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D O D A T O K    č. 1 

K SUPERVÍZNEJ ZMLUVE  č. ST201936 

(ďalej len „dodatok“) 
 
 

STAPRO SLOVENSKO s. r. o. 

so sídlom: Hroncova 3, Košice 040 01 
zastúpená: Ing. Jan Nezkusil, riaditeľ a konateľ spoločnosti 

IČO: 31710549 
IČ DPH: SK2020483982 

DIČ: 2020483982 

bankové spojenie:  VÚB a.s. Košice, číslo účtu 1218149953 / 0200 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, odd. Sro vložka č. 

6435/V. 
(ďalej len zhotoviteľ) 

na strane jednej  
 

a 

 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 

so sídlom: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín  
zastúpená: PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ nemocnice  

IČO: 0634905 

DIČ:  
IČ DPH:  

(ďalej len objednávateľ) 
na strane druhej  

 
 

 

ČLÁNOK I - PREDMET DODATKU 

1. Zmluvné strany sa na základe tohto dodatku č. 1 Supervíznej zmluvy č. ST201936 uzatvorenej 

zmluvnými stranami dňa 31.12.2019 dohodli na úprave poskytovaných služieb a  Prílohy č.1 v bode 

2. Podpora aplikačných software takto: 

1.1 V bode 2. Podpora aplikačných software, odstavec s názvom Aplikačný sw 
StaproMEDEA  dochádza k nahradeniu odsekov Preventívne (profylaktické) prehliadky 

a Konzultačné návštevy odsekom Konzultačné hodiny.  Tento odsek stanovujúci počet 
hodín a podmienky čerpania podľa tohto dodatku znie takto: 

 

• Konzultačné hodiny - konzultačné služby poskytované dodávateľom na základe 

evidovanej požiadavky objednávateľa.  

 

− konzultačné hodiny      11 hodín ročne 

 

 
Konzultačné hodiny je možné čerpať: 

 
▪ Riešením konzultácií a požiadaviek objednávateľa zadaných a evidovaných 

prostredníctvom služby HelpDesk. V prípade požiadavky na vývojové práce sa 

konzultačné hodiny zamieňajú za vývojové hodiny v pomere 2:1, teda 2 hodiny 
konzultačných prác = 1 hodina vývojových prác. 

▪ Konzultačnou návštevou v mieste objednávateľa na základe požiadavky zadanej 
prostredníctvom služby HelpDesk vo vopred dohodnutom termíne podľa dohodnutých  
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oblastí, vrátane vypracovania správy protokolu a jeho zaslanie zodpovednej osobe 

objednávateľa. V prípade vyžiadania osobnej konzultačnej návštevy sú hradené 
cestovné náklady nad rámec supervízie v zmysle platného cenníka. Rozsah konzultačnej 

návštevy je 8 hodín. 
 

2. Zmluvné strany sa ďalej na základe tohto dodatku č. 1 Supervíznej zmluvy č. ST201936 uzatvorenej 

zmluvnými stranami dňa 31.12.2019 dohodli na úprave poskytovaných služieb podľa Prílohy č. 2, 

Článok I. - Podpora aplikačných software takto: 

2.1 V Článku I. -  Podpora aplikačných software, bod 1. Aplikačný SW  StaproMEDEA 
dochádza k doplneniu popisu služieb podpory, pričom odstavec StaproMEDEA - Služby 

podpory užívateľov je doplnený odsekom Konzultačné hodiny. Tento odsek znie takto: 
 

▪ Konzultačné hodiny - konzultačné služby poskytované zvyčajne vzdialeným prístupom, 

ktoré zahŕňajú: 

- konzultačné činnosť pre užívateľov a správcov ASW, 

- zaškolenie užívateľov pri  prevádzke, 
- metodická podpora pri rutinnom používaní ASW, 

- riešenie konfiguračných úprav a zmien, 

- metodická podpora konfigurácie ASW a prípravy číselníkov ASW. 

Rozsah konzultačných hodín je dohodnutý v prílohe č. 1. Úhrada konzultačných návštev je 

dohodnutá nad rámec základnej ceny podpory ASW ako voliteľná súčasť podpory ASW a je 
zahrnutá v celkovej cene dohodnutých služieb. Konzultačné hodiny alebo ich pomerná časť je 

určená a garantovaná pre kalendárny rok a medziročne sa neprenášajú. 

 

ČLÁNOK II - USTANOVENIA SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ 

1. Týmto dochádza k zmene a doplneniu Supervíznej zmluvy č. ST201936 v rozsahu vyplývajúcom z 

obsahu tohto dodatku. Ostatné ustanovenia citovanej zmluvy sa nemenia. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Je 
vyhotovený v dvoch originálnych exemplároch a každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie. 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 31.5.2020 

 

 

 Ing. Jan Nezkusil PhDr. Jozef Mintál, MBA 
 riaditeľ a konateľ spoločnosti riaditeľ nemocnice 


