
DODATOK č. 1 
k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia 

prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0612
uzatvorený v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „dodatok“) medzi:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
DIČ:2020845332
konajúci: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Bankové spojenie: i
IBAN:

v zastúpení: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan
osoba zodpovedná za riešenie projektu: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

a

Centrum vedecko-technickych informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00151882
DIČ:2020798395
konajúci: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. generálny riaditeľ
Bankové spojenie
IBAN:
osoba zodpovedná za riešenie projektu: Mgr. Milan Držík, CSc.
(ďalej len „spolupríjemca“alebo „zmluvná strana“)

(ďalej tiež každý jednotlivo „zmluvná strana“ alebo spoločne „zmluvné strany“)

L
Úvodné ustanovenie

Dňa 30.10.2017 uzavreli príjemca a spolupríjemca Zmluvu o spolupráci pri riešení projektu 
a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0612 pod 
názvom „Fyzikálne aspekty laserovej diagnostiky pre termojadrovú fúziu“ (ďalej aj 
„Zmluva“).
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II. 
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena identifikačných údajov spolupríjemcu v záhlaví
Zmluvy z dôvodu zrušenia Medzinárodného laserového centra a jeho zlúčenia s Centrom 
vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, a to na základe rozhodnutia č. 
2020/20653:l-A1820 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňa 31.12.2020. Všetky práva a povinnosti Medzinárodného 
laserového centra prechádzajú dňom 1.1. 2021 na Centrum vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky. Predmetom tohto dodatku je aj zmena lehoty na riešenie 
projektu uvedená v článku II. odsek 7 Zmluvy v súlade s § 27a ods. 1 písm. c) zákona č. 
172/2005 Z. z a v nadväznosti na dodatok č. 1 k Zmluve poskytnutí prostriedkov č. 
APVV-16-0612 uzatvorený medzi Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 
a Univerzitou Komenského v Bratislave dňa 21.4.2021.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že identifikačné údaje spolupríjemcu v záhlaví Zmluvy sa 
rušia a nahrádzajú sa novým nasledovným znením:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00151882
DIČ:2020798395
konajúci: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. generálny riaditeľ
Bankové spojenie:
IBAN:
osoba zodpovedná za riešenie projektu: Mgr. Milan Držík, CSc.
(ďalej len „spolupríjemca“alebo „zmluvná strana“)”

3. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie ustanovenie článku II ods. 7 Zmluvy sa ruší 
a v celom rozsahu sa nahrádza novým nasledovným znením:

7. „ Lehota na riešenie projektu začína plynúť dňom 1.7.2017 a uplynie dňom 31.12. 
2021.”

III.
Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnocenných exemplároch, po dvoch (2) pre 
každú zmluvnú stranu.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvoma
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zmluvnými stranami.

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

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

Podpisy a pečiatky zmluvných strán:

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

prof. JUDr/Marek Stevček, PhD. 
reKior UK 

prot. PhánfnDr. Ján Kyselovič, CSc.
/gemrálnv riaditeľ CVTI SR
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