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Dodatok č. 1 

k zmluve č. 0264/2021 zo dňa 28.04.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021 

(ďalej len „dodatok“) 

medzi zmluvnými stranami: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Sídlo      Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Bankové spojenie    Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu     SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

IČO      00164381 

V zastúpení                                  Mgr. Branislav Gröhling    

                                                  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 

ako poskytovateľ dotácií (ďalej len „ministerstvo“)  a 

 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o. 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným oprávnená pôsobiť ako  súkromná vysoká 

škola s názvom Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 

Sídlo      Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov 

Bankové spojenie    SLSP  

Číslo bankového účtu    SK14 0900 0000 0005 0357 3214 

IČO      36484695      

V zastúpení      Ing. Anna Polačková 

 konateľka 

 

ako prijímateľ dotácie (ďalej len „súkromná vysoká škola“)  

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

  

Zmluvné strany v nadväznosti na zúčtovanie dotácie na motivačné štipendiá súkromnej 

vysokej školy k 31.12.2020 a súhlasné stanovisko súkromnej vysokej školy uzatvárajú 

v súlade s čl. V. ods. 1 Zmluvy č. 0264/2021 zo dňa 28. apríla 2021 o poskytnutí dotácie na 

rok 2021 (ďalej len „zmluva“) tento dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva takto: 

Článok I. 

  Úvodné ustanovenia 

(1) Ministerstvo znižuje súkromnej vysokej škole dotáciu zo štátneho rozpočtu na rok 2021 

určenú na úhradu motivačných štipendií študentom súkromnej vysokej školy o 3 050 Eur 

(slovom tritisícpäťdesiat Eur), t. j. o výšku dotácie nespotrebovanej na motivačné štipendiá do 

31.12.2020.  

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

výške  8 600  Eur (slovom osemtisícšesťsto Eur). 
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Článok II. 

Predmet dodatku  

Čl. I. ods.1 zmluvy sa nahrádza týmto znením:  „(1) Predmetnom tejto zmluvy je poskytnutie 

dotácie na rok 2021 prijímateľovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom 

rozpočtu poskytovateľa podľa § 91 ods. 3 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov (ďalej len „zákon 

o vysokých školach“) vo výške 8 600 Eur (slovom osemtisícšesťsto Eur) z toho: 

a) sumu 0 Eur (slovom nula Eur) na úhradu sociálnych štipendií podľa §96 zákona 

o vysokých školách a 

b) sumu 8 600 Eur (slovom osemtisícšesťsto Eur) na úhradu motivačných štipendií podľa 

§96a zákona o vysokých školách, z toho čiastku 0  Eur podľa § 96a ods. 1 písm. a) 

zákona o vysokých školách a čiastku 8 600 Eur podľa § 96a ods. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

(1) Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

(2) Finančné prostriedky podľa dodatku budú poskytnuté ministerstvom na bankový účet 

súkromnej vysokej školy uvedený v záhlaví do 30 dní od nadobudnutia účinnosti dodatku 

v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.    

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

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

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

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

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

(6) 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 súkromnú vysokú školu: 

 

 

 

 

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

      Mgr. Branislav Gröhling  
minister školstva, vedy, výskumu                             

                   a športu SR 

 

 

 

 

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

                             Ing. Anna Polačková  

                                        konateľka                                                                            

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



