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Evid. č. 8/2022 

Z M L U V A 

o poskytovaní služieb supervízie  
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 41/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Mestská časť Košice - Sever 
Sídlo:     Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 
Zastúpený:    Ing. František Ténai, MBA, starosta 
IČO:     00690929 
DIČ:     2020762964 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:    IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
Poskytovateľ:  Hviezdičky ŽIVOTA, o.z.  
Sídlo:    Smolník 321, 055 66 Smolník 
Zastúpený:    PhDr. Margita Brutovská 
IČO:    42406617 
DIČ:    2120589350 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN :     
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy a obsah plnenia 

1. Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa skupinovú supervíziu pre zamestnancov 
opatrovateľskej služby terénnej Mestskej časti Košice - Sever pre 56 opatrovateliek v 
celkovom rozsahu 10 hod. (5 skupinových supervíznych stretnutí po 2 hod.) a 
zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Mestskej časti 
Košice – Sever pre 8 opatrovateliek, v celkovom rozsahu 4 hod. (2 skupinové supervízne 
stretnutia po 2 hod.) – viď čl. III. Realizácia – časový harmonogram.  

2. Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa individuálnu supervíziu pre hlavnú sestru 
Zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Mestskej časti Košice – 
Sever v celkovom rozsahu 4 hod. – viď čl. III Realizácia – časový harmonogram.  
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Čl. III. 
Miesto a čas poskytovania služby 

 
1. Miestom poskytovania služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby terénnej je 

pracovisko objednávateľa, a to zasadačka Miestneho úradu Mestskej časti Košice - 
Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Realizácia - časový harmonogram (forma 
/ typ supervízie): 

- skupinová (v počte max. 12 zamestnancov, ktorí budú tvoriť skupinu), v trvaní 
2 hod. v mesiacoch apríl, máj, jún, september, október – streda v čase 15,30 – 
17,30 hod. 

 
2. Miestom poskytovania služby pre zamestnancov zariadenia opatrovateľskej služby je 

ich pracovisko, a to Kancelária zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 
91, Košice. Realizácia - časový harmonogram (Forma / typ supervízie): 

- skupinová (v počte max. 8 zamestnancov, ktorí budú tvoriť skupinu), v trvaní 2 
hod. v mesiacoch máj, september – streda v čase 13,00 – 15,00 hod. 

- individuálna, v trvaní 2 hod. pre hlavnú sestru, v mesiacoch máj, september 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé supervízne stretnutia sa uskutočnia na základe  
predchádzajúcej dohody medzi objednávateľom a poskytovateľom, ohľadom času 
konkrétneho supervízneho stretnutia. 

 
Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Práva a povinnosti objednávateľa: 
a) zabezpečiť priestory a účasť zamestnancov, ktorí sa zúčastnia supervízie, 
b) poskytnúť potrebnú súčinnosť, aby poskytovateľ mohol realizovať predmet zmluvy 

v súlade s dohodnutými podmienkami,  
c) uhradiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu. 
 
2. Práva a povinnosti poskytovateľa: 
a) supervízor je povinný vykonať supervíziu riadne a svedomito, riadiť sa pokynmi 

objednávateľa, zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch a dôverných informáciách, 
o ktorých sa dozvedel pri výkone supervízie,  

b) odovzdať objednávateľovi stručné zápisy ohľadne témy a organizačného priebehu 
supervízneho stretnutia, vrátane prezenčných listín do 7 dní po ukončení supervízie, 

c) supervízor vydá po absolvovaní supervízie po každom sedení potvrdenie účastníkom 
supervízie, každému samostatne. 

 
3. Zmluvné strany môžu zmluvu zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo 

písomnou výpoveďou s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná doba je tri mesiace. 
 
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak poskytovateľ neplní 

povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľ ho písomne vyzval na ich plnenie spolu 
s určením primeranej lehoty na ich splnenie. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje 
od začiatku, a to ku dňu doručenia odstúpenia poskytovateľovi.  
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Čl. V. 
Rozsah plnenia a platobné podmienky 

1. Cena skupinovej supervízie podľa cenníka ASSP je 35 €/hod., cena individuálnej 
supervízie je 35 €/hod. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že k úhrade za služby supervízie dôjde vždy po ukončení 
toho – ktorého mesiaca, pričom poskytovateľ vystaví faktúru do 7 dní po ukončení toho 
– ktorého mesiaca. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru najneskôr do jej splatnosti. Splatnosť faktúry 
sa dojednáva na 14 kalendárnych dní. 

 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Obsah tejto zmluvy možno zmeniť, doplniť alebo zrušiť dohodou oboch zmluvných 
strán vo forme písomného očíslovaného dodatku. 

2. Na otázky osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníkom a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich 
s výkonom práv a povinností  zmluvných strán podľa tejto zmluvy 

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ukončenia realizácie programu supervízie 
zamestnancov, najneskôr do 31.12.2022.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, neuzavreli 
ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu s 
jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 
V Košiciach dňa 2.3.2022     V Košiciach dňa  
 
Objednávateľ      Poskytovateľ 
Mestská časť Košice – Sever    Hviezdičky ŽIVOTA, o. z. 
 
 
 

„Podpísané“       „Podpísané“ 
____________________________                      ____________________________  
          Ing. František Ténai, MBA         PhDr. Margita Brutovská 
                     starosta 


