
Dodatok č. 1/2023

k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci 
ev. č .  zmluvy Z Š /^ 7  /2022

Článok 1 
Zmluvné strany

P osk ytovateľ:

Zapísaný:

Zastúpený:

PRVA ZVARACSKA. a. s.
Kopčianska 14 
85101 Bratislava 5

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka číslo 2652/B

Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD. 
predseda predstavenstva

Ing. Jana Rychtáriková 
členka predstavenstva

Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných a technických: Ing. Eva Gubóová

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT

Bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Tatra banka, a. s.
SK54 1100 0000 0026 2602 8637
0035 805 609
2020235756

.2 O b jed n á v a teľ:

Zapísaný. srA f^  ČtotA * feg&f  o f  r o s o t

Zastúpený: /n q  . č o ô č t r  /u i c t ) ,  ?/-,/>

E-mailový kontakt pre zasielanie faktúr:

Bankové spojenie: S /c W  ov o oooo  V o o o  
IBAN:IBAN:

IČO: 0 0 39-? if4 ymm 
DIČ:

IČ DPH: 2 c>2_ i z i f



Článok 2 
Zmeny zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1/2023 dohodli na predĺžení platnosti Zmluvy 
o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy Z Š /  ̂ 1  12022 od 01.04.2023 na dobu neurčitú.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli o zmene poplatkov uvedených v Prílohách č. 1 a 2. ktoré tvorili 
súčasť Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/ '!ct )  12022 a budú nahradené 
Prílohami č. 1 a 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1/2023. Ceny sú uvedené 
v Prílohe č. 1 a 2, ktoré budú platné od 01.04.2023.

Článok 3 
Osobitné dojednania

3.1 Dodatok č. 1/2023 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť v zmysle bodu 2.1 a 2.2 tohto dodatku.

3.2 Tento Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci je  vyhotovený v dvoch 
exemplároch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie 
a poskytovateľ jedno vyhotovenie.

V Bratislave, dňa 22. 02. 2023

Poskytovateľ: Objednávateľ:

Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek. PhD. 
predseda predstavenstva

Ing. Jana Rychtáriková 
členka predstavenstva



Cenník výkonov Skúšobnej organizácie č. 10 -  PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratislava 
platný od 01. 04. 2023

Príloha č. 1 Dodatku č. 1/2023 k Zmluve
ev. č. Z Š / / ^ /  /2022

1.
Vykonanie skúšok podľa STN 05 0705
- skúšky konané za prítomnosti skúšobného orgánu PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratislava

Základný poplatok / deň skúšok (bez obmedzenia počtu účastníkov) 90.00 6 
(+ cestovné náklady)

Poplatok za vyhodnotenie skúšky / osoba 6.00 €

Vydanie ID karty 12.00 6

Potvrdenie skúšky do ID karty 12,00 €

2.
Vykonanie skúšok podľa STN 05 0705 - skúšky dozorované skúšobným orgá 
povereným Skúšobnou organizáciou č. 10 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratis

nom ZS  
ava

Základný poplatok za konanie skúšok neúčtuje sa

Vydanie ID karty 12.00 €

Potvrdenie skúšky do ID karty 12.00 6

3. Zaškolenia zváračských robotníkov

Vydanie povolenia zaškolenia zváračského robotníka neúčtuje sa

Vydanie ID karty pre zaškoleného pracovníka 12.00 6

Zaevidovanie zaškolenia do ID karty 6.00 6

4. Poplatky súvisiace s elektronickým kontom zvárača/zváračského pracovníka

Poplatok za aktualizáciu, spracovanie, evidenciu a predĺženie kvalifikácií 
STN 05 0705 (preskúšanie) v elektronickom konte 
(neplatí sa pri prvom vydaní ID karty)

6.00 6

Zápis existujúcich kvalifikácií do elektronického konta
(základné kurzy, zaškolenia udelené inými skúšobnými organizáciami)

6.00 6

Manipulačný príplatok za spracovanie doručených podkladov, ktoré nie sú 
zaevidované v elektronickom konte odosielateľa

6,00 6

5. Doklady zváračskej školy

Previerka spôsobilosti aktívnej zváračskej školy v zmysle smernice 
SPZ-SO-1/2019. kap. 5.3 (každé 2 roky).

150.00 6 
(+ cestovné náklady)

Previerka spôsobilosti aktívnej ZŠ pre rozšírenie oprávnenia ZŠ
110.00 6 

(+ cestovné náklady)

Audit ZŠ po prerušení jej činnosti na viac ako 24 mesiacov 110,00 6 
(+ cestovné náklady)

Vydanie Osvedčenia spôsobilosti ZŠ platného 2 roky a prístup do 
elektronického konta aktívnej ZŠ platný 2 roky

neúčtuje sa

Predĺženie platnosti Poverenia zváračského technológa ZŠ na 2 roky neúčtuje sa

Predĺženie platnosti Poverenia skúšobného orgánu ZŠ na 2 roky neúčtuje sa

6. Poplatky za získanie, resp. obnovenie kvalifikácie „Zváračský inštruktor“ (ZI)

Poplatok za vykonanie skúšky pre získanie kvalifikácie ZI 120,00 6

Poplatok za vykonanie skúšky pre obnovenie kvalifikácie ZI 60.00 6

Poplatok za vydanie certifikáciu na kvalifikačný stupeň ZI 120,00 6



Príloha č. 1 Dodatku č. 1/2023 k Zmluve
ev. č. Z Š / ŕ ? /  /2022

7. Vydanie duplikátu/druhého vydania

Vydanie duplikátu/druhého vydania ID karty 12,00 €

Vydanie duplikátu/druhého vydania, resp. ďalšieho originálu dokladu v bode 5 12,00 e

K cenám jednotlivých výkonov poskytovateľ účtuje DPH sadzbou 20 % v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Poplatky za výkon činností, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, sú predmetom dohody poskytovateľa a 
objednávateľa v zmysle zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 22. 02. 2023

Ing. Eva Gubóová 
zmocnenec pre akreditované 

a autorizované subjekty


