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I.

Úvodné ustanovenie

1.1. Predstavenstvo obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina a.s. (ďalej len
„spoločnosť“ alebo „zamestnávateľ“) v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. h)
Stanov spoločnosti vydáva tento mzdový poriadok spoločnosti (ďalej len
„mzdový poriadok“).
1.2. Tento mzdový poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých
zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere, ako aj pre
zamestnancov vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru na základe
dohôd uzatvorených so zamestnávateľom (ďalej len „zamestnanec“ alebo
„zamestnanci“).
1.3. Tento mzdový poriadok upravuje mzdové pomery a náležitosti zamestnancov,
stanovuje podmienky ich odmeňovania, priznávania odmien, prémií a ďalších
pohyblivých zložiek mzdy a špecifikuje ostatné mzdové podmienky. Platové
pomery výkonného riaditeľa spoločnosti upravuje osobitný vnútorný predpis
spoločnosti.
1.4. Každý zamestnanec, ktorý je u zamestnávateľa v pracovnom pomere, musí mať
vedúcim úseku písomne stanovenú pracovnú náplň. Pracovná náplň sa stanoví
na základe organizačného poriadku spoločnosti.
1.5. Pod pojmom mzda sa na účely tohto mzdového poriadku rozumie vždy mzda za
obdobie jedného kalendárneho mesiaca (mesačná mzda), ak ďalej v texte nie je
v konkrétnom prípade výslovne uvedené inak. Mzda sa skladá zo základnej
mzdy, náhrad a pohyblivých zložiek.
II.

Dohody o mzdových podmienkach vedúcich zamestnancov

2.1. S vedúcimi zamestnancami, ktorými na účely tohto mzdového poriadku sú
vedúci úsekov a vedúci útvarov spoločnosti, môže zamestnávateľ uzatvoriť
dohody o mzdových podmienkach, v ktorých s nimi dohodne základnú mzdu, vo
výške v ktorej už bude zohľadnená aj prípadná práca nadčas (u vedúcich
útvarov spoločnosti môže byť takto zohľadnená najviac v rozsahu 250 hodín
ročne), práca vo sviatok, v sobotu a nedeľu a v noci. Takto dohodnutá základná
mzda potom zahŕňa aj mzdu a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas (u
vedúcich útvarov spoločnosti len za uvedený rozsah), mzdové zvýhodnenia za
prácu vo sviatok, v sobotu a nedeľu a v noci.
2.2. Ak sa s vedúcim zamestnancom nedohodne základná mzda spôsobom podľa
predchádzajúceho bodu tohto mzdového poriadku, postupuje sa pri uzatváraní
dohody o mzdových podmienkach podľa článku III. tohto mzdového poriadku,
pričom v takomto prípade nemožno s týmto vedúcim zamestnancom dohodnúť
základnú mzdu vyššiu ako je dolná hranica mzdového rozpätia tej mzdovej
triedy, do ktorej je tento vedúci zamestnanec zaradený podľa článku IV. tohto
mzdového poriadku.
2.3. Vedúcemu zamestnancovi, s ktorým sa dohodla základná mzda spôsobom
podľa bodu 2.1 tohto mzdového poriadku, patrí okrem tejto základnej mzdy aj
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mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom
prostredí a náhrada za pracovnú pohotovosť.
2.4. Dohoda o mzdových podmienkach sa s vedúcim zamestnancom, s ktorým sa
základná mzda dohodla spôsobom podľa bodu 2.1 tohto mzdového poriadku,
uzatvára na formulári, ktorý je uvedený v prílohe tohto mzdového poriadku, ktorá
je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
III.

Dohody o mzdových podmienkach ostatných zamestnancov

3.1 Dohody o mzdových podmienkach, v ktorých zamestnávateľ dohodne výšku
základnej mzdy s ostatnými zamestnancami, sa uvádza v pracovnej zmluve. So
zamestnancom, ktorý nie je u zamestnávateľa v pracovnom pomere, sa výška
základnej mzdy/odmeny, ktorú zamestnávateľ s týmto zamestnancom dohodne,
sa uvedie priamo v uzatváranej dohode o práci vykonávanej mimo pracovného
pomeru.
3.2 Okrem základnej mzdy dohodnutej podľa predchádzajúceho bodu tohto
mzdového poriadku patrí zamestnancom aj:
a) mzdové zvýhodnenie za prácu v noci,
b) mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
c) mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
d) mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.
e) mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom
prostredí,
f) náhrada za pracovnú pohotovosť.
IV.

Mzdové zaraďovanie zamestnancov

4.1 Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do príslušnej mzdovej triedy (vykoná jeho
mzdové zaradenie) na základe jeho pracovného zaradenia na pracovné miesto
v spoločnosti (ďalej len „pracovné miesto“) a v súlade s prílohami č. 1 a č. 2 tohto
mzdového poriadku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou.
4.2 Zamestnávateľ dohodne so zamestnancom výšku základnej mzdy na základe
jeho mzdového zaradenia vykonaného podľa predchádzajúceho bodu tohto
mzdového poriadku, pričom zamestnancovi patrí základná mzda minimálne vo
výške rovnajúcej sa dolnej hranici mzdového rozpätia príslušnej mzdovej triedy.
Základnú mzdu vyššiu ako je horná hranica mzdového rozpätia príslušnej
mzdovej triedy so zamestnancom dohodnúť nemožno.
4.3 O výške základnej mzdy, ktorá sa zamestnancom dohodne podľa
predchádzajúceho bodu tohto mzdového poriadku, rozhodne výkonný riaditeľ
spoločnosti na základe návrhu vedúceho toho úseku spoločnosti, na ktorom je
zamestnanec organizačne zaradený. U zamestnancov, ktorí sú priamo
podriadení výkonnému riaditeľovi spoločnosti alebo sú zaradení mimo
organizačnej štruktúry spoločnosti, rozhodne výkonný riaditeľ spoločnosti bez
návrhu.
4.4 Pri rozhodovaní o výške základnej mzdy podľa predchádzajúceho bodu tohto
mzdového poriadku sa prihliadne najmä na zamestnancom dosiahnuté
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vzdelanie, odbornosť a špecializáciu, získané spôsobilosti, schopnosti
a zručnosti, dĺžku odbornej praxe, ako aj úroveň ostatných kvalifikačných
predpokladov potrebných alebo súvisiacich s výkonom práce tohto zamestnanca.
4.5 Počas skúšobnej doby zamestnanca môže zamestnávateľ s týmto
zamestnancom dohodnúť základnú mzdu nižšiu až o 20% ako je základná mzda,
ktorá mu inak podľa bodu 4.2 tohto mzdového poriadku v minimálnej výške patrí.
Takto dohodnutá základná mzda nemôže byť nižšia ako je minimálny mzdový
nárok ustanovený Zákonníkom práce pre stupeň náročnosti práce pracovného
miesta, na ktorom je tento zamestnanec pracovne zaradený.
4.6 Zamestnávateľ môže zamestnancovi za porušenie jeho pracovnej disciplíny, na
ktoré bol tento zamestnanec písomne upozornený, krátiť dohodnutú základnú
mzdu na dobu troch kalendárnych mesiacov až o 30% jej výšky. Ak tento
zamestnanec opakovane porušuje pracovnú disciplínu v období týchto troch
kalendárnych mesiacov, resp. vykazuje neuspokojivé pracovné výsledky, na čo
bol najmenej dvakrát písomne upozornený výkonným riaditeľom spoločnosti
počas posledných šiestich mesiacov, môže mu zamestnávateľ trvalo krátiť
dohodnutú základnú mzdu až o 40% jej výšky. Uvedené krátenia dohodnutej
základnej mzdy musí zamestnávateľ vopred prerokovať so zamestnancom a so
zástupcami zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa.
4.7 O krátení dohodnutej základnej mzdy podľa predchádzajúceho bodu tohto
mzdového poriadku rozhodne výkonný riaditeľ spoločnosti na základe návrhu
vedúceho toho úseku spoločnosti, na ktorom je zamestnanec organizačne
zaradený. U zamestnancov, ktorí sú priamo podriadení výkonnému riaditeľovi
spoločnosti alebo sú zaradení mimo organizačnej štruktúry spoločnosti,
rozhodne výkonný riaditeľ spoločnosti bez návrhu.
4.8 Ak sa zamestnancovi dohodnutá základná mzda kráti podľa bodu 4.6 tohto
mzdového poriadku, základná mzda, ktorá tomuto zamestnancovi po tomto
krátení patrí, nemôže byť nižšia ako je minimálny nárok ustanovený Zákonníkom
práce pre stupeň náročnosti práce pracovného miesta, na ktorom je tento
zamestnanec pracovne zaradený.

V.
5.1

Mzdové zvýhodnenia a náhrady
Mzdové zvýhodnenia
pracovnom prostredí.

za

prácu

v sťaženom

a zdraviu

škodlivom

5.1.1 Činnosti, za vykonávanie ktorých patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde
aj mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom
prostredí, sú:
a) obsluha zariadení pre manipuláciu s fekáliami pri obsluhe lietadiel,
b) obsluha zariadení pri čerpaní žúmp,
a to za podmienky, že zamestnanec má aspoň jednu z týchto činností uvedenú
vo svojej pracovnej náplni a preukázateľne ju v príslušnom mesiaci vykonával.
5.1.2 Mzdové zvýhodnenie podľa predchádzajúceho bodu tohto mzdového
poriadku patrí zamestnancovi v paušálnej výške 300,- Sk za kalendárny mesiac.
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5.2 Zamestnancovi patrí za každú hodinu práce v noci popri dosiahnutej mzde aj
mzdové zvýhodnenie vo výške 25% hodinovej sadzby jeho dohodnutej základnej
mzdy.
5.3 Zamestnancovi patrí za každú hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu popri
dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie vo výške 30% hodinovej sadzby jeho
dohodnutej základnej mzdy.
5.4 Zamestnancovi patrí za každú hodinu práce vo sviatok popri dosiahnutej mzde
aj mzdové zvýhodnenie vo výške 100% hodinovej sadzby jeho dohodnutej
základnej mzdy.
5.5 Za každú hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda
a mzdové zvýhodnenie vo výške 33% hodinovej sadzby jeho dohodnutej
základne mzdy.
5.6 Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ nariadil alebo s ním dohodol pracovnú
pohotovosť, patrí za každú hodinu tejto pohotovosti náhrada vo výške:
a) 10% hodinovej sadzby jeho dohodnutej základnej mzdy v prípade pracovnej
pohotovosti mimo pracoviska,
b) 65% hodinovej sadzby jeho dohodnutej základnej mzdy v prípade pracovnej
pohotovosti na pracovisku.
VI.

Pohyblivé zložky mzdy

6.1 Pohyblivé zložky mzdy podľa tohto mzdového poriadku poskytuje
zamestnávateľ iba zamestnancom, ktorí sú u neho v pracovnom pomere (nie
zamestnancom na základe dohody o vykonaní práce).
6.2 Pohyblivé zložky mzdy poskytované podľa predchádzajúceho bodu tohto
mzdového poriadku sú:
a) osobné ohodnotenie
b) odmeny za splnenie mimoriadnych úloh,
c) odmeny pri pracovných a životných jubileách,
d) ďalšia mzda.
6.3 Osobné ohodnotenie
6.3.1. Vedúci úseku môže navrhnúť zamestnancovi pohyblivú zložku mzdy osobné ohodnotenie. Výška osobného ohodnotenia sa určuje v percentách zo
základnej mesačnej mzdy a kritériami pre priznanie osobného ohodnotenia sú
najmä :
- dosiahnutá kvalifikácia k výkonu práce
- prax, odbornosť a samostatnosť výkonu práce
- jazykové znalosti a pod.
6.3.2. Osobné ohodnotenie sa vypláca každý mesiac. V prípade nepriaznivého
hospodárskeho výsledku spoločnosti, v prípade porušenia pracovných povinností
zamestnanca resp. pri akomkoľvek porušení jeho pracovnej disciplíny, resp. pri
nedodržaní kritérií rozhodujúcich pre priznanie a vyplatenie osobného
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ohodnotenia zo strany zamestnanca, je zamestnávateľ oprávnený v danom
mesiaci resp. inak určenom období znížiť resp. zvýšiť pohyblivú zložku mzdy od
0% maximálne do priznanej výšky osobného ohodnotenia v závislosti od
rozsahu, druhu a závažnosti konania zamestnanca.
6.3.3. O návrhu osobného ohodnotenia rozhodne výkonný riaditeľ, osobné
ohodnotenie nie je nárokovateľné.
6.4. Odmeny za splnenie mimoriadnych úloh
6.4.1 Odmenu za splnenie mimoriadnych úloh je možné priznať za:
a) splnenie mimoriadnej a časovo náročnej úlohy pre spoločnosť, ktorá je mimo
rámca pracovnej náplne zamestnanca,
b) splnenie úlohy pri zavádzaní a zabezpečovaní nových činností v spoločnosti,
c) splnenie úlohy pri zavádzaní do praxe alebo uplatňovaní nového vnútorného
predpisu spoločnosti,
d) splnenie mimoriadnej a osobitne významnej úlohy pre rozvoj spoločnosti,
e) výnimočné zásluhy pri záchrane života, ochrane majetku a likvidácii následkov
živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí v spoločnosti.
6.4.2 Zamestnancovi je možné odmenu za splnenie mimoriadnych úloh priznať
jednorazovo maximálne vo výške 20% jeho dohodnutej základnej mzdy. Ak ide
o vedúceho zamestnanca, najviac vo výške 30% jeho dohodnutej základnej
mzdy.
6.4.3 Tomu istému zamestnancovi sa môže odmena za splnenie mimoriadnych úloh
priznať v priebehu daného kalendárneho roka najviac päťkrát.
6.4.4 Návrh na priznanie odmeny podľa bodu 6.4.1 a v súlade s bodmi 6.4.2 a 6.4.3
tohto mzdového poriadku predkladá vedúci toho úseku spoločnosti, na ktorom je
organizačne zaradený zamestnanec, ktorému sa má táto odmena priznať, resp.
tento návrh predkladá výkonný riaditeľ spoločnosti, ak ide o zamestnanca, ktorý
je jemu priamo podriadený. Uvedený návrh sa predkladá na posúdenie
ekonómovi spoločnosti.
6.4.5 Opodstatnenosť predloženia návrhu uvedeného v predchádzajúcom bode tohto
mzdového poriadku musí byť v tomto návrhu dostatočne odôvodnená.
6.4.6 Ekonóm spoločnosti posúdi návrh predložený podľa bodu 6.4.4 tohto
mzdového poriadku z pohľadu nasledovných ekonomických kritérií:
a) či spoločnosť má dostatok voľných peňažných prostriedkov potrebných na
vyplatenie odmeny, ktorá je predmetom tohto návrhu,
b) či jej zúčtovaním na výplatu za posledné uzavreté účtovné obdobie by nedošlo
k prekročeniu podielu plánovaných mzdových nákladov na plánovaných
výnosoch za toto účtovné obdobie.
Uvedený návrh s výsledkom tohto posúdenia predloží na rozhodnutie
výkonnému riaditeľovi spoločnosti.
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6.4.7 O priznaní odmeny za splnenie mimoriadnych úloh rozhodne výkonný riaditeľ
spoločnosti na základe návrhu predloženého podľa predchádzajúceho bodu
tohto mzdového poriadku, a to za podmienok, že:
a) predloženie tohto návrhu je v súlade s bodom 6.4.5 tohto mzdového poriadku,
b) tento návrh je podľa predchádzajúceho bodu tohto mzdového poriadku posúdený
kladne,
pričom je oprávnený rozhodnúť o priznaní tejto odmeny vo výške vyššej ako je
uvedená v tomto návrhu.
6.4.8 Povinnosti, ktoré pre výkonného riaditeľa spoločnosti a ekonóma spoločnosti
vyplývajú z bodov 6.4.6 a 6.4.7 tohto mzdového poriadku, plnia obaja bez
zbytočného odkladu.
6.5 Odmeny pri pracovných a životných jubileách
6.5.1 Zamestnancovi sa ku dňu, ktorým dovŕši 50. rok veku, prizná odmena vo výške
rovnajúcej sa sume jeho priemerného mesačného zárobku. Odmena v plnej
výške sa vyplatí pri odpracovaní u zamestnávateľa alebo jeho právnych
predchodcov min. 5 rokov. V prípade kratšej doby sa vyplatí alikvotná čiastka
v pomere ku počtu odpracovaných mesiacov.
6.5.2 Zamestnancovi sa ku dňu, ktorým dosiahne 10. rok nepretržitého pracovného
pomeru u zamestnávateľa alebo jeho právnych predchodcov, prizná odmena vo
výške 4 500,- Sk.
6.5.3 Zamestnancovi sa ku dňu, ktorým dosiahne 15. rok nepretržitého pracovného
pomeru u zamestnávateľa alebo jeho právnych predchodcov, prizná odmena vo
výške 5 000,- Sk.
6.5.4 Zamestnancovi sa ku dňu, ktorým dosiahne 20. rok nepretržitého pracovného
pomeru u zamestnávateľa alebo jeho právnych predchodcov, prizná odmena vo
výške 5 500,- Sk.
6.5.5 Zamestnancovi sa ku dňu, ktorým dosiahne 25. rok nepretržitého pracovného
pomeru u zamestnávateľa alebo jeho právnych predchodcov, prizná odmena vo
výške 6 500,- Sk.
6.6 Ďalšia mzda
6.6.1 Ďalšiu mzdu je možné priznať za predpokladu, že sú splnené nasledovné
ukazovatele:
a) plánované príjmy spoločnosti sú plnené a podiel plánovaných mzdových
nákladov na plánovaných výnosoch nie je prekročený,
b) spoločnosť má dostatok voľných peňažných prostriedkov potrebných na jej
vyplatenie, a to aj formou preddavku v priebehu daného kalendárneho roka
c) ďalšia mzda nebude vyplatená zamestnancom, ktorým bola v priebehu
kalendárneho roka krátená mzda podľa ust. 4.6. tohto Mzdového poriadku
d) ďalšia mzda nie je nárokovateľná.
6.6.2 Preddavok na ďalšiu mzdu podľa predchádzajúceho bodu tohto mzdového
poriadku je možné priznať k 30. 6. daného kalendárneho roka za predpokladu
splnenia uvedených ukazovateľov za obdobie január až máj daného
kalendárneho roka, a to až vo výške 40 % dohodnutej základnej mzdy
zamestnanca.
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6.6.3 Ďalšiu mzdu (resp. jej doplatok, ak bola v priebehu daného kalendárneho roka
priznaná formou preddavku podľa bodu 6.6.2 tohto mzdového poriadku) podľa
bodu 6.6.1 tohto mzdového poriadku je možné priznať k 30. 11. daného
kalendárneho roka za predpokladu splnenia uvedených ukazovateľov za obdobie
január až október daného kalendárneho roka, a to až vo výške 100 % dohodnutej
základnej mzdy zamestnanca. V prípade priznania ďalšej mzdy formou
preddavku podľa bodu 6.6.2 tohto mzdového poriadku, je možné priznať už iba
jej doplatok po odpočítaní takto priznaných preddavkov.
6.6.4 Splnenie ukazovateľov uvedených v bode 6.6.1 tohto mzdového poriadku za
jednotlivé obdobia uvedené v bodoch 6.6.2 až 6.6.4 tohto mzdového poriadku
vyhodnotí ekonóm spoločnosti, a to v lehotách tam uvedených. V tých istých
lehotách na základe tohto vyhodnotenia stanoví percento ďalšej mzdy (resp. jej
preddavku alebo doplatku), ktoré sa môže priznať, pričom toto stanovenie
predloží vo forme návrhu výkonnému riaditeľovi spoločnosti.
6.6.5 O priznaní a výške percenta ďalšej mzdy (resp. jej preddavku alebo doplatku),
ktoré sa prizná, rozhodne výkonný riaditeľ spoločnosti na základe návrhu
predloženého podľa predchádzajúceho bodu tohto mzdového poriadku, a to bez
zbytočného odkladu, pričom nie je oprávnený rozhodnúť o priznaní vyššieho
percenta ako je uvedené v tomto návrhu, resp. rozhodnúť bez tohto návrhu.
6.6.6 Zamestnancovi, ktorý má dohodnutú základnú mzdu krátenú podľa bodu 4.6
tohto mzdového poriadku, patrí ďalšia mzda (resp. jej preddavok alebo doplatok)
vo výške percenta priznaného podľa predchádzajúceho bodu tohto mzdového
poriadku takto krátenej dohodnutej základnej mzdy.
6.6.7 Zamestnancovi, ktorému pracovný pomer u zamestnávateľa vznikol po 1. 1.
daného kalendárneho roka, sa výška ďalšej mzdy (resp. jej preddavku alebo
doplatku) priznanej podľa bodu 6.6.6 tohto mzdového poriadku alikvotne zníži.
6.6.8 Ak bola ďalšie mzda priznaná formou preddavku podľa bodu 6.6.2 tohto
mzdového poriadku, vyplatený nárok z ďalšej mzdy takto priznanej sa považuje
za definitívne vysporiadaný.
6.7.
Pohyblivú zložku mzdy nad rámec tohto mzdového poriadku (mimoriadnu
odmenu) môže zamestnancom priznať iba predstavenstvo spoločnosti, a to aj
výkonnému riaditeľovi spoločnosti.
VII.

Záverečné ustanovenia

7.1 Dodržiavanie a správne uplatňovanie ustanovení tohto mzdového poriadku overuje
referent pre personalistiku a mzdy, pričom ich prípadné porušenie bezodkladne
oznámi ekonómovi spoločnosti.
7.2 Mzdové podmienky zamestnancov, s ktorými zamestnávateľ uzatvoril pracovnú
zmluvu pred účinnosťou tohto mzdového poriadku, dá zamestnávateľ do súladu
s týmto mzdovým poriadkom uzatvorením nových dohôd o mzdových podmienkach.

8

7.3. Mzdový poriadok prerokovalo predstavenstvo akciovej spoločnosti Letisková
spoločnosť Žilina a.s., Letisko, 013 41 Dolný Hričov dňa 19. februára 2007
a dozorná rada ho schválila na svojom rokovaní dňa 21. februára 2007.
Platnosť Mzdového poriadku je odo dňa schválenia dozornou radou, teda od 21.
februára 2007.
Týmto Mzdovým poriadkom sa rušia a nahrádzajú všetky skôr prijaté
a schválené Mzdové poriadky spoločnosti. Je vydaný v 8 vyhotoveniach.

Ing. Ján Stehlík
predseda predstavenstva

Ing. Ivan Hečko
člen predstavenstva

Ing. Miloslav Mészáros
člen predstavenstva
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Mzdový poriadok
Letisková spoločnosť Žilina a.s.

Pracovné miesto
Výkonný riaditeľ
Vedúci ekonomického úseku
Vedúci obchodno – prevádzkového úseku
Vedúci úseku letiskovej ochrany
Vedúci úseku stratégií a rozvoja
Vedúci útvaru obchodno-prepravných služieb
Referent pre personalistiku a mzdy
Vedúci útvaru technickej obsluhy a údržby
Zamestnanec ekonomického útvaru
Zamestnanec útvaru obch.-prepravných služieb
Zamestnanec útvaru technickej obsluhy a údržby
Zamestnanec útvaru stratégií a rozvoja
Asistent výkonného riaditeľa
Účtovník – fakturant
Investičný referent
Zamestnanec bezpečnostnej ochrany letiska
Zamestnanec biologickej ochrany letiska
Upratovačka
Ostatné pracovné miesta (sezónne)
Referent pre riadenie kvality

Príloha č. 1

Pracovný režim
pracovného miesta
J
J
J
J
J
N
J
J
J
N
N
J
J
J
J
N
N

Stupeň náročnosti práce
pracovného miesta
6
5
5
5
5
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2

J
N
J

1
1
4

Vysvetlivky :
J – jednozmenný
N – nepretržitý
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Mzdový poriadok
Letisková spoločnosť Žilina a.s.

Stupeň náročnosti
pracovného miesta
1
2
3
4
5
6

Mzdová trieda
1
2
3
4
5
6

Príloha č. 2

Mzdové rozpätie
základnej mzdy
7 200 – 15 200
9 800 – 17 800
11 400 – 22 600
15 800 – 25 800
18 800 – 35 000
schvaľuje valné
zhromaždenie
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Mzdový poriadok
Letisková spoločnosť Žilina a.s.

Príloha č. 3

VZOR
PRACOVNÁ ZMLUVA
uzavretá v zmysle ust.§42 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení
n.p.
Zamestnávateľ:
Zastúpený:

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Letisko, 013 41 Dolný Hričov, , IČO: 36426032
................................, výkonný riaditeľ

spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Žiline oddiel Sa, vložka číslo 10462/L
a
Zamestnanec:
Bytom:
Narodený:
Rodné číslo:
Číslo účtu :

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXX

sa dohodli na uzatvorení tejto pracovnej zmluvy s účinnosťou od XXXXXX,
I.
Druh práce
1.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec bude vykonávať tento druh práce:
XXXXXXXXXXX
1.2.
Stručná charakteristika práce:
Zamestnanec je ako ............. podriadený XXXXXXXXXXXX a je viazaný jeho
pokynmi a rozhodnutiami.
Z tohto pracovného zaradenia mu vyplýva povinnosť vykonávať činnosti
súvisiace s XXXXXXXX.
Podrobná náplň práce je uvedená v „Pracovnej náplni“, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto pracovnej zmluvy.
II.
Deň nástupu do práce
2.1.
Pán XXXXXX nastúpil do práce dňom XXXXXX. Dňom nástupu do práce vznikol
pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
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2.2.
Pracovný pomer sa dojednáva na dobu neurčitú, so skúšobnou dobou 3
mesiace.
2.3.
Dĺžka výpovednej doby je ustanovená v § 62 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer končí
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej dva mesiace, ak je
daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť
rokov, je výpovedná doba najmenej tri mesiace. Výpovedná doba začína plynúť
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcom po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak
nie je ustanovené inak.
III.
Miesto výkonu práce
3.1.
Miesto výkonu práce:

3.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ môže zamestnanca vysielať na
pracovné cesty na nevyhnutne potrebné obdobie, podľa svojich potrieb, k čomu
zamestnanec udeľuje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.
IV.
Mzda
4.1.
V zmysle ustanovení Organizačného poriadku spoločnosti, Mzdového poriadku
spoločnosti a Kolektívnej zmluvy, podľa zaradenia ako poverený výkonný riaditeľ
spoločnosti je dohodnuté:
- tarifný stupeň č. X
- základná mzdu vo výške XXX,-Sk brutto mesačne
- pohyblivá zložka mzdy vo forme osobného ohodnotenia v zmysle
Mzdového poriadku spoločnosti do výšky XX% základnej mzdy
mesačne
Kritériá pre priznanie pohyblivej zložky – osobného ohodnotenia sú:
Kvalifikovanosť a odbornosť pracovného výkonu zamestnanca, samostatnosť v
plnení pracovných úloh, pracovná iniciatíva a aktivita zamestnanca, hospodársky
výsledok spoločnosti podľa kritérií v Mzdovom poriadku spoločnosti. Výšku
pohyblivej zložky zamestnancovi navrhuje priamy nadriadený a schvaľuje
výkonný riaditeľ.
4.2.
Mzda zamestnanca je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do 15
dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
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4.3.
Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli, že zamestnávateľ bude
poukazovať zamestnancovi mzdu na účet vedený v banke alebo pobočke
zahraničnej banky v SR určený zamestnancom v záhlaví tejto zmluvy. Zmenu
účtu sa zamestnanec zaväzuje okamžite písomne oznámiť zamestnávateľovi. V
prípade porušenia uvedenej povinnosti, zamestnávateľ nenesie zodpovednosť za
omeškanie vyplatenia mzdy.
V.
Pracovný čas
5.1.
Ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca je 40 hodín v zmysle § 85 č.
311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
VI.
Dovolenka
6.1.
Výmera dovolenky je ustanovená ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z.z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov a Kolektívnou zmluvou.
VII.
Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
7.1.
Zamestnávateľ je odo dňa vzniku pracovného pomeru povinný prideľovať
zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť dohodnutú mzdu a vytvárať
vhodné pracovné podmienky.
7.2.
Zamestnanec podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený s
vnútornými predpismi zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi, s ustanoveniami upravujúcimi
zákaz diskriminácie, s právami a povinnosťami, ako aj inými skutočnosťami,
nevyhnutnými pre riadny výkon jeho funkcie.
7.3.
Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce
dohodnuté v pracovnej zmluve osobne, v určenom pracovnom čase a dodržiavať
pracovnú disciplínu.
7.4.
Zamestnanec je povinný vyžiadať si od zamestnávateľa predchádzajúci písomný
súhlas v prípade, že má záujem vykonávať zárobkovú činnosť zhodnú, alebo
obdobnú s predmetom činnosti zamestnávateľa podľa jeho zapísaného predmetu
činnosti v obchodnom registri, alebo ak má záujem vykonávať zárobkovú
činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s jeho pracovnou činnosťou uvedenou
v tejto pracovnej zmluve. Vedúci zamestnanci môžu byť členmi riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť taktiež len s predchádzajúcim súhlasom zamestnávateľa.
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7.5.
Zamestnanec podpisom tejto zmluvy výslovne vyjadruje svoj súhlas s použitím
svojich osobných údajov v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov pre účely práva a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, pre
účely plnenia povinností zamestnanca a zamestnávateľa z poistenia v zmysle
zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a financovaní zdravotného
poistenia a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v znení neskorších
predpisov.

VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1.
Dohodnutý obsah tejto pracovnej zmluvy je možné meniť iba na základe dohody
oboch zmluvných strán, formou písomného číslovaného dodatku podpísaného
obidvomi zmluvnými stranami.
Zamestnanec bol pred uzavretím pracovnej zmluvy oboznámený s právami
a povinnosťami a s pracovnými a mzdovými podmienkami.
8.2.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa
spravujú ustanoveniami Zákonníka práce, ostatnými súvisiacimi všeobecne
záväznými predpismi a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
8.3.
Zmluvné strany si pracovnú zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej
vyplývajúcimi porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili
slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V Dolnom Hričove dňa XXXXX
Zamestnanec:
............................
......................................
XXXXXXXX

Zamestnávateľ:

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
zastúpená
výkonný riaditeľ

Zamestnanec prevzal dňa:
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