
Dodatok č. 3 
k Zmluve o spolupráci 

pri riešení úlohy č. APW-17-0320,

ktorá bola uzatvorená v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o Rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a § 269 
ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Medzi zmluvnými stranami

Hlavný riešiteľ úlohy:
Slovenská akadémia vied
Ústav materiálového výskumu
Watsonova 47, 043 53 Košice
IČO: 166804
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. - riaditeľ ústavu
Zodpovedný za riešenie projektu: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
V ďalšom texte len „riešiteľ"

Spoluriešiteľ:
Univerzita Komenského
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 4
ICO: 397 865 07
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. - rektor UK
Splnomocnený štatutárny zástupca: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. - dekan FMFI UK 
Zodpovedný za riešenie projektu: Doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr. Techn.

V ďalšom texte len „spoluriešiteľ"

I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 24.10. 9. 2018 bola medzi hlavným riešiteľom (ÚMV SAV Košice) a spolu riešiteľom (FMFI 
UK, Bratislava) uzatvorená Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-17-0320 s názvom:

Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre 
ultravysokoteplotné aplikácie

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohoto dodatku je poskytnutie finančných prostriedkov na r. 2021 na účet 
spoluriešiteľa v súlade s článkom I bod 1 Zmluvy o spolupráci pri riešení úlohy č. APW- 
17-0320.

2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom II ods. 1 až 6 Zmluvy špecifikovanej v čl. I tohto 
dodatku dohodli na nasledovnom:

hlavný riešiteľ sa zaväzuje poskytnúť spolu riešiteľovi na obdobie roka 2021 finančné 
prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške 12 000,00 Eur (slovom: dvanásťtisíc Eur) 
po ich obdržaní z Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Finančné prostriedky budú 
prevedené z účtu riešiteľa na účet spoluriešiteľa v priebehu 5 dní od nadobudnutia 
účinnosti tohto dodatku.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že hlavnv riešiteľ noskytne finančné prostriedky na účet
spoluriešiteľa číslo: v Štátnej pokladnici.

4. Spoluriešiteľ sa zaväzuje plniť všetky úlohy, ktoré sú podrobne popísané v harmonograme 
prác na rok 2021.



III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Dodatok nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu a jeden pre 

Agentúru na podporu výskumu a vývoja.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi 

zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu 
s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

Podpisy zmluvných strán:

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. 
štatutárny zástupca zmluvnej strany 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 
štatutárny zástupca zmluvnej strany

V Košiciach.......................

V Bratislave....'.
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