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Dodatok č. 8 

 

k zmluve č. 0121/2020 zo dňa 14.2.2020 o poskytnutí dotácie na rok 2020 

(ďalej len „dodatok“) 

medzi zmluvnými stranami: 

1. 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:                              Mgr. Branislav Gröhling  
      minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 

ako poskytovateľom dotácií (ďalej len „ministerstvo“) 

a 

2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo:       Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica   

Číslo účtu:                                  SK7081800000007000133219 

IČO:       00397687      

V zastúpení:  prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

  rektor 

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

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany v nadväznosti na žiadosť verejnej vysokej školy zo dňa 18.11.2020 

o prerozdelenie úpravy dotácie  medzi programami a v nadväznosti na zúčtovanie vybraných 

účelových dotácií v súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2020, uzatvárajú v súlade s čl. VII. ods. 1 Zmluvy č. 0121/2020 

zo dňa 14.2.2020 o poskytnutí dotácie na rok 2020 (ďalej len „zmluva“) tento dodatok, ktorým 

sa mení a dopĺňa zmluva takto: 

 

Článok I. 

  Úvodné ustanovenia 

(1) Ministerstvo znižuje verejnej vysokej škole bežné dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 

2020 o 90 549,00 Eur v objeme a v štruktúre podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 8, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť dodatku a zmluvy. 

(2) Po   znížení    je   verejnej   vysokej    škole    poskytnutá    dotácia    v   celkovej   výške  

75 399 750,00  Eur. 

http://mysite/Person.aspx?accountname=MINEDU/branislav.grohling
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Článok II. 

Predmet dodatku 

(1) Čl. V. ods. 1 zmluvy sa nahrádza týmto znením: „(1) Ministerstvo poskytne v priebehu 

roka   2020   verejnej   vysokej    škole    dotácie   podľa    čl.  II.   zmluvy  v  celkovom    

objeme 75 399 750,00 Eur a v štruktúre podľa prílohy č.1 zmluvy“. 

(2) Príloha č. 1 zmluvy sa ruší a nahrádza novou Prílohou č. 1 zmluvy. 

(3) Príloha č. 8 zmluvy - „Zoznam účelovo určených finančných prostriedkov pridelených 

v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2020 (v Eur)“ sa dopĺňa o nové položky 

pod názvom „Zoznam finančných prostriedkov s úpravou dotácie ku dňu 08.12.2020 

podľa jednotlivých vecných položiek“. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

(1) Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

(2) Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené. 

(3) Zmluvné strany po prečítaní dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli a tento 

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

(4) Dodatok je vyhotovený v troch originálnych rovnopisoch (3), z ktorých po podpise dva (2) 

rovnopisy dostane ministerstvo a jeden (1) rovnopis verejná vysoká škola.  

(5) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Dňa  ....................                                                         Dňa  .................... 

 

Za ministerstvo:                                                           Za verejnú vysokú školu: 

 

 

 

 

 

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

      Mgr. Branislav Gröhling  
minister školstva, vedy, výskumu 

                   a športu SR 

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

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

                                        rektor 
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Program, podprogram, 

prvok
077 11 077 12 01 077 12 02 077 12 05 077 13 077 15 01 077 15 02 077 15 03 077 spolu

UR pred úpravou 39 486 521,00 24 344 573,00 1 912 039,00 456 970,00 0,00 550 770,00 2 138 520,00 5 750 906,00 74 640 299,00

Výška úpravy o -578 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 761,00 -90 549,00

UR po úprave 38 908 211,00 24 344 573,00 1 912 039,00 456 970,00 0,00 550 770,00 2 138 520,00 6 238 667,00 74 549 750,00

Program, podprogram, 

prvok
077 11 077 12 01 077 12 02 077 12 05 077 13 077 spolu

UR pred úpravou 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00

Výška úpravy o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UR po úprave 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00

 Príloha č. 1  k zmluve č. 0121/2020 zo dňa  14.2.2020

o poskytnutí dotácie na rok 2020 pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave

Úprava  kapitálovej dotácie  ku dňu  8.12.2020  podľa programovej štruktúry  ( v Eur  ) 

Úprava  bežnej dotácie  ku dňu  8.12.2020  podľa programovej štruktúry  ( v Eur  ) 



Program 

podprogram 

prvok

Zdroj

Označenie 

položky 

Register 

investícií

Názov položky alebo komentár Typ položky Zodpovedná osoba Pracovisko VVŠ
 Úprava bežnej 

dotácie

Úprava 

kapitálovej 

dotácie

077 11 111 0

Finančné prostriedky na kompenzáciu príjmov a výdavkov negatívne 

ovplyvnených pandémiou súvisiacou s ochorením COVID-19 v roku 

2020

účelová   -578 310,00 0,00 

077 15 03 111 0

Finančné prostriedky na kompenzáciu príjmov a výdavkov negatívne 

ovplyvnených pandémiou súvisiacou s ochorením COVID-19 v roku 

2020

účelová   578 310,00 0,00 

077 15 03 111 SPS_STR Úprava dotácie na stravný príspevok na základe revízie k 31.10.2020 účelová   -90 549,00 0,00 

Celkový 

súčet
-90 549,00 0,00 

Príloha č. 8  k zmluve č. 0121/2020 zo dňa 14.2.2020 o poskytnutí dotácie na rok 2020 pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave -

Zoznam finančných prostriedkov s úpravou dotácie ku dňu 08.12.2020 podľa jednotlivých vecných položiek (v Eur)
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