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Príloha č. 2  
 

Pravidlá a podmienky vyplatenia cieľovej odmeny/vianočnej odmeny  (ďalej len „Cieľová odmena“) 
za roky  2020 až 2021 
(ďalej len „Pravidlá“) 

Aplikujú sa v prípade, ak je ukazovateľ EBITDA,  dohodnutý v kolektívnej zmluve, 
 splnený minimálne na 100%  

 
Čl. I  Všeobecné podmienky vyplatenia cieľovej odmeny  
 
1. Cieľová odmena sa vypláca (ak v čl. I, bod 2 týchto Pravidiel nie je uvedené inak):   

 Zamestnancom Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (ďalej len „SPP“), ktorí boli 
v predchádzajúcom roku (rok, za ktorý sa cieľová odmena vypláca)  v pracovnom pomere – 
evidenčnom stave  v SPP minimálne 8 mesiacov nepretržite a ktorých pracovný pomer (evidenčný 
stav) v SPP trvá k 30.11. (vrátane) daného roka (roka vyplácania).   

 Zamestnancom SPP, ktorí boli v predchádzajúcom roku v pracovnom pomere -evidenčnom stave 
v SPP minimálne 8 mesiacov nepretržite (nezapočítava sa zaradenie do evidenčného stavu z titulu 
čerpania dovolenky, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú/rodičovskú dovolenku – berie sa 
do úvahy dovolenka čerpaná medzi MD a RD, dovolenka čerpaná po MD, dovolenka čerpaná po 
RD) a ktorí sú k 30.11. daného roka na materskej/rodičovskej dovolenke.  

 
2. Cieľová odmena sa nevypláca: 
 

 Zamestnancom, ktorí boli v predchádzajúcom roku nepretržite 8 mesiacov (počíta sa ako 8 x 30 
kalendárnych dní) a viac práceneschopní.   

 Cieľová odmena sa nevypláca zamestnancom, ktorí sú k 30.11. daného roka zaradení do 
evidenčného stavu z titulu čerpania dovolenky, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú 
dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku, s výnimkou zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky 
vyplatenia cieľovej odmeny podľa čl. I, bod 1 b) týchto Pravidiel.     

 Zamestnancom, ktorým bola v predchádzajúcom roku vykázaná neospravedlnená absencia.  

 Zamestnancom, ktorí boli v predchádzajúcom roku písomne upozornení za neuspokojivé plnenie 
pracovných úloh  – berie sa do úvahy obdobie, v ktorom došlo k neuspokojivému plneniu úloh zo 
strany zamestnanca a nie obdobie kedy bolo zamestnancovi upozornenie doručené. Ak bol 
zamestnanec v predchádzajúcom roku upozornený na neuspokojivé plnenie pracovných úloh, ktoré 
pokračovalo aj v roku vyplácania (napr. pri cieľovej odmene za rok 2020 november 2020 až január 
2021) zamestnancovi nebude vyplatená cieľová odmena za oba tieto roky.  

 Zamestnancom, ktorí v predchádzajúcom roku porušili pracovnú disciplínu, na čo boli  písomne 
upozornení a toto upozornenie bolo spracované v spolupráci s odborom ľudských zdrojov (CL) – berie 
sa do úvahy obdobie, v ktorom došlo k porušeniu pracovnej disciplíny a nie obdobie kedy bolo 
zamestnancovi upozornenie doručené. Ak porušovanie pracovnej disciplíny pokračovalo aj v roku 
vyplácania cieľovej odmeny, zamestnancovi nebude vyplatená cieľová odmena za oba tieto roky.       

 Zamestnancom, s ktorými zamestnávateľ skončil pracovný pomer výpoveďou v zmysle § 63 ods. 1 
písm. d) alebo e) a  plynie im výpovedná doba.       

  
3.   Suma, ktorá môže byť použitá na vyplatenie cieľovej odmeny (základná mesačná mzda + 350€), u 
zamestnanca spĺňajúceho podmienky vyplatenia cieľovej odmeny podľa kolektívnej zmluvy, interných pravidiel 
a týchto Pravidiel, sa prepočíta u každého zamestnanca v závislosti od dĺžky trvania jeho pracovného pomeru 
v predchádzajúcom roku a ďalších podmienok nasledovne: 
 

 ak odpracoval viac ako 8 mesiacov nepretržite ale neodpracoval celý predchádzajúci rok, za každý  
skutočne odpracovaný celý kalendárny mesiac sa počíta  1/12 zo sumy pozostávajúcej z jeho 
základnej mzdy k 31.12. predchádzajúceho roka + 350€. 
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 rovnako sa  postupuje u zamestnancov, ktorí boli časť predchádzajúceho roka na materskej  alebo 
rodičovskej dovolenke, u zamestnancov, ktorí boli dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie, čerpali  
študijné voľno, neplatené voľno a podobne.  Týmto zamestnancom  sa  za každý  skutočne   
odpracovaný celý kalendárny mesiac vypočíta 1/12 zo sumy pozostávajúcej zo základnej mzdy 
k 31.12. predchádzajúceho  roka + 350€. U zamestnancov, ktorí boli časť predchádzajúceho roka 
na materskej/rodičovskej dovolenke sa za „skutočne odpracovaný“ mesiac nepovažuje mesiac, 
v ktorom čerpali dovolenku bezprostredne nadväzujúcu na materskú/rodičovskú dovolenku.     

 u  zamestnancov, ktorí boli v predchádzajúcom roku práceneschopní (s výnimkou zamestnancov 
práceneschopných z dôvodu zamestnancom nezavineného  pracovného  úrazu   alebo   choroby 
z povolania) sa počet dní PN  v predchádzajúcom roku spočíta a za každých ukončených 30 
kalendárnych dní trvania PN sa cieľová odmena zníži o 1/12 zo sumy pozostávajúcej z jeho 
základnej mzdy k 31.12. predchádzajúceho roka + 350€ (pozn. zamestnancom, ktorí boli 
práceneschopní 8 mesiacov a viac nepretržite, sa cieľová odmena nevypláca, na nich sa tento bod 
nevzťahuje). 

 u zamestnancov, ktorým plynie výpovedná doba z dôvodu výpovede v zmysle §63 ods. 1 písm. a) 
až c) Zákonníka práce a počas tejto výpovednej doby sú na prekážkach v práci, sa za každý mesiac 
prekážok v práci cieľová odmena zníži o 1/12. Do prekážok v práci sa započítava aj čerpanie riadnej 
dovolenky nariadenej zamestnávateľom v rámci prekážok práci.  

  
4.  Suma vypočítaná podľa bodu 3 sa vo finále zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta.   
 
Čl. II    Pravidlá pre vyplatenie „individuálnej“ časti cieľovej odmeny  
     
1. Priamy nadriadený manažér navrhne výšku „individuálnej“ časti cieľovej odmeny v percentách. Pri navrhovaní 
tejto časti cieľovej odmeny manažér berie do úvahy predovšetkým tieto kritériá: 
 

 odporúča sa brať do úvahy hodnotenie výkonu zamestnanca v predchádzajúcom roku,   

 neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu osobných prekážok v práci na strane zamestnanca 
napr. návšteva lekára, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia a pod.,   

 zamestnanec aktívne prispieva/zapája sa do splnenia obchodných cieľov spoločnosti (počet 
získaných zákazníkov, podáva podnety na zlepšenie procesov v oblasti služieb zákazníkom, 
obchodnej činnosti SPP),  

 zamestnanec hľadal a navrhol príležitosti, ktoré môžu ďalej prispieť k naplňovaniu cieľov 
spoločnosti SPP,   

 zamestnanec sa aktívne zúčastňuje na strategických projektoch SPP, 

 zamestnanec vnáša do svojej  práce nové nápady, navrhuje riešenia na zefektívnenie procesov, 
postupov,  

 zamestnanec navrhuje zlepšenia postupov/procesov nielen v rámci svojej pracovnej náplne, ale 
aj so širším dosahom v rámci firmy,  

 zamestnanec vykonáva aktivity nad rámec svojich pracovných povinností, , 

 zamestnanec sa aktívne usiluje o zdokonalenie seba samého (individuálne vzdelávanie, aktívne  
vyžaduje spätnú väzbu na svoju prácu),  

 zamestnanec sa aktívne usiluje o zdokonalenie iných (odovzdáva svoje skúseností iným, 
spolupracuje), 

 u manažérov budú hodnotené aj parametre zamerané na vedenie ľudí –poskytuje 
zamestnancom informácie potrebné k ich práci, organizuje pravidelné porady so svojimi 
zamestnancami, poskytuje pravidelnú a včasnú spätnú väzbu, podporuje iniciatívu u 
zamestnancov, podporuje spoluprácu vo svojom tíme a spoluprácu medzi útvarmi a pod.     

 
2. Maximálna celková výška vyplatenej cieľovej odmeny (suma fixnej a individuálnej časti) u jedného 
zamestnanca môže dosiahnuť najviac 2-násobok jeho základnej mesačnej mzdy platnej 
k 31.12.predchádzajúceho roka + 350€. 
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3. Zamestnanci, ktorým nevznikol nárok na vyplatenie „fixnej“ časti cieľovej odmeny, nemajú nárok ani na 
vyplatenie „individuálnej“ časti cieľovej odmeny.   
 

 


