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Z M L U V A 

o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu  

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014 

 

uzatvorená podľa § 89 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Sídlo     : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Bankové spojenie   : Štátna pokladnica 

Číslo účtu    : SK8081800000007000065236 

IČO     : 00164381 

V zastúpení                                 : doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

       minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

ako poskytovateľom dotácií (ďalej len „ministerstvo“) 

a 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo     : Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

Bankové spojenie   : Štátna pokladnica   

Číslo účtu (dotačný účet)                    : SK7081800000007000133219 

IČO     : 00397687     

V zastúpení : prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

                                                              rektor 

                                                          

                                          

ako prijímateľom dotácií (ďalej len „verejná vysoká škola“) 

 

 

Článok I 

 Predmet zmluvy 

    

(1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie preddavku dotácie na rok 2014, poskytovaného 

verejnej vysokej škole  zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom ministerstva. 

 

Článok II 

Preddavok dotácie na rok  2014 

 

(1) Preddavok v zmysle tejto zmluvy je forma dotácie, ktorá sa poskytuje verejnej vysokej 

škole na zabezpečenie jej činnosti od 1. 1. 2014 do obdobia,  kedy ministerstvo určí v zmysle 
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§ 89 ods. 8 zákona objem dotácie na rok 2014 v súlade so schválenou metodikou rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu.  

(2) Preddavok na rok 2014 sa poskytuje na uskutočňovanie akreditovaných študijných 

programov a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl z finančných prostriedkov podprogramu 

077 11, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť z  podprogramu 077 12 a na sociálnu 

podporu študentov vysokých škôl z finančných prostriedkov z  podprogramu 077 15.   

(3) Ministerstvo stanovuje verejnej vysokej škole preddavok  dotácie v celkovom objeme      

52 128 202 Eur a v štruktúre podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

(4) Ministerstvo poskytne verejnej vysokej škole  preddavok  podľa odseku 3 tohto článku 

v pravidelných mesačných dávkach  až do obdobia podľa odseku 1 tohto článku.   

(5) Preddavok sa poskytuje v súlade so zákonom  č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bezhotovostne na 

osobitný bankový účet verejnej vysokej školy (ďalej len „dotačný účet“).    

(6) Poskytnutý preddavok sa započítava do objemu poskytnutej dotácie  na rok 2014. 

(7) Verejná vysoká škola je povinná používať preddavok dotácie účelne a hospodárene a jeho 

použitie evidovať v účtovnej evidencii.  

(8) Pri uzatváraní  zmlúv na dodanie tovaru, zmlúv na uskutočnenie prác alebo zmlúv na 

poskytnutie služieb hradených z prostriedkov poskytnutých na základe tejto zmluvy postupuje 

verejná vysoká škola podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

Článok III 

Porušenie finančnej disciplíny a sankcie 

 

(1) Použitie finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole podľa tejto zmluvy 

v rozpore s jej ustanoveniami sa pokladá za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 

523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o rozpočtových pravidlách“). Za 

porušenie finančnej disciplíny zodpovedá verejná vysoká škola v zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 

písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany 

sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia.  

(2) Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

(3) Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých dva  rovnopisy 

dostane ministerstvo a jeden rovnopis verejná vysoká škola. 

(4) V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia ustanovenia zákona a zákona 

o rozpočtových pravidlách. 
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(5) Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

(6) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ...................... 

 

 

 

 

 

       Za ministerstvo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Za verejnú vysokú školu: 

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

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

minister školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

rektor 
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Príloha č. 1 - Preddavok bežnej dotácie 

 Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na rok 2014 

 

Dotácia/programová štruktúra 

Preddavok 

bežnej dotácie 

(v EUR) 

Výška 

mesačného 

preddavku      
(v EUR) 

Program 077 - vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna 

podpora študentov vysokých škôl - spolu 
52 128 202 4 344 017 

Podprogram 077 11 - dotácia na uskutočňovanie akreditovaných 

študijných programov a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl 

z toho: 

26 638 236 2 219 853 

- na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie 

prevádzky vysokých škôl 
26 638 236 2 219 853 

-  na klinické pracoviská 0 0 

Prvok 077 12 01 - dotácia na prevádzku a rozvoj infraštruktúry 

pre výskum a vývoj 

20 628 341 1 719 028 

Podprogram 077 15 - dotácia na sociálnu podporu študentov 

vysokých škôl 

z toho: 

4 861 625 405 135 

-  prvok 077 15 01 - sociálne štipendiá 1 455 384 121 282 

-  prvok 077 15 02 - motivačné štipendiá 775 295 64 608 

-  prvok 077 15 03 - podpora stravovania, ubytovania, športových 

a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier 

   v tom: 

2 630 946 219 246 

-  príspevok na stravovanie študentov 116 702 9 725 

-  príspevok na ubytovanie a prevádzku študentských domovov 2 452 983 204 415 

-  príspevok na umelecké súbory (kultúra) 31 899 2 658 

-  príspevok na rekreačné a športové služby (šport) 29 362 2 447 

 


