
Komunitné centrum Levočské Lúky 
 

Plán supervízie na rok 2023 
 

 
Všeobecné ustanovenia 
 
Zákon č. 448/2008 Z. z. priniesol na Slovensku dôležitú legislatívnu oporu pre supervíziu v zariadeniach sociálnych 
služieb. Podľa neho poskytovateľ sociálnej služby je povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej 
sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie (§ 9 ods. 10). Táto sa stala jedným zo štandardov kvality 
poskytovania sociálnej služby. Supervízia vytvára priestor pre lepšie pochopenie vlastných rezerv v porozumení, pohľad 
do situácie z vonku, iný uhol pohľadu na daný problém. Hľadá riešenia bez prikazovania a poučovania, nehodnotí a 
nevystavuje odmietavý postoj. 
 
Hlavný cieľ supervízie:  
Zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby komunitného centra, prostredníctvom zabezpečovania odbornosti 
a osobnej reflexie profesionálnej práce zamestnancov priameho kontaktu za podpory hľadania možností ako pracovať 
s klientmi v ich najlepšom záujme.  
 
 
Témy supervízie: 
– rozširovanie možností a alternatív práce k jednotlivým prípadom,  
– využívanie adekvátnych metód na korigovanie neefektívnych postupov práce, 
– podpora riešení krízových situácií na pracovisku a hľadanie účinných postupov ako efektívne pracovať.   
 
 
Štruktúra supervíznych stretnutí:   
 
   Počet zamestnancov Počet hodín  Pracovné pozície 
 
Individuálna supervízia  3         3  OPG KC –   Mgr. Vladimíra Palenčárová  
        OP KC –      Mgr. Roman Holub  
        AsOP KC –  Anna Ištoková 
Skupinová supervízia  3         8   
 
 
Počet supervidovaných pri skupinovej supervízií: 12 – 15.      
Typ supervízie: supervízia pre zamestnancov priameho kontaktu. 
Miesto realizácie supervízie: Komunitné centrum Levočské Lúky – mesto Levoča. 
Spôsob hodnotenia supervízie: realizované témy supervízie budú zapísané v záznamoch z jednotlivých stretnutí 
supervízie, ročný plán supervízie bude vyhodnotený prostredníctvom spätných väzieb supervidovaných. 
Iné pomienky: Individuálna a skupinová supervízia zamestnancov komunitného centra sa bude realizovať v zmysle 
určených podmienok Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít – II. Fáza pre zapojené subjekty. 
 
Časový harmonogram supervíznych stretnutí: 
– 3 hod. individuálna supervízia  zamestnanci priameho kontaktu, 
– 2 hod. skupinová supervízia  zamestnanci priameho kontaktu, 
– 2 hod. skupinová supervízia  zamestnanci priameho kontaktu, 
– 2 hod. skupinovásupervízia  zamestnanci priameho kontaktu, 
– 2 hod. skupinová supervízia  zamestnanci priameho kontaktu. 
 
 



S týmto plánom supervízie na rok 2023 budú oboznámení zamestnanci komunitného centra, 
 
09. januára 2023. 
 
Schválil: 
 
 
 
 

 


