
SUPERVÍZIA

Transfer na supervíziu =
40,56/EUR*/hodina supervízie

Nárok na supervíziu = 2 hodiny/
každých 6 odpracovaných
mesiacov (aj začatých). 
Pri 1/2 úväzku je to 1 hodina za
každých 6 odpracovaných mesiacov.
Najviac 8 hodín/trvanie projektu.
Presný nárok na supervíziu vám radi
pomôžu vypočítať naši regionálni
metodici/koordinátori.

Účasť na supervízii = odpracovaný
čas s náhradou mzdy - uvedie sa v
pracovnom výkaze.

O refundáciu vynaložených nákladov
požiadate spolu s refundáciou miezd
opatrovateliek. 

Nie je potrebné realizovať verejné
obstarávanie, ale v zmysle
príručky je potrebný prieskum
trhu pre overenie hospodárnosti.

*Najviac do výšky skutočne vynaložených
nákladov

Supervízia, ak sa na ňu pozrieme v kontexte  opatrovateľskej

služby, je jedným z mála  nástrojov podpory a pomoci

opatrovateľkám. Opatrovateľky pracujú celé dni samy a často sa

o svojej práci nemajú s kým poradiť alebo porozprávať.

Pravidelná účasť na supervízii pomôže znížiť fluktuáciu

opatrovateliek a zvýšiť spokojnosť prijímateľov opatrovateľskej

služby. 

Supervízia patrí k dôležitým štandardom kvality sociálnych

služieb.

Naše opatrovateľky nemajú o supervíziu záujem...

Pre tento prípad sme pripravili leták s informáciami pre

opatrovateľky. Nedajte sa odradiť, supervízia pomáha

predchádzať rôznym nedorozumeniam a problémom pri práci s

prijímateľmi opatrovateľskej služby.

Aktuálna situácia nie je jednoduchá pre nikoho. Opatrovateľky

sa denne stretávajú s obavami klientov z ochorenia, mnohé

svojich klientov stratili. Supervízia im poskytne príležitosť

porozprávať sa o problémoch, s ktorými sa denne stretávajú, a

tiež načerpať nové sily a inšpiráciu do ďalšej práce. 

Otázky & Odpovede
Informácie pre poskytovateľov
sociálnych služieb
Čo je to supervízia a prečo sa oplatí ju zamestnancom

poskytnúť?  

Ako supervízia prebieha? 

Kto bude za supervíziu platiť?

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



Podrobné informácie týkajúce sa supervízie  
a dôležité dokumenty nájdete v aktuálnej

Príručke pre spolupracujúce subjekty
zapojené do národného projektu Podpora

rozvoja a dostupnosti terénnej
opatrovateľskej služby na www.nptos.sk

Ako bude supervízia prebiehať?

Aktuálne je možné zorganizovať supervíziu online.

Opatrovateľka bude potrebovať počítač s webkamerou alebo

aspoň smartfón a internet. 

Počas supervízie by ju nemal nikto vyrušovať. Vyčleňte jej

priestor, kde môže byť dve hodiny sama.

Ak má na to vhodné podmienky, môže supervíziu absolvovať aj

z domu. 

Čo v prípade ak je opatrovateľka iba zaškolená a nemá

opatrovateľský kurz?

Aj v takom prípade je oprávnená absolvovať supervíziu.

Vzhľadom na to, že neabsolvovala celé vzdelávanie, môže byť

pre ňu supervízia ešte dôležitejšia. 

Organizovanie supervízie je ďalšia povinnosť, ktorých už aj

tak máme viac ako dosť. Musíme supervíziu pre opatrovateľky

organizovať?

V rámci projektu NP TOS, nie je povinné vyčerpať prostriedky

na supervíziu, ale je to dobrá príležitosť na to, aby ste vyskúšali,

či bude supervízia skutočne fungovať a nemuseli na to

vynakladať vlastné prostriedky. 

Povinnosť obce ako poskytovateľa sociálnych služieb vypracovať

a uskutočňovať program supervízie vyplýva zo zákona 448/2008

Z. z. o sociálnych službách. 

Ako supervízora zoženieme?

Odporúčame prieskum trhu rozposlať aspoň trom supervízorom,

(aktuálny zoznam nájdete na stránke www.employment.gov.sk),

a zároveň Žiadosť na predloženie cenovej ponuky zverejniť na

webovej stránke obce. Zabezpečíte si tak dostatok ponúk na

overenie hospodárnosti. 

Čo ak bude najnižšia ponuka drahšia ako výška transferu?

V takom prípade budete musieť rozdiel medzi skutočnou cenou a

výškou transferu uhradiť z vlastných zdrojov. Náklady na

supervíziu by ste mali zahrnúť do ekonomicky oprávnených

nákladov na opatrovateľskú službu. Rozdiel môžete uhradiť

napríklad z peňazí vybraných od príjemcov opatrovateľskej

služby.

 

Viac informácií k supervíziám vám radi poskytnú naši

regionálni koordinátori/metodici.

Ako poskytovateľ sociálnych služieb
by ste mali pre svojich zamestnancov

vypracovať 
PROGRAM SUPERVÍZIÍ. 

V tomto programe určíte kto, a v
akom rozsahu, by mal supervíziu

absolvovať. Určíte aj typ supervízie
(skupinová alebo individuálna) a jej

predpokladanú finančnú náročnosť. 
 

Na základe tohto programu si potom
každý rok naplánujete spôsob

výberu dodávateľa.
 
 

Nezabúdajte sa v procese
plánovania opýtať svojich

zamestnancov na to, čo
potrebujú a aká forma a

frekvencia supervízií by im
vyhovovala.

V tomto letáku používame pomenovanie "opatrovateľka" a všetky súvisiace texty v ženskom rode. Dôvodom je zlepšenie čitateľnosti textu. Vo

všetkých súvislostiach ale pojem opatrovateľka zahŕňa mužský aj ženský rod.


