
Znnlu,r,it t r"j k*nc tu 1r*l,r,ízie

1. Zmluvné straxy

Zariadenie snciálnych služieb DOTYK
Zaxtnpený : FhDr" lgor Magnra, PlrD"

§idlo: Šer,čenkcvá 683" &{edzilaborce 068 CIl

tČo::ltal+t t

?,, Supervíz*rkn

PhD,f.Mářia Kovalbvá, Phn" h,{HA

Sidlg: Štefanov 241,9S6 45

iČ*::tsetee t
DIČ: iS452a4479
Banka: Tatra banka a.s"

Čislo účtu: §K35 11ů0 ůs*E s02s 2652 $6?2

{d'alej iba *ipervízorkn}

3. Pneďrnet rnnluvy

Predmetcm zmluvy je vykonávanie individtrálnej a skrrpinovej supervízie pre zanrestnancoy
Z§§ §ůT}"K Medzitabť}fc€ v Eínysle eákona č" 44$l2ffS8 Z.z. * scciáiny*h slrržbárh á s u§tene

a d*plneni zák*na č. 455/1ý91 Zb" o živnos{ensk*nr pndnikani {živxostenxký zák*n} v zneni
neskorší*h prcdpisov" {d atej iba supervizia}

t
4, Errrl*vné paďmiexky

Z§S DOTYK Mcqízilmb$r*g je povinrié poskyťnúť superr,ízorke všetku potrebnú
súčinnosí' txk, aby mchla vyk*návať svoju činnosť načas, vytvárať primeranó

podmimky pre r}spe§né pln*nie činn*sti spcjenýe}r s výkcn*m supervizie, k*ntrolovat'
jej vyko*ani*, zapl*tit',iej za qikon *r6r*rr,izie dahmlrlntu *drre**u,

§upervíuorka je povinná rykcnávať supelvíeiu riadfie a sved*mit*, riadiť m p*kynmi
ZSS DOTYK Medzilaborce predpismi * *chrane udravia pri práci ň*u vykrrnávan<ru,

zachovat'rnlčanlivost'o osabných údaj**h a dóvernýeh iníbrrnáciách, * ktsrý§h sa pri
výkone s*p*rvízie dozvedela, Táto pavinncsť trvá a,! po skartčerri doby plnenia, a to po

dobu trcrh rgkov *d skonč*nia.

Supcrvizorkn sa zav§r*.}e int*rrnovať Z§§ o posfupe pri zabarpeč*v*ní dohodnutej

supervizi*"
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§. §oba plnenia

l Superviz*rka bude zabeapečovať superr.izitl *vgd*nri v bedg 2.tejto zrnluvy v obd*bi
kalendámeho roka 2*21.

6. údťfrena za výkon supervízic

+ Sup*rvizorke patri za vykc*anrll sr,rperr,íziu *drnena vo výške 38 € za fo*dinu
irrdividuái n e.} supelt,{zie, 43 € ea lr gdin rl sk*pirr*vej superv-ízie.

r Y* výš}r,* *drrr*ny nie sú eapďítan* c*stovn* rráklady.
* Maximálny počet fuodín výkcnu srrpervieie v *vedeclej dobe ptrnenia je rlvcdený

v scirvÉleno*t Fr*grame s*p*rvixie.
r *dmena b*d* poskytnutá podl'a sí<vtgčne o<iptacrrvaných h*dirr supervizie a b*ele

porrkázaná na Účet sirperví:arky na základe vystavenej faktúry sapervízorky porXťa

splatuasti uvedenej na ťakt,úre.

7. Zánikzávf,d<u

a Závázok supervizorky z:rnl/xá dohodou zmlurmých stran, nemožnost'ou plnenia,
odvolaním zo strany ZS§.

*- *ávázok Z§S zar*íleí. v}Ťtst€fríg- deheer@ err+vsý€h §bá§,--
nemožnostbu plnenia.

8. záverečnéustanovenia

r Zrnluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ním, čo pofvrdzujú
svojimi podpisrni"

r Tátc zrrrluva je vyhotoverui v dvoch vyhotoveniaxtt, zktoných každ"{ strana dgstane
jeden *xernplár,

r Táto zmluva nadgbúda p}atrosť dňom podpisu a ričinnost" dňom nasledujťrcom po dni
jej zverejnenia.

,;rťl,'

PhDr. Mária Kovaťcvá, PhB" MHA
supervizcrka
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