
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ODBORNÉHO PORADENSTVA 

uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o cestnej 

premávke“) a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších 

predpisov („vyhláška“) 

 
V súlade s ustanovením § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa zmluvné strany dohodli, že ich záväzkový vzťah sa bude 

riadiť podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

 

Posudzovaný: meno a priezvisko: 

adresa trvalého pobytu: 

dátum narodenia: 

číslo OP: 

telefón/fax: 

e mail: 

( ďalej aj len “ posudzovaný“) 

 

a 

 

Poskytovateľ: názov/obchodné meno: DVC s.r.o. 

adresa/ sídlo: Predmestská 1723/8, Žilina 

IČO: 48061816 

posudzujúci psychológ: PhDr. Stela Jančárová 

 

 (ďalej aj len “ poskytovateľ“) 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie profesionálnej odbornej činnosti posudzovanému - 

osobe, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod 

vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne osobe, ktorej taká povinnosť 

vyplýva zo zákona v zmysle Rozhodnutia orgánu Policajného zboru SR o povinnosti podrobiť 

sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa a § 91 ods. 4 zákona o cestnej 

premávke. Poskytovateľ sa zaväzuje osobne alebo prostredníctvom posudzujúceho psychológa 

zabezpečiť posudzovanému možnosť absolvovať odborné poradenstvo a posudzovaný sa 

zaväzuje za túto možnosť zaplatiť dohodnutú odplatu v plnej výške bez ohľadu na to, či túto 

možnosť využije úplne alebo z časti. Posudzovaný sa zaväzuje podpisom tejto zmluvy prijať 

odborné poradenstvo, dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a pokyny poskytovateľa. 

 

2. Poskytovateľ je subjekt, oprávnený poskytovať odborné poradenstvo podľa tejto zmluvy, ktorý 

vykonáva prostredníctvom posudzujúceho psychológa profesionálnu odbornú činnosť pre 

osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod 

vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť 

vyplýva zo zákona. 

 

3. Posudzovaný je fyzická osoba, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia 

motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a povinnosť 

absolvovať profesionálnu odbornú činnosť jej vyplýva zo zákona a rozhodnutia príslušného 

orgánu Policajného zboru Slovenskej republiky. 



II. 

Spôsob a rozsah poskytovania odborného poradenstva 

 

1. Odborné poradenstvo, ktorému sa posudzovaný podrobuje, vykonáva po dobu celého trvania 

rovnaký posudzujúci psychológ, ak sa v tejto zmluve alebo poskytovateľom nie je ustanovené 

inak. 

 

2. Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho 

výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá 3 hodiny, pričom jedna hodina trvá 

45 -60 minút. Interval,  v ktorom sa  jednotlivé skupinové stretnutia realizujú,  je  najmenej 7    

a najviac 14 kalendárnych dní. Posudzovaný sa zaväzuje podľa pokynov poskytovateľa 

absolvovať skupinové poradenstvo v dobe od 28 a najneskôr do 56 kalendárnych dní od prvého 

skupinového stretnutia. Individuálny výstupný rozhovor trvá najviac jednu hodinu a musí 

ho posudzovaný absolvovať podľa pokynov posudzujúceho psychológa najneskôr do 30 

kalendárnych dní odo dňa posledného skupinového stretnutia. 

 

3. Skupinového stretnutia sa môže zúčastniť v jednej skupine najviac 12 osôb, ktoré sa podrobujú 

odbornému poradenstvu. Minimálny počet osôb je oprávnený zmeniť rozhodnutím len 

posudzujúci psychológ. 

 

4. Odborné poradenstvo, ktorému sa posudzovaný podrobuje, vykonáva posudzovaný po dobu 

celého trvania v jednej skupine, ak sa v tejto zmluve neustanovuje inak. 

 

5. Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je absolvovanie 

všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou a absolvovanie individuálneho 

výstupného rozhovoru bez prerušenia, a to v časoch určených  posudzujúcim psychológom  

v rámci zákonných časových intervalov a dôb. 

 

6. Termíny skupinových stretnutí sa určia na základe rozhodnutia posudzujúceho psychológa, a to 

pri podpise tejto zmluvy alebo bezodkladne po jej podpise, v tomto prípade ich poskytovateľ 

oznámi    vhodným    spôsobom    posudzovanej    osobe.    Rozvrh    skupinových    stretnutí    

a individuálneho výstupného rozhovoru bude tvoriť prílohu tejto zmluvy. Posudzovaný je 

povinný túto prílohu na znak oboznámenia podpísať. Tento rozvrh sa považuje za osobnú 

kartu posudzovaného na účely tejto zmluvy. 

 

7. Prípadné zmeny v rozvrhu skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru je 

oprávnený vykonať len posudzujúci psychológ a posudzovaný sa zaväzuje takéto zmeny 

akceptovať. Tieto zmeny budú doručené posudzovanej osobe osobne, zaslané poštou, faxom, 

resp. elektronicky, ak v zmluve nie je uvedené inak. Uvedené zmeny prípadne iné písomnosti 

sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou zmluvnou stranou 

na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za deň doručenia sa považuje tretí deň po odoslaní 

písomností zmluvnou stranou. V prípade doručovania elektronicky alebo faxom, sa oznámenie 

alebo písomnosti považujú za doručené nasledujúci pracovný deň o 15,00 hod. aj keď sa o nich 

druhá zmluvná strana nedozvedela alebo skôr pokiaľ druhá zmluvná strana potvrdí skoršie 

prijatie. Druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne potvrdiť prijatie tejto písomnosti 

preukaznou formou (faxom, elektronicky). Osobné alebo telefonické oznámenie sa považuje za 

doručené okamihom jeho oznámenia. 

 

III. 

Miesto poskytovania odborného poradenstva 

1. Miestom poskytovania odborného poradenstva posudzovanému je psychologické pracovisko 

poskytovateľa, adresa : DVC s.r.o., Predmestská 1723/8, Žilina. 



IV. 

Odplata za odborné poradenstvo a platobné podmienky 

 

1. Odplata za zabezpečenie možnosti absolvovať odborné poradenstvo uvedené v čl. II. tejto 

zmluvy je dohodou zmluvných strán stanovená vo výške 250,- EUR s DPH, slovom:        

dvestopäťdesiat EUR. 

 

2. Odplatu za poskytované odborné poradenstvo je posudzovaný povinný uhradiť v hotovosti. Za 

deň zaplatenia sa považuje deň prevzatia hotovosti poskytovateľom. Posudzovaný je povinný 

uhradiť odplatu za poskytované odborné poradenstvo pri podpise zmluvy, najneskôr však dva 

dni pre začiatkom poskytovania odborného poradenstva. 

 

V. 

Práva a povinnosti posudzovaného 

 

1. Posudzovaný je povinný zúčastniť sa na všetkých skupinových stretnutiach a individuálnom 
výstupnom rozhovore podľa určenia posudzujúceho psychológa bez prerušenia. 

 

2. Posudzovaný je povinný pred začatím odborného poradenstva predložiť poskytovateľovi 

fotokópiu rozhodnutia orgánu Policajného zboru, ktorý rozhodnutie na základe ustanovenia § 91 

ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vydal . 

 

3. Posudzovaný je povinný preukázať sa na každom skupinovom stretnutí osobnou kartou, ktorú 

mu vydá pred prvým skupinovým stretnutím poskytovateľ a dokladom preukazujúcim jeho 

totožnosť s fotografiou. 

 

4. Posudzovaný je povinný dostaviť sa na všetky skupinové stretnutia a individuálny výstupný 

rozhovor riadne a včas a v stave umožňujúcom riadne absolvovať priebeh odborného 

poradenstva. 

 

5. Posudzovaný je povinný na každom skupinovom stretnutí a individuálnom výstupnom rozhovore 

byť aktívny, zúčastňovať sa na každej aktivite, spolupracovať s ostatnými v skupine a správať sa 

podľa zásad slušného správania. 

 

6. Posudzovaný sa nesmie dostaviť na odborné poradenstvo pod vplyvom alkoholu, inej návykovej 

látky alebo liečiva. V opačnom prípade sa postupuje podľa čl. VIII. tejto zmluvy. Ak má 

posudzujúci psychológ dôvodné podozrenie, že je posudzovaný pod vplyvom alkoholu, je 

posudzujúci psychológ oprávnený privolať orgán Policajného zboru na vykonanie dychovej 

skúšky. Posudzovaný je povinný sa podrobiť vykonaniu dychovej skúšky, v prípade odmietnutia 

podrobiť sa tejto skúške sa má za to, že posudzovaný je pod vplyvom alkoholu. 

 

7. Posudzovaný, ktorý sa podrobuje odbornému poradenstvu, môže zmeniť posudzujúceho 

psychológa iba z dôvodu čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky posudzujúcim 

psychológom, dlhodobej pracovnej neschopnosti posudzujúceho psychológa, pozastavenia alebo 

ukončenia odbornej praxe posudzujúceho psychológa alebo úmrtia posudzujúceho psychológa. 

 

8. V prípade, ak sa posudzujúci zo závažných preukázateľných dôvodov nemôže zúčastniť 

skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ môže, ale nemusí určiť dátum, čas a miesto 

náhradného skupinového stretnutia. Za závažné dôvody sa môže považovať napr.: hospitalizácia 

v zdravotníckom zariadení, účasť na pohrebe dieťaťa, manžela/lky alebo rodiča posudzovaného 

alebo iný mimoriadny dôvod uznaný posudzujúcim psychológom.  Závažnosť  dôvodov 

posudzuje posudzujúci  psychológ,  pričom  náhradné  stretnutie  určuje  posudzujúci  psychológ 

a možno ho určiť len podľa § 31a ods. 6 vyhlášky.. 



9. Posudzovaný je povinný oznámiť a preukázať posudzujúcemu psychológovi závažný dôvod 

podľa bodu 8 tohto článku bezodkladne po tom, čo sa o tomto dôvode dozvie, a to pred termínom 

konania skupinového stretnutia. 

 

10. Posudzovaný   je   povinný   svojim   podpisom   potvrdiť    účasť    na    skupinovom   stretnutí    

a individuálnom výstupnom rozhovore na prezenčnej listine, ktorú si pre svoje účely vedie 

poskytovateľ. 

 

11. Posudzovaný je povinný na individuálnom výstupnom rozhovore preukázať svoju účasť na 

všetkých skupinových stretnutiach osobnou kartou, ktorú mu vydá poskytovateľ pred prvým 

skupinovým stretnutím. Na záver individuálneho výstupného rozhovoru je posudzovaný povinný 

svojim podpisom potvrdiť, že mu zo strany poskytovateľa bolo poskytnuté odborné poradenstvo  

v celom rozsahu a odbornému poradenstvu porozumel. 

 

12. Posudzovaný má právo  pri  odbornom  poradenstve  na  zachovávanie  ľudskej  dôstojnosti,  cti  

a ochranu osobných údajov. 

 

13. Len po  úplnom a riadnom  absolvovaní odborného  poradenstva  a splnení  všetkých  zákonných 

a zmluvných povinností posudzovaným vystaví poskytovateľ posudzovanému doklad 
o podrobení sa odbornému poradenstvu podľa prílohy č. 13b k vyhláške. 

 

14. Pri strate dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu môže poskytovateľ vystaviť 

posudzovanému nový doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu po zaplatení 

administratívneho poplatku posudzovaným vo výške 5,00 EUR, za podmienky, že tomu nebudú 

brániť závažné dôvody. 

 

15. Posudzovaný  je  povinný  zachovávať   mlčanlivosť  o skutočnostiach,   o   ktorých   sa   dozvie  

v priebehu odborného poradenstva. Záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na 

dôverné informácie. Dôverné informácie sú akékoľvek informácie, ktoré nie sú verejne prístupné, 

a ktoré posudzujúci psychológ označí ako dôverné alebo také informácie, s ktorými sa má 

nakladať, vzhľadom na okolnosti známe druhej zmluvnej strane pri poskytnutí informácií, ako s 

dôvernými. 

 

16.  Posudzovaný je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov a kontaktných 

údajov bezodkladne najneskôr do 24 hodín odkedy zmena nastala. Za kontaktné údaje sa  

považuje telefonický kontakt, mail, fax, poštová kontaktná adresa. 

 

VI. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby bolo odborné poradenstvo vykonávané jedným 

posudzujúcim psychológom počas celej doby poradenstva. Ak nastane prípad uvedený v čl. V., 

bod 7 tejto zmluvy a poskytovateľ nevie zabezpečiť poskytovanie odborného poradenstva iným 

posudzujúcim psychológom, posudzovaný má nárok na vrátenie pomernej časti už zaplatenej 

odplaty prislúchajúcej nevyčerpanej časti za poskytovanie odborného poradenstva podľa čl IV. 

tejto zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ je povinný pri výkone odborného poradenstva dodržiavať Etický kódex daný 

Slovenskou komorou psychológov a dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky. 

 

3. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť termín skupinového stretnutia alebo individuálneho 

výstupného rozhovoru. Poskytovateľ oznámi zmenu termínu skupinového stretnutia alebo 



individuálneho výstupného rozhovoru posudzovanému telefonicky, prostredníctvom emailovej 

komunikácie alebo iným vhodným spôsobom. 

 

4. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť odborné poradenstvo, ak najneskôr dva dni pred prvým 

skupinovým stretnutím posudzovaný neuhradí odplatu podľa čl. IV tejto zmluvy. 

 

5. Poskytovateľ vydá posudzovanému pred prvým skupinovým stretnutím osobnú kartu, v ktorej 

posudzovanému na každom absolvovanom skupinovom stretnutí a na individuálnom 

výstupnom rozhovore pečiatkou a podpisom potvrdí účasť posudzovaného na ňom. 

 

6. Poskytovateľ má povinnosť viesť dokumentáciu o účasti posudzovaného na odbornom 

poradenstve a o osobe posudzovaného 20 rokov. 

 
VII. 

Trvanie a skončenie poskytovania odborného poradenstva 

 

1. Zmluvný záväzok poskytovateľa zabezpečiť posudzovanému odborné poradenstvo sa uzatvára 

na dobu určitú. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a stáva sa účinnou dňom 

prvého skupinového stretnutia. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami trvá 3 mesiace odo 

dňa prvého skupinového stretnutia. 

 

2. Pred uplynutím doby, na ktorú sa zmluva uzavrela sa záväzok poskytovateľa zabezpečiť 
posudzovanému odborné poradenstvo skončí 

a. absolvovaním štyroch skupinových stretnutí a jedného individuálneho stretnutia bez 

prerušenia v zákonom určených dobách a vystavením dokladu o podrobení sa 

odbornému poradenstvu alebo 

b. skončením bez vydania dokladu o podrobení sa odborného poradenstva v prípade 

porušenia zákonných alebo zmluvných povinností zo strany posudzovaného, a to 

i. momentom absencie posudzovaného na skupinovom stretnutí alebo 

individuálnom výstupnom rozhovore, a to bez preukázania závažného dôvodu 

uznaného posudzujúcim psychológom alebo neabsolvovaním odborného 

poradenstva v zákonom určených intervaloch a dobách nasledujúcim dňom po 

prekročení najviac prípustného intervalu alebo doby. 

ii. momentom, keď sa posudzovaný dostaví na odborné poradenstvo pod vplyvom 

alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva 

iii. momentom porušenia inej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti zo strany 

posudzovaného na základe odstúpenia poskytovateľa od tejto  zmluvy.  Zmluva 

v tomto prípade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane, alebo v neskorší deň uvedený v oznámení o odstúpení. 

c. z dôvodu uvedeného v čl. V., bod 7 tejto zmluvy. 

 

2. Posudzovaný môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak mu poskytovateľ neurčí do dvoch 

mesiacov od podpisu tejto zmluvy Rozvrh skupinových stretnutí a individuálneho výstupného 

rozhovoru. 

VIII. 

1. V prípade, ak : 

➢ sa   posudzovaný   nedostaví   na   odborné   poradenstvo    v   riadnom termíne   alebo  

v náhradnom termíne určenom posudzujúcim psychológom z iných ako závažných 

dôvodov podľa čl. V bod 5 a 6 alebo nepredloží doklad o existencii závažného dôvodu 

najmä podľa čl. V bod 8 tejto zmluvy a uznaného posudzujúcim psychológom, 

➢ posudzovaný sa dostaví na skupinové stretnutie alebo individuálny výstupný rozhovor 

pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva 
➢ posudzovaný sa nebude aktívne zúčastňovať na aktivitách odborného poradenstva, 



posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu 

a posudzovaný nemá nárok na vrátenie ani pomernej časti úhrady za odborné poradenstvo. 

 

2. V prípadoch ustanovených v bode 1 tohto článku ako aj článku VII ods. 1 písm. b) a c) tejto 

zmluvy, bude poskytovateľom posudzovanému umožnené získať doklad o podrobení sa 

odbornému  poradenstvu  len  po  novom  absolvovaní  odborného  poradenstva   od  začiatku  

a opätovnom zaplatení úhrady podľa čl. IV tejto zmluvy. V takomto prípade vzniká medzi 

poskytovateľom a posudzovaným nový zmluvný vzťah. 

 

3. Aktívnou účasťou sa rozumie najmä: 

✓ plniť pokyny posudzujúceho psychológa počas odborného poradenstva a /alebo 

✓ povinnosť posudzovaného zapájať sa do celého diania programu a nie len pasívna účasť 
na aktivitách odborného poradenstva a/alebo 

✓ zúčastňovať sa všetkých programových aktivít odborného poradenstva. 

 
IX. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží každá zo zmluvných 

strán. 

2. Vydaním dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu nevzniká posudzujúcemu 

psychológovi právna zodpovednosť za ďalšie konanie posudzujúceho. 

3. Prípadná vzniknutá škoda spôsobená posudzujúcim na majetku poskytovateľa počas trvania 

odborného poradenstva sa bude posudzovať podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len na základe písomných dodatkov a so 

súhlasom oboch zmluvných strán. 

5. Účastníci vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili 

platne uzavrieť túto zmluvu. 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy uvedené v závere tejto zmluvy. 

7. Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle. 
8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

V dňa 

 
 

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

Posudzovaný Poskytovateľ 

 
 

 Prílohy: 
Čestné prehlásenie posudzovaného o pravdivosti uvedených údajov 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 



Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Ja, dolupodpísaný (á): 

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko: 

rodné číslo: 

bytom: 

telefón: 

 

 

ako dotknutá osoba týmto 

 
 

u d e ľ u j e m    s ú h l a s       poskytovateľovi odborného poradenstva 

 
 

názov/obchodné meno: DVC s.r.o.  
adresa/ sídlo: Predmestská 1723/8 

IČO: 48061816 

 

v zmysle § 7 ods. 1, 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov so spracovaním  mojich  osobných  údajov  poskytnutých  na  účel  odborného  poradenstva 

v zmluve o poskytovaní odborného poradenstva a to na obdobie 20 rokov od použitia. 

 

Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. 

 

V prípadoch, v ktorých je poskytovateľ povinný sprístupniť údaje o odbornom poradenstve inému 

príslušnému orgánu, som si  vedomý toho,  že  moje  osobné  údaje  budú  tomuto  orgánu  poskytnuté 

a nebudem z ich poskytnutia vyvodzovať žiadne právne následky. 

 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

V              Žiline dňa 

 

 

 

 

........................................................ 
vlastnoručný podpis dotknutej osoby 



Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov 
 

 

 

Ja dolupodpísaný, 

 

meno, priezvisko: 

rodné číslo: 

bytom: 

telefón: 

 

 

 
 

č e s t n e   p r e h l a s u j e m, 

 

že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol presné, pravdivé a 

úplné údaje. 

 

Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným 

spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. 

 

Som si vedomý toho, že je mojou povinnosťou v zmysle tejto zmluvy uviesť bezodkladne všetky 

zmeny mojich osobných a kontaktných údajov najneskôr do 24 hod od zmeny. 

 

 

 

V              Žiline dňa 

 
 

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

Vlastnoručný podpis osoby



 


