,9 603,53 611,17 618,8 626,77 

7 574,98 583,95 591,91 600,88 609,17 618,14 626,77 635,07 644,03 652,33 661,29 

8 597,56 607,18 617,14 626,1 636,06 645,36 654,65 664,28 674,23 683,86 693,49 

9 627,43 637,72 647,68 658,63 669,59 679,54 690,17 700,46 711,08 721,7 731,99 

10 650,33 661,62 672,57 684,52 695,81 707,76 718,71 730,33 741,95 753,57 764,85 

11 680,54 693,49 705,44 718,05 730,33 742,28 755,23 767,51 780,12 792,4 804,69 

12 695,81 709,75 722,7 736,31 748,59 763,19 776,47 790,08 802,69 815,64 829,58 

13 720,37 734,31 748,26 763,53 777,47 792,07 806,01 820,62 835,22 848,83 863,77 

14 746,6 761,87 777,14 792,4 807,67 823,27 838,21 853,81 868,75 884,35 899,95 

15 775,48 791,74 807,67 823,94 839,87 856,8 872,73 888,67 905,6 921,53 938,46 

16 809 826,59 845,51 863,11 881,36 899,95 917,88 936,13 954,39 972,65 989,91 

17 847,17 868,75 891,32 912,9 934,81 957,05 978,62 1000,86 1022,44 1045,01 1067,25 

18 890,33 916,22 943,44 970,32 996,88 1023,77 1050,65 1077,21 1103,76 1130,98 1157,87 

19 938,46 970,32 1003,19 1035,05 1067,91 1100,44 1132,97 1165,84 1198,03 1230,9 1263,76 

20 989,91 1030,07 1068,58 1108,08 1147,25 1187,41 1225,92 1264,75 1303,92 1343,09 1 383,26 
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Tabuľka č. 2: Mesačná mzda pre profesiu ruš ňovodi č, rušňovodi č vo výcviku a ruš ňovodi č inštruktor 
(účinnos ť od 1.2.2018) 
 

Tarifné 
do  nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad triedy 

  3 r. 3 r. 6 r.  9 r. 12 r. 15 r. 18 r. 21 r. 24 r.  27 r. 30 r. 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8A 755,56 765,18 775,14 784,1 794,06 803,36 812,65 822,28 832,23 841,86 851,49 

9A 785,43 795,72 805,68 816,63 827,59 837,54 848,17 858,46 869,08 879,7 889,99 
10A 808,33 819,62 830,57 842,52 853,81 865,76 876,71 888,33 899,95 911,57 922,85 
13A 760,37 774,31 788,26 803,53 817,47 832,07 846,01 860,62 875,22 888,83 903,77 

 
 
Tabuľka č. 3: Mesačná mzda pre profesiu strojmajster, vedúci strojmajs ter, dispe čeri S23, dispe čeri S24, 
vozmajster, vozmajster vo výcviku, vozmajster VSP, voz majster VSP vo výcviku, sprievodca, vlakvedúci 
(účinnos ť od 1.2.2018) 
 

Tarifné 

do  nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad triedy 

  3 r. 3 r. 6 r.  9 r. 12 r. 15 r. 18 r. 21 r. 24 r.  27 r. 30 r. 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5B 556,5 562,47 569,11 576,42 582,72 589,36 596 602,64 609,61 616,25 623,22 

6B 575,42 582,72 590,69 597,99 605,3 612,93 620,9 628,53 636,17 643,8 651,77 

7B 599,98 608,95 616,91 625,88 634,17 643,14 651,77 660,07 669,03 677,33 686,29 

8B 622,56 632,18 642,14 651,1 661,06 670,36 679,65 689,28 699,23 708,86 718,49 

9B 652,43 662,72 672,68 683,63 694,59 704,54 715,17 725,46 736,08 746,7 756,99 

10B 675,33 686,62 697,57 709,52 720,81 732,76 743,71 755,33 766,95 778,57 789,85 

11B 705,54 718,49 730,44 743,05 755,33 767,28 780,23 792,51 805,12 817,4 829,69 
12B 720,81 734,75 747,7 761,31 773,59 788,19 801,47 815,08 827,69 840,64 854,58 

13B 745,37 759,31 773,26 788,53 802,47 817,07 831,01 845,62 860,22 873,83 888,77 

14B 771,6 786,87 802,14 817,4 832,67 848,27 863,21 878,81 893,75 909,35 924,95 

15B 800,48 816,74 832,67 848,94 864,87 881,8 897,73 913,67 930,6 946,53 963,46 
 
Tabuľka č. 4: Mesačná mzda pre profesiu posunova č VSP a vedúci posunu VSP (ú činnos ť od 1.2.2018) 
 
 

Tarifné 
do  nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad triedy 

  3 r. 3 r. 6 r.  9 r. 12 r. 15 r. 18 r. 21 r. 24 r.  27 r. 30 r. 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6C 572,42 579,72 587,69 594,99 602,3 609,93 617,9 625,53 633,17 640,8 648,77 
7C 596,98 605,95 613,91 622,88 631,17 640,14 648,77 657,07 666,03 674,33 683,29 
8C 619,56 629,18 639,14 648,1 658,06 667,36 676,65 686,28 696,23 705,86 715,49 
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Tabuľka č. 5: Mesačná mzda pre opravárenské profesie S42 (ú činnos ť od 1.2.2018) 
 

Tarifné 
do  nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad triedy 

  3 r. 3 r. 6 r.  9 r. 12 r. 15 r. 18 r. 21 r. 24 r.  27 r. 30 r. 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4D 527,27 533,24 539,55 545,86 552,16 557,81 564,11 571,08 577,06 582,7 589,67 
5D 551,5 557,47 564,11 571,42 577,72 584,36 591 597,64 604,61 611,25 618,22 
6D 570,42 577,72 585,69 592,99 600,3 607,93 615,9 623,53 631,17 638,8 646,77 

7D 594,98 603,95 611,91 620,88 629,17 638,14 646,77 655,07 664,03 672,33 681,29 
8D 617,56 627,18 637,14 646,1 656,06 665,36 674,65 684,28 694,23 703,86 713,49 

9D 647,43 657,72 667,68 678,63 689,59 699,54 710,17 720,46 731,08 741,7 751,99 
10D 670,33 681,62 692,57 704,52 715,81 727,76 738,71 750,33 761,95 773,57 784,85 

11D 700,54 713,49 725,44 738,05 750,33 762,28 775,23 787,51 800,12 812,4 824,69 
12D 715,81 729,75 742,7 756,31 768,59 783,19 796,47 810,08 822,69 835,64 849,58 
13D 740,37 754,31 768,26 783,53 797,47 812,07 826,01 840,62 855,22 868,83 883,77 

 
Tabuľka č. 6: Mesačná mzda pre ostatné robotnícke a prevádzkové profes ie (účinnos ť od 1.2.2018) 
 

Tarifné 
do  nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad triedy 

  3 r. 3 r. 6 r.  9 r. 12 r. 15 r. 18 r. 21 r. 24 r.  27 r. 30 r. 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3E 503,68 508,33 514,3 519,94 525,59 531,56 537,87 542,52 548,49 554,13 560,44 

4E 522,27 528,24 534,55 540,86 547,16 552,81 559,11 566,08 572,06 577,7 584,67 
5E 546,5 552,47 559,11 566,42 572,72 579,36 586 592,64 599,61 606,25 613,22 

6E 565,42 572,72 580,69 587,99 595,3 602,93 610,9 618,53 626,17 633,8 641,77 
7E 589,98 598,95 606,91 615,88 624,17 633,14 641,77 650,07 659,03 667,33 676,29 
8E 612,56 622,18 632,14 641,1 651,06 660,36 669,65 679,28 689,23 698,86 708,49 

9E 642,43 652,72 662,68 673,63 684,59 694,54 705,17 715,46 726,08 736,7 746,99 
10E 665,33 676,62 687,57 699,52 710,81 722,76 733,71 745,33 756,95 768,57 779,85 

11E 695,54 708,49 720,44 733,05 745,33 757,28 770,23 782,51 795,12 807,4 819,69 
12E 710,81 724,75 737,7 751,31 763,59 778,19 791,47 805,08 817,69 830,64 844,58 

13E 735,37 749,31 763,26 778,53 792,47 807,07 821,01 835,62 850,22 863,83 878,77 
14E 761,6 776,87 792,14 807,4 822,67 838,27 853,21 868,81 883,75 899,35 914,95 

 
Tabuľka č. 7: Hodinová  mzdová tarifa pre pracovný čas 37,5 hod. týždenne pre zamestnancov s úkolovou 
mzdou (ú činnos ť od 1.2.2018) 
 

Tarifné 
do  nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad triedy 

  3 r. 3 r. 6 r.  9 r. 12 r. 15 r. 18 r. 21 r. 24 r.  27 r. 30 r. 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3F 3,10 3,12 3,16 3,20 3,23 3,27 3,31 3,33 3,37 3,41 3,44 

4F 3,21 3,25 3,28 3,32 3,36 3,40 3,44 3,48 3,52 3,55 3,59 
5F 3,36 3,40 3,44 3,48 3,52 3,56 3,60 3,64 3,68 3,73 3,77 
6F 3,47 3,52 3,57 3,61 3,66 3,71 3,75 3,80 3,85 3,89 3,94 
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Tabuľka č. 8:  Mzdová tabu ľka pre tarifné úrovne a rozpätia od 1.2.2018 
 

tarifné rozpätia (v €) 
Tarifné 
úrovne 

526,52   749,78         E 
  626,1   899,15       D 
    725,68   1048,52     C 
    858,46  1 247,69  B 
        1024,43   1 496,65 A 

 
 
Zaradenia profesií sú zadefinované vo Vykonávacom opatrení RO5 ku kategorizácii profesií 
pre stanovenie základných miezd. 
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Článok XIII. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1 Gestorským útvarom tohto dokumentu je  Odbor riadenia ľudských zdrojov (O5). 
 

13.2 Garantom tohto dokumentu je  riaditeľ Odboru riadenia ľudských zdrojov (O5). 
 

13.3 Schvaľovateľom tohto dokumentu je generálny riaditeľ  
 

13.4 Dokument bol dohodnutý so zástupcami zamestnancov v rámci kolektívneho 
vyjednávania. 
 

13.5 Tento dokument je samostatnou prílohou ku kolektívnej zmluve.  

 

13.6 Tento dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov ZSSK CARGO. 
 

13.7 Za kontrolu dodržiavania ustanovení tohto dokumentu zodpovedá riaditeľ odboru 
riadenia ľudských zdrojov. 
 

13.8 Týmto dokumentom sa ruší Smernica pre odmeňovanie zamestnancov ZSSK CARGO 
č. 3_O5_Smernica – 01_2009_v1.1 

 

13.9 Tento dokument nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2012 

 

 

 

 
 
 

 


