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Dodatok č. 1 k Z M L U V E 
o poskytovaní služieb supervízie 

 
uzavretá podľa ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a zák. č. 343/202015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Čl. I. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare  

Sídlo:  Hlavná 1, 919 26 Zavar  

Zastúpený: doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.  

IČO:  00611930  

DIČ:  2021180953  

Bankové spoj.: Štátna pokladnica 

IBAN:  SK66 8180 0000 0070 0049 2967 

 

 (ďalej len „objednávateľ“)  

 

2. Poskytovateľ: PhDr. Petra Balážiová, PhD. 

Sídlo:  951 35 Veľké Zálužie, Za humnami 90/27 

IČO:  50802712 

DIČ:  1081637997 

Bankové spoj.: ČSOB 

Č. účtu:  SK0675000000004030318704 

 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 

Preambula. 

Na základe zvýšení jednotných cien supervízie podľa asociácie supervízorov a sociálnych 

poradcov uzatvárane dodatok v zmysle podmienok uvedených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. II. Predmet zmluvy a obsah plnenia zmluvy 

 

1. Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa individuálnu a skupinovú supervíziu 

zamestnancov za novú cenu stanovenú asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v 

celkovom rozsahu zostávajúcich hodín nasledovne: 10 hodín individuálnej supervízie a 12 

hodín skupinovej supervízie. 

 

Čl. III. Miesto a čas poskytovania služby 

 

Miestom poskytovania služby je pracovisko objednávateľa a to:  

1. Satelitné pracovisko Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare č. 1, Stromová 

35, 917 01  Trnava  

2. Satelitné pracovisko Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare č. 2, Centrum 

sociálnych služieb, Hodská 1228, 924 01  Galanta 
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Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé supervízne stretnutia sa uskutočnia na základe 

predchádzajúcej dohody medzi objednávateľom a poskytovateľom, ohľadne času konkrétneho 

supervízneho stretnutia.  

Zostávajúci rozsah pre každé satelitné pracovisko je 5 hodín individuálnej supervízie a 6 hodín 

skupinovej supervízie. 

 

 

Čl. V. Rozsah plnenia a platobné podmienky 

 

1. Cena skupinovej supervízie podľa aktuálneho platného cenníka ASSP je 60,- € / hod., Cena 

individuálnej supervízie je 55,- € / hod. Celková cena spolu za plánovaný rozsah hodín podľa 

článku II. je 1 270,00 €.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že k úhrade za služby supervízie dôjde vždy po ukončení toho – 

ktorého mesiaca, pričom poskytovateľ vystaví faktúru do 7 dní po ukončení toho – ktorého 

mesiaca. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje splatiť faktúru do dňa splatnosti. Splatnosť faktúry sa dojednáva 

na 14 kalendárnych dní.  

 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Obsah tejto 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 zákonníkom a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v SR, ktoré majú vzťah k záväzkom zmluvných strán.  

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na stránke www.dsshumanum.sk  

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia realizácie programu supervízie zamestnancov, 

najneskôr do 31.12.2022. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak druhá 

strana poruší ustanovenia tejto dohody. Odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej strane 

na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa 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 Zavare, dňa      Vo Veľkom Záluží, dňa 

 

 

Objednávateľ                                     Poskytovateľ  

 

 

 

 

 

.........................................................    ....................................................  

doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.    PhDr. Petra Balážiová, PhD.   

riaditeľka DSS Zavar            supervízor 

www.dsshumanum.sk%20

