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Dodatok č. 2

Ku Kolektívnej zmluve zamestnancov zariadenia SUBSIDIUM na rok 2019:

Zmluvné strany:

Zamestnávateľ:

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb Rožňava

Zastúpený:

PhDr. Ingrid Ferenčíkovou, PhD., poverenou riadením

(ďalej len „zamestnávateľ“)
a
Odborová organizácia:

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov
zdravotníctva a sociálnych služieb pri zariadení SUBSIDIUM –
špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domove
sociálnych služieb Betliarska 18, 048 01 Rožňava

Zastúpená:

Jurajom Benkom - predsedom ZO OZ pri zariadení SUBSIDIUM

(ďalej len ZO OZ pri zariadení SUBSIDIUM)

Článok I.
Zmluvné strany sa dohodli, že Kolektívna zmluva zamestnancov zariadenia SUBSIDIUM Rožňava
na rok 2019 zo dňa 31. 1. 2019 sa mení takto:
Časť III.
Článok 14 znie:
Článok 14
Dodatková dovolenka
1. Za zamestnanca, ktorý pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach, ktorý
vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, sa na účely dodatkovej dovolenky
podľa tohto zákona považuje zamestnanec, ktorý:
pracuje pri priamom ošetrovaní alebo pri obsluhe duševne chorých alebo mentálne
postihnutých aspoň v rozsahu polovice určeného týždenného pracovného času t. j. sestry,
zdravotnícki asistenti, opatrovatelia, sanitári, sociálni pracovníci, asistenti sociálnej práce,
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inštruktori sociálnej rehabilitácie, okrem opatrovateľov pri podávaní stravy. Nárok na
dodatkovú dovolenku je v dĺžke jedného týždňa ( §106 ods. 2 d) ZP).
Za práce pri priamom ošetrovaní alebo obsluhe duševne chorých alebo mentálne
postihnutých sa považujú všetky práce spojené s vyšetrovaním, pozorovaním, výchovou
týchto osôb, s ich liečením, vrátane liečebnej a pracovnej rehabilitácie so zabezpečovaním
ich sociálnych potrieb, vhodného spoločenského a pracovného alebo školského prostredia
a so starostlivosťou o ich správny liečebný režim a telesnú a duševnú pohodu.

Článok II.
Tento Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 je platný dňom jeho podpísania obidvoma
zmluvnými stranami a je účinný od 01. 01. 2020.

V Rožňave, 4. 12. 2019

________________________

____________________________

Juraj Benko

PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

predseda ZO OZ

štatutárny zástupca zamestnávateľa

