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Zmluva o výkone supervízie 

1. Zmluvné strany 

Centrum sociálnych služieb STRANÍK 

Sídlo: Na Straník 335/24,  010 03 Žilina  

Zastúpený: Mgr. Jozef Bukový, MBA 

 

2. Supervízorka 

 

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 

Sídlo:  

IČO: 37563661 

DIČ: 1045204479 

Banka:  

Číslo účtu:  

(ďalej iba supervízorka) 

 

3. Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie pre zamestnancov 

Centrum sociálnych služieb STRANÍK   v  zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. (ďalej iba supervízia) 

 

4. Zmluvné podmienky  

• Centrum sociálnych služieb STRANÍK  je povinné poskytnúť supervízorke všetku 

potrebnú súčinnosť tak, aby mohla vykonávať svoju činnosť načas, vytvárať primerané 

podmienky pre úspešné plnenie činnosti spojených s výkonom supervízie, kontrolovať 

jej vykonanie, zaplatiť jej za výkon supervízie dohodnutú odmenu.  

• Supervízorka je povinná vykonávať supervíziu riadne a svedomito, riadiť sa pokynmi 

Centra sociálnych služieb STRANÍK  predpismi o ochrane zdravia pri práci ňou 

vykonávanou, zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch a dôverných informáciách, 

o ktorých sa pri výkone supervízie dozvedela. Táto povinnosť trvá aj po skončení doby 

plnenia, a to po dobu troch rokov od skončenia.  

• Supervízorka sa zaväzuje informovať Centrum sociálnych služieb STRANÍK   

o postupe pri zabezpečovaní dohodnutej supervízie.  

 

5. Doba plnenia 

• Supervízorka bude zabezpečovať supervíziu uvedenú v bode 2.tejto zmluvy v období 

kalendárneho roka 2022. 
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6. Odmena za výkon supervízie 

 

• Supervízorke patrí za vykonanú supervíziu odmena vo výške 40 € za hodinu 

individuálnej supervízie, 45 € za hodinu skupinovej supervízie.  

• Vo výške odmeny nie sú započítané cestovné náklady.  

• Maximálny počet hodín výkonu supervízie v uvedenej dobe plnenia je uvedený 

v schválenom Programe supervízie.  

• Odmena bude poskytnutá podľa skutočne odpracovaných hodín supervízie a bude 

poukázaná na účet supervízorky na základe vystavenej faktúry supervízorky podľa  

splatnosti uvedenej na faktúre. 

 

 

7. Zánik záväzku 

 

• Záväzok supervízorky zaniká dohodou zmluvných strán, nemožnosťou plnenia, 

odvolaním zo strany Centrum sociálnych služieb STRANÍK  .  

• Záväzok Centrum sociálnych služieb STRANÍK zaniká vyplatením dohodnutej 

odmeny, dohodou zmluvných strán, nemožnosťou plnenia.  

 

8. Záverečné ustanovenia 

 

• Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ním, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi.  

• Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 

jeden exemplár.  

• Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcom po dni 

jej zverejnenia.  

 

Dňa: 27.12. 2021                      

 

....................................................   ........................................................... 

 Mgr. Jozef Bukový,  MBA                             PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA. MBA

  

Riaditeľ, v.r.                      supervízorka v.r. 

     


