
10.   PODIELOVÁ MZDA U ROBOTNÍCKYCH PROFESIÍ
     Uznesením predstavenstva SBD je určovaná hodinová zúčtovacia sadzba (HZS) za výkony
zamestnancov SBD v robotníckych profesiách.
    Na základe tejto sadzby sa určí vyprodukovaný výkon zamestnanca vynásobením počtu hodín
skutočne odvedených výkonov x HZS.
    Z takto určeného výkonu v € sa príslušným % určí podiel v € podľa doleuvedených podmienok.
     Skutočný pracovný výkon musí byť potvrdený odberateľom na pracovných lístkoch, a len takéto
výkony môžu byť zahrnuté do podielovej mzdy zamestnanca.
     V záujme zvýšenia hmotnej zainteresovanosti zamestnancov SBD na skutočne   odvedených
výkonoch, ako  i zvýšenia kvality práce pristupuje sa k forme odmeňovania týchto zamestnancov
priamym podielom na vyprodukovaných výkonoch a to nasledovne:
     Hrubá mzda zamestnanca odmeňovaného podľa týchto zásad bude vypočítaná ako príslušné
percento  z  vyprodukovaných  výkonov  a  tomu  bude  pripočítaná  čiastka  v  €  za  prípadnú
pohotovostnú službu a ostatné prípadné príplatky dole uvedené.
Jednotlivé zložky podielovej mzdy:
1. Základná sadzba...............................................40,00 % z výkonov
2. Nadčasové hodiny +25 % ................................42,50 % z výkonov
3. Zvýšenie za vedenie osobného vozidla............  0,60 €/deň          

Odmeňovanie pracovníkov v mimopracovnom pomere:
Bude vykonávané podľa rovnakých zásad, ako u pracovníkov v trvalom pracovnom pomere.

Príplatok za pohotovostnú službu mimo pracoviska:
Príplatok je stanovený na 0,4656 € za 1 hodinu pohotovosti. Hotovosť je zabezpečovaná v pracovný
deň od 15.00 do 22.00 t.j. 7 hodín, v dňoch pracovného pokoja, pracovného kľudu a sviatku je
hotovosť, zabezpečovaná od 6.00 do 22.00 t.j. 16 hodín. 

Ďalšie  podmienky  hmotnej  zainteresovanosti  závislé  na  kvalite  práce  a  na  pracovnej
disciplíne:
1. za výbornú kvalitu práce a  za operatívnosť pri  plnení úloh môže vedúci strediska zvýšiť %

podielu až o 5 %
2. v    prípade zníženej   kvality, reklamácii, neochoty, prípadne pri porušení pracovnej disciplíny

môže vedúci strediska znížiť % podielu až o 10%
3. v   právomoci vedúceho strediska je podľa závažnosti zvýšiť, prípadne znížiť % podielu až o 5 %


