
Dodatok č. 1 
ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov 

na riešenie projektu č. APVV -18 -0014

medzi

Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná 
inštitúcia
Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
IČO:00166596
DIČ:2020830350
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca: prof. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé Palou, riaditeľ ústavu 
Osoba zodpovedná za riešenie projektu: Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.
v ďalšom texte len „poskytovateľ" alebo „zmluvná strana" 

a

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

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Adresa: Mlynská dolina Fl, 842 48 Bratislava
Bankové spojenie:
Číslo účtu: číslo účt
v zastúpení: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 
Osoba zodpovedná za riešenie úlohy: doc. RNDr. František Kundracik, PhD.
v ďalšom texte len „spoluriešiteľ" alebo „zmluvná strana".

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli zmluvu o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia 
prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0014 (ďalej aj ako „zmluva"), predmetom ktorej je 
spoluúčasť na projekte APVV-18-0014. V zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej 
inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k 1.1.2022 k transformácii Ústavu 
stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied na verejnú výskumnú inštitúciu.
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II. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je zmena názvu zmluvnej strany, zmena štatutárneho zástupcu 
a zmena bankového účtu v úvodných identifikačných údajoch zmluvnej strany nasledovne:

Poskytovateľ:
Názov: Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia 
Skrátená podoba názvu: Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
Číslo bankového účtu:
Štatutárny zástupca: prof. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé Palou, riaditeľ ústavu

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatných ustanoveniach sa zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi 
zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov dnom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo 
zmluvných strán obdrží po jednom a jeden exemplár obdrží Agentúra na podporu výskumu a vývoja.
5. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju 
slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave dňa:................................ V Bratislave dňa:................................

prof. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé Palou 
riaditeľ Ústavu stavebníctva
a architektúry SAV, v. v. i.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK
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