
                     Zariadenie pre seniorov  
 ul. ČSA 67/57,  962 23 OČOVÁ  

 
 

Zmluva o výkone supervízie č.  
 

1. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:  Domov  seniorov Dolinka 
  Sídlo:    Ul. ČSA 67/57, 962 23 Očová 
  Štatutárny zástupca:  Mgr. Miroslav  Feješ, riaditeľ 
 IČO:   450 218 13 
 DIČ: 
  Bankové spojenie:   

  Číslo účtu:    
Telefón:      
e-mail:       
vybavuje:    Mgr. Miroslav Feješ  

 
a 

 
 Dodávateľ:             Mgr. Roman Mojš, supervízor 

Sídlo:    Petelenova 4/A, 97401 Banská Bystrica 
IČO:    43701302 
DIČ:     
Tel.:     
E-mail:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    

 
Číslo osvedčenia o kvalifikácii: SUP/24/2012, (ďalej iba „supervízor“) 

 
2. Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom zmluvy je výkon skupinovej  a individuálnej supervízie pre zamestnancov 
Domova seniorov Dolinka, v súlade so zákonom NR SR 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 prepisov (ďalej len zákona o sociálnych službách) 
 

3. Zmluvné podmienky 
 
3.1 Domov seniorov Dolinka  je povinný poskytnúť supervízorovi všetku potrebnú súčinnosť tak, 
aby mohol vykonávať svoju činnosť načas, vytvárať primerané podmienky pre úspešné plnenie 
činností spojených s výkonom supervízie, kontrolovať jej vykonanie, zaplatiť mu za výkon 
supervízie dohodnutú odmenu. 
 
3.2 Supervízor je povinný vykonávať supervíziu riadne a svedomito, riadiť sa internými 
predpismi Domova seniorov Dolinka  a predpismi o ochrane zdravia pri práci ním vykonávanej. 
 
3.3 Supervízor je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných a dôverných informáciách, o 
ktorých sa pri výkone supervízie dozvedel. Táto povinnosť trvá aj po skončení doby plnenia 
zmluvy. 
 
3.4 Supervízor sa zaväzuje informovať Domov seniorov Dolinka  o postupe pri zabezpečení 
dohodnutej supervízie. 
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4. Doba plnenia 

 
4.1 Supervízor bude vykonávať supervíziu uvedenú v bode 2. tejto zmluvy v období od marca  
do novembra, po dobu piatich rokov t. j do roku 2023,  podľa dohodnutého harmonogramu, 
pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.  
 

5. Odmena za vykonanú supervíziu 
 
5.1 Supervízor vykoná v Domove seniorov Dolinka ročne minimálne 12  hodín skupinovej 
supervízie a 4 hodiny individuálnej supervízie. 
 
5.2 Supervízorovi patrí za vykonanú supervíziu odmena vo výške 44,- €/hodinu ( 60 minút) 
výkonu skupinovej supervízie a 40- €/hodinu ( 60 minút) výkonu individuálnej supervízie. 
Odmena bude poskytnutá podľa skutočne odpracovaných hodín supervízie a bude poukázaná na 
účet supervízora na základe vystavenej faktúry  so splatnosťou 7 dní od doručenia do Domova 
seniorov Dolinka  . 
 

6. Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden 
výtlačok. 
 
6.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán. 
 
6.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 
Občiansky zákonník v jeho platnom znení. 

6.4 Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a dôkladne si ju  prečítali, jej obsahu, 
právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a 
so skutočnosťou, že zmluvu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok, ju vlastnoručne podpisujú. 

  
 
 
 
V Očovej, dňa 26.04.2019                                    
 
 
 
 
............................................                                                          ............................................ 
     Mgr. Miroslav Feješ                                                                        Mgr. Roman Mojš  
                 riaditeľ          supervízor 


