
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii výskumnej úlohy „Evaluáci a efektivity a dopadov projektov 
zameraných na riešenie problematiky marginalizovane j rómskej komunity v SR“ uzavretej 
pod ľa § 269 Obchodného zákonníka a  licen čná zmluva uzatvorená pod ľa § 40 a nasl. zákona č. 
618/2003 Z. z. Autorský zákon 

 
(ďalej len „dodatok“) 

 
Zmluvné strany  

 
1.1  Poskytovate ľ:  
 Názov:  AScII Solutions, spol. s r. o.  
 Sídlo: Grösslingova 58, 811 09 Bratislava  
 IČO:  35 800 984  
 DIČ: 2021 571 288 
 IČ DPH:  Nie sme platcom DPH 
  Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
 Číslo účtu:   262 270 4693 / 1100 
 V zastúpení:  Michal Ružička 
  Zapísaný v  OR SR, Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 22958/B 
 (ďalej len „Poskytovate ľ“ ) 
 
1.2  Objednávate ľ a nadobúdate ľ:    
  Názov:  Univerzita Komenského v Bratislave 
 Sídlo: Šafárikovo námestie 6 
 IČO:  00397865 
 DIČ: 2020845332 
 IČ DPH:  Nie je platcom DPH pre účely projektu 
 V zastúpení:  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK 
   
  Subjekt v pôsobnosti univerzity : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 
  Sídlo: Gondova 2, 818 01  Bratislava 16 
  IČO: 00397865 05 
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
  Číslo účtu: 7000263611 / 8180 
 V zastúpení:  Prof. PhDr. Darina Malová, CSc. 
(ďalej len „Objednávate ľ“ alebo „Nadobúdate ľ“ ) 
 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku: 
 

Preambula 
 
Dôvodom pre uzatvorenie tohto dodatku k zmluve je predĺženie obdobia realizácie projektu a tým aj 
potreba predĺženia obdobia realizácie výskumnej úlohy realizovanej na základe tejto zmluvy z dôvodu 
plánu a nadväznosti výskumných úloh a úloh súvisiacich s využívaním výsledkov výskumných úloh 
v rámci projektu spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Operačného programu Výskum a vývoj 
z ERDF s názvom „projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií 
v podmienkach internacionalizácie EÚ“ s kódom projektu a kódom ITMS č. „26240120017“. 
 

Upravené časti zmluvy v zmysle tohto dodatku 
 
Článok 8 „Spoločné a záverečné ustanovenia“, odsek 8.3. sa upravuje nasledovne: 
 
„Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a v súlade 
s platnou legislatívou. Uzatvára sa na dobu určitú vo veci realizácie výskumnej úlohy do 30/09/2011 
a vo veci poskytnutia licencie podľa článku 3 tejto zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený zrealizovať 
výskumnú úlohu podľa zmluvy a tohto dodatku aj v skoršom termíne ako 30/09/2011.“ 
 
Príloha č. 1 k zmluve 
 
„V prílohe č. 1 k zmluve sa termín 31/03/2011 nahrádza termínom 30/09/2011 a súčasne sa nahrádza 
zrejmá chyba v písaní kódu „2624012001“ úplným znením kódu nasledovne: „26240120017““ 



Strana: ... / ...  Poskytovateľ: .....................       Objednávateľ/Nadobúdateľ: ........................ 

 
Záverečné ustanovenia týkajúce sa dodatku 

 
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv prevádzkovanom Úradom vlády SR v zmysle platnej legislatívy. 
 
Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, jedno vyhotovenie pre 
poskytovateľa a tri vyhotovenia pre objednávateľa. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so znením dodatku oboznámili a s jeho obsahom súhlasia a 
prehlasujú, že uzatvorený dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorený v tiesni, 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 

Za poskytovateľa: 
 
V Bratislave dňa ...................... 

Za objednávateľa/nadobúdateľa 
 
V Bratislave dňa ...................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

Michal Ružička 
konateľ 
AScII Solutions, spol. s r.o. 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Rektor  
Univerzita Komenského v Bratislave 
 
 
 
 
Prof. PhDr. Darina Malová, CSc. 
Osoba splnomocnená rektorom na úkony 
spojené s realizáciou projektu 
Univerzita Komenského v Bratislave 

 


