V záujme vytvárania priaznivých pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
v súlade s § 231 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov
zmluvné strany
Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra
zastúpený Ing. Vierou Podhorovou, riaditeľom
(ďalej len „zamestnávateľ“)
na jednej strane
a
Základná odborová organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku v pri Centre pre deti a rodiny Dedina Mládeže, Brigádnická 1, 946 03 Dedina
Mládeže
zastúpený Mgr. Miroslavou Bereczkou, predsedom odborovej organizácie a
splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy na
základe splnomocnenia zo dňa 28.02.2018
(ďalej len „odborová organizácia“)
na druhej strane
uzatvárajú
podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov
tento

DODATOK č. 4
ku

KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE

(Zamestnávateľ a odborová organizácia ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
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I.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve
uzatvorenej dňa 26.3.2018 /ďalej len „Dodatok“/ v tomto znení:
Od 1.7.2019
v Časti V. Odmeňovanie zamestnancov zmeňte článok 39 nasledovne:
Článok 39
Mzda profesionálneho náhradného rodiča
1. PNR je odmeňovaný mesačnou mzdou, ktorá pozostáva zo základnej mzdy a príplatkov
podľa č. IN-040/2019 Postup pri odmeňovaní profesionálnych náhradných rodičov
v zariadeniach SPODaSK v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia práce sociálnych vecí
a rodiny.
2. Mzdu PNR tvorí:
a) základná mzda
b) paušálny príplatok
c) príplatok za počet detí
d) príplatok za prax
e) profesijný príplatok
3. Profesijný príplatok stanovuje odborný tím Centra pre podporu profesionálnych
náhradných rodičov mesačne až do výšky 100,- EUR.
4. Výška profesijného príplatku za zvýšenú starostlivosť pri špecifických potrebách dieťaťa
je stanovená podľa kritérií:
 celodenná starostlivosť...........................................................................................30,00 EUR
(dieťa nenavštevuje predškolské ani školské zariadenia)
 dieťa navštevuje predškolské a školské zariadenie so zvýšeným nárokom na
starostlivosť............................................................................................................30,00 EUR
 zdravotný stav dieťaťa............................................................................................40,00 EUR
- dieťa s ŤZP
- dieťa s mentálnou retardáciou s prítomnými poruchami správania
- rizikový novorodenec s diagnózami vyžadujúcimi odborné výkony a zvýšenou
chorobnosťou (hospitalizácie v sprievode PNR, časté kontroly v odborných ambulanciách)
- podozrenie na DMO
- dieťa s dg. ADHD s prítomnými poruchami správania
- kombinácia diagnóz (psychiatrická + neurologická, kardiologická, endokrinologická...)
bez výrazných problémových prejavov dieťaťa
- dieťa so syndrómom FAS
- dieťa vyžadujúce špeciálne stravovanie (špecifické diéty so zvýšenými nárokmi na
prípravu zo strany PNR)
- dieťa vyžadujúce pravidelné rehabilitačné cvičenie, na ktoré PNR dochádza s dieťaťom
 psychický stav dieťaťa............................................................................................50,00
EUR
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- psychiatrická diagnóza so závažným dopadom na zvládnutie starostlivosti o dieťa (ťažké
poruchy správania v domácnosti PNR aj v škole, krádeže, verbálna aj fyzická agresivita,
šikanovanie, záškoláctvo, túlanie sa...)
- dieťa so syn. CAN, zneužívané, týrané, ktorého zvládanie prejavov kladie na PNR vysoké
nároky
- psychiatrická diagnóza kombinovaná s ŤZP s vysokými nárokmi na zvládnutie
starostlivosti
- Morbus Down a iné syndrómy detí s psychiatrickou diagnózou
- ťažko traumatizované dieťa
5.
Kritériá profesijného príplatku za osobnú zaangažovanosť, prístup k práci a
povinnostiam za mimoriadne osobné schopností alebo za vykonávanie práce nad rámec
pracovných povinností:
 zabezpečenie starostlivosti o dieťa z inej PNR
 aktívna participácia na podujatiach centra
 za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností PNR
 vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností PNR (napr. inovatívne návrhy a
podnety k skvalitneniu práce, zabezpečenie vzdelávania pre kolegov, pozitívna propagácia
PNR .... )
 zabezpečenie sponzorskej pomoci

II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán po
podpise tohto Dodatku obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom j
eho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Dodatok č.3 účinný od 1.7.2019 platí súčasne s Dodatkom č.4 účinným od 1.7.2019.
5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Dodatok pozorne prečítali, pričom všetky jeho
ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán
zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
6. Dodatok podlieha povinnému zverejneniu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
V Nitre, dňa 26. júla 2019

...................................................
štatutárny zástupca zamestnávateľa

................................................
predseda odborovej organizácie
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