Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluvné strany:
1. Organizácia: Detský domov, Hlavná č. 28 Slovenské Nové Mesto
IČO:
17071038
DIČ:
2020969115
Zastúpený: Mgr. Jozef Máté, riaditeľ DeD
(ďalej len „objednávateľ“ a „organizácia“)
a
2. Supervízor: Mgr. Eva Kováčová, PhD.
Dátum a miesto narodenia: Kráľovský CHlmec
Bytom: J. Švermu 1344/1, 07101 MIchalovce
Tel.kontakt:
Emailový kontakt:
IBAN číslo účtu:
(ďalej iba „poskytovateľ“ a „supervízor“)
sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) v zmysle § 51
Občianskeho zákonníka za nižšie uvedených podmienok.

Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služby - výkon supervízie pre odborných pracovníkov,
profesionálnych rodičov a pracovníkov vo výchove Detského Domova v Slovenskom Novom
Meste akreditovaným supervízorom a to zmysle Zk. č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
(„ďalej zákon).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon supervízie sa realizuje individuálnou a skupinovou formou.
Jednotlivé supervízne stretnutia, konkrétny čas a rozsah stretnutí sa uskutoční na základe
predchádzajúcej dohody medzi organizáciou a supervízorom.
Zmluvné podmienky
1. Práva a povinnosti organizácie:
a) je povinná zabezpečiť účasť zamestnancov a poskytnúť supervízorovi všetku potrebnú
súčinnosť a vytvárať primerané podmienky pre plnenie činností spojených s výkonom
supervízie.
b) Uhradiť supervízorovi dohodnutú odmenu podľa počtu hodín supervízie. Odmena za vypláca
po ukončení supervízie.
2. Práva a povinnosti supervízora:
a) je povinný vykonávať supervíziu v súlade so zákonom, etikou, dobrými mravmi a v súlade
s potrebami pracovníkov a organizácie
b) je povinný zachovávať mlčanlivosť o nadobudnutých osobných a dôverných informáciách ,
a to aj po skončení doby plnenia.

c) Odovzdať objednávateľovi zápis zo supervízneho stretnutia ohľadom témy, organizačného
zabezpečenia a rozsahu výkonu supervízie vyčíslený v hodinách.
3. Zmluvné strany môžu zmluvu o poskytovaní služieb zrušiť písomnou dohodou zmluvných
strán.
Rozsah plnenia a dohodnutá odmena za poskytovanie služby
1. Zmluvné strany sa dohodli, že supervízor bude zabezpečovať supervíziu v organizácii v období
od 20.10.2018 do 31.12.2018.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že supervízorovi patrí odmena za vykonanú supervíziu vo výške
40,00€/hodina výkonu individuálnej supervízie a 45,00 €/hodina výkonu skupinovej supervízie.
Odmena bude poskytnutá podľa skutočne odpracovaných hodín supervízie, ktoré supervízor
zašle vo výkaze hodín poskytnutej služby po zrealizovaní supervízií.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena bude poukázaná na účet supervízora po skončení
supervízií.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, 2 pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu a jej obsah neuzavreli pod nátlakom, je prejavom ich
slobodnej vôle, prečítali si ju a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Slovenskom Novom Meste, dňa:20.10.2018

__________________________________
Mgr. Jozef Máté
Riaditeľ DeD

Slovenskom Novom Meste, dňa 20.10.2018

__________________________________
Mgr. Eva Kováčová PhD.
supervízor

