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ZMLUVA

o poskytovaní služieb supervízie č. 01-02/2018

uzatvorená podl'a § 269 Obchodného zákona a v súlade so zákona Č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov medzi zmluvnými stranami:

Čl. l.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Sídlo: Tylova 21, 831 04 Bratislava
Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová, riaditel'ka
IČO: 308 43 251
DIČ: 2020872601
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0047 1488
( ďalej len" objednávateľ")

Poskytovateľ: Mgr. Zuzana Zimová, supervízor
Sídlo: Láb 673, 900 67 Láb
IČO: 32073046
DIČ: 1024654653
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK3111 000000002941458792
(ďalej len "poskytovatel"')

Čl. II.
Predmet zmluvy a obsah plnenia zmluvy

1. Poskytovatel' zabezpečí pre objednávatel'a skupinovú supervíziu zamestnancov Domova sociálnych
služieb pre deti a dospelých INTEGRA (ďalej len "DSS INTEGRA") v celkovom rozsahu 10
hod.(5 skupinových supervíznych stretnutí po 2 hod.) - viď čl. III Realizácia - časový
harmonogram.

2. Poskytovatel' zabezpečí pre objednávatel'a individuálnu supervíziu pre zamestnancov "DSS
INTEGRA") v celkovom rozsahu 2 hod. (2 individuálnych supervíznych stretnutí po 1 hod) - viď.
čl. III Realizácia - časový harmonogram.

3. Obsahom supervízie budú témy, ktoré objednávatel' doručí Poskytovatel'ovi v prílohe č.1 k tejto
zmluve - Plán supervízie na rok 2018.

4. Poskytovatel' do 14 dní po ukončení všetkých supervíznych stretnutí vypracuje pre Objednávatel'a
supervíznu správu.

Čl. III.
Miesto a čas poskytovania služby

1. Miestom poskytovania služby je Tylova 21, 831 04 Bratislava, pavilón E:
2. Realizácia - Časový harmonogram:

Forma 1 typ supervízie
a) skupinová - 5 skupinových supervíznych stretnutí v trvaní 2 hod. (v počte max.12

zamestnancovi skupina),
b) individuálna - v trvaní 2 hod.,

3. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé supervízne stretnutia sa uskutočnia na základe
predchádzajúcej dohody medzi objednávatel'om a poskytovatel'om, ohl'adne času konkrétneho
supervízneho stretnutia.



Čl. IV.
Rozsah plnenia a platobné podmienky

1. Cena skupinovej supervízie podľa cenníka ASSP je 44,61 € / hod., Cena individuálnej supervízie je
40,56 € / hod.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že k úhrade za služby supervízie dôjde po ukončení supervíznych
stretnutí za 1. polrok 2018 a za 2. polrok 2018, pričom poskytovateľ vystaví faktúru do 7 dní od
ukončenia dojednaných supervíznych stretnutí v jednotlivých polrokoch

a) Objednávateľ sa zaväzuje splatiť faktúru do dňa splatnosti. Splatnosť faktúry sa dojednáva na 14
kalendárnych dní.

ČI. v.
Záverečné ustanovenia

1. Obsah zmluvy možno zmeniť, doplniť alebo zrušiť dohodou oboch zmluvných strán, ktorej
platnosť si vyžaduje písomnú formu.

2. Otázky, ktoré nie sú riešené touto zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkoma všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v SR, ktoré majú vzťahk záväzkom zmluvných strán.

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Jeden pre
objednávateľa ajeden pre poskytovateľa.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do ukončenia realizácie programu supervízie zamestnancov DSS
INTEGRA, najneskôr do 31.12.2018. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť,
ak druhá strana poruší ustanovenia tejto zmluvy. Odstúpenie musí byťpísomné a doručené druhej
strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosťsa považuje za doručenú aj v prípade,
ak druhá strana písomnosť neprevzala, v takom prípade sa na doručenie vzťahujú ust. §45
Občianskeho súdneho poriadku.

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

V Bratislave dňa 17.04.2018 V Bratislave dňa 17.04.2018

Objednávateľ Poskytovateľ

/

............... .c.:!I:~ .
PaedDr. Renáta Balážová
riaditeľka DS ' ,

Domov loclélnych ,Iu ab
"re deti a dospelých

1'/10'18 21, 831 04 BRATISLAVA

/J
......~ .
Mgr. Zuzana Zimová
supervízor



Príloha č.l k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie č. 01-02/2018

Spôsob
Skutočný

Cieľ forma realizácie účastníci
Plánovaný

(E-externe termín termín
/ l - nterne

Individuálne stanovenie ciel'ov Zamestnanci TÚ + se Podl'a
podl'a potreby zamestnancov individuálna l + vedúci zamestnanci potreby

Komunikácia
s manipulujúcim klientom,
asertivita vo vzťahu skupinová E Zamestnanci TÚ Apríl 2018
k manipulujúcemu správaniu
z klientovej strany
Konflikt na pracovisku (klient -

skupinová E Zamestnanci TÚ Máj 2018rodič - kolega)
Stanovenie hraníc klientovi
s poruchou osobnosti, ktorý sa
opakovane dožaduje splneniu skupinová E Zamestnanci se Máj 2018
svojich neadekvátnych
požiadaviek
Podl'a požiadavky vedúcich skupinová E vedúci zamestnanci Máj 2018
Tréning spôsobu komunikácie vo
vyhrotených a krízových
situáciách (zamestnanec - klient, skupinová E Zamestnanci ZÚ Máj 2018
zamestnanec - rodič, zamestnanec
- zamestnanec
Vhodný spôsob komunikácie
s klientmi so psychotickýrn

skupinová E Zamestnanci se Október
ochorením v dekompenzovanom 2018
stave


