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DODATOK Č. 2  

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

č.  067/2020/OPII/VA (ďalej aj ako „Dodatok“) 

 

Registračné číslo dodatku: 067/2020/OPII/VA/D02 

 

Tento Dodatok je uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. 

o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 

ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

sídlo:  Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  30 416 094 

konajúci:  Ing. Andrej Doležal, minister 

(ďalej ako „Riadiaci orgán“ alebo „RO“) 

 

v zastúpení   

názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  00164381 

konajúci:  Ing. Eduard Heger, poverený riadením Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej ako „Sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO“) 

 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom 

č. 845/AE30/2019 zo dňa 19. decembra 2019 v platnom znení, ktorý svoju pôsobnosť 

vykonáva prostredníctvom 
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názov:  Výskumná agentúra 

sídlo: Sliačska 1, 831 02 Bratislava 

 Slovenská republika 

IČO: 31819494 

konajúci:  Mgr. Marek Mrva, generálny riaditeľ 

(ďalej ako „VA“) 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Dohode o plnomocenstve na vykonávanie časti 

úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra  

č. 1279/2019 zo dňa 20. decembra 2019 v platnom znení 

poštová adresa1: -- 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 

názov: Univerzita Komenského v Bratislave                 

sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava – mestská časť Staré mesto  

IČO: 00 397 865 

zapísaný v: registri organizácií Štatistického úradu SR 

konajúci: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 

 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

                                  dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

                                  na základe plnomocenstva zo dňa 03.09.2020 

IČ DPH:  2020845332 

e-mail: kr@rec.uniba.sk 

poštová adresa2: - 

bankové spojenie: 

 predfinancovanie:  SK50 8180 0000 0070 0064 6321 

 zálohové platby: SK50 8180 0000 0070 0064 6321 

 refundácia:  SK50 8180 0000 0070 0064 6321 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

Článok 1 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
2 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
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Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. 067/2020/OPII/VA zo dňa 10.9.2020, kód ITMS2014+ Projektu 313011V446 (ďalej len 

„Zmluva o poskytnutí NFP“), v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo 067/2020/OPII/VA/D01, 

uvedenej v článku 2 tohto Dodatku. 

Článok 2 

 (1) V článku 2. Predmet a účel Zmluvy o poskytnutí NFP sa znenie odseku 2.12 ruší a nahrádza sa 

nasledovným znením: Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ bude za účelom lepšieho a 

efektívnejšieho naplnenia cieľov Projektu realizovať Projekt v spolupráci s nasledovnými 

partnermi: 

 

i) Partner 1 

obchodné meno/názov:  Anima Group, s.r.o. 

sídlo:   Dolné Rudiny 8730/15D, 010 01 Žilina 

zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, 

  Vložka číslo: 52820/L 

konajúci:   MVDr. Marcel Kovalík, PhD., Dip. Ecvd, MRCVS, EBVS, 

konateľ 

  MVDr. Miroslava Kovaliková , PhD., konateľka 

  MVDr. Monika Mitrová, konateľka 

  MVDr. Martin Mitra, konateľ 

IČO:   44210451 

DIČ:   2022633393 

poštová adresa1 

: - 

e-mail:   kovalik@anima.sk, mitrova@anima.sk, mitra@anima.sk 

 

 

i) Partner 2 

obchodné meno/názov:  BIOHEM, spol. s r.o. 

sídlo:    Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín  

zapísaný v:    Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo:    1259/R 

konajúci:    Ing. Karin Havierová, konateľ 

IČO:    31442617 

DIČ:    2020384905 

poštová adresa1 
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: - 

e-mail:    zilincan@biohem.sk 

 

 

 

i) Partner 3 

 

 

 

obchodné meno/názov:  Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, verejná 

výskumná inštitúcia 

sídlo:   Dúbravská cesta 5779/9, 845 05 Bratislava - mestská časť  

  Karlova Ves 

zapísaný v:   registri organizácií Štatistického úradu SR 

konajúci:   prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., poverená 

vykonávaním právnych úkonov v rozsahu funkcie riaditeľky 

BMC SAV 

IČO:   50073869 

DIČ:   2120169865 

poštová adresa1 

: - 

e-mail:   riaditel.bmc@savba.sk 

 

i) Partner 4 

obchodné meno/názov:  Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej 

  akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia 

sídlo:   Šancová 56, 811 05 Bratislava –mestská časť Staré Mesto 

zapísaný v:   registri organizácií Štatistického úradu SR 

konajúci:   Mgr. Denisa Fedáková, PhD., riaditeľka 

IČO:   00596795 

DIČ:   2021299467 

poštová adresa1 

: - 

e-mail:   progasis@savba.sk 

 

mailto:zilincan@biohem.sk
mailto:riaditel.bmc@savba.sk
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i) Partner 5 

obchodné meno/názov:  IPESOFT spol. s r.o. 

sídlo:   Bytčická 2, 010 01 Žilina 

 

zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, 

  Vložka číslo: 1304/R 

konajúci:   Ing. Miroslav Kunsch, konateľ 

IČO:   31589898 

DIČ:   2020445746 

poštová adresa1 

: - 

e-mail:   info@ipesoft.com 

 

i) Partner 6 

obchodné meno/názov:  Lambda Life a.s. 

sídlo:   Levočská 3, 851 01 Bratislava 

zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

  Vložka číslo: 3049/B 

konajúci:   Ing. Mgr. Roman Mišúth, MBA, predseda predstavenstva 

  Gabriela Jurášová, člen predstavenstva 

  Ing. Tomáš Granec, podpredseda predstavenstva 

IČO:   35848189 

DIČ:   2021702375 

poštová adresa1 

: - 

e-mail:   projekty@lambda.sk 

 

 

i) Partner 7 

obchodné meno/názov:  MABPRO, a. s. 

sídlo:   Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava mestská časť Karlova 

Ves 

zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

  Vložka číslo: 6337/B 

mailto:projekty@lambda.sk
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konajúci:   prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda predstavenstva 

  JUDr. Radoslav Hajdúch, člen predstavenstva 

  JUDr. Viliam Janáč,PhD.  člen predstavenstva 

IČO:   36831930 

DIČ:   2022456678 

poštová adresa1 

: - 

e-mail: viliam.janac@mabpro.sk 

 

 

 

i) Partner 8 

obchodné meno/názov:  Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

sídlo:   Prieložtek 1, 036 01 Martin 

zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, 

  Vložka číslo: 14129/L 

konajúci:   Ing. Silvia Reváková, konateľka 

IČO:   36410799 

DIČ:   2021617125 

poštová adresa1 

: - 

e-mail:   revakova@klinickabiochemia.sk 

 

i) Partner 9 

obchodné meno/názov:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

sídlo:   Šrobárova 2, 041 80 Košice – mestská časť Staré Mesto 

zapísaný v:   registri organizácií Štatistického úradu SR 

konajúci:   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor 

IČO:   00397768 

DIČ:   2021157050 

poštová adresa1 

: - 

e-mail:   rektor@upjs.sk 

 

 

mailto:revakova@klinickabiochemia.sk
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i) Partner 10 

obchodné meno/názov:  Žilinská univerzita v Žiline 

sídlo:   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

zapísaný v:   registri organizácií Štatistického úradu SR 

konajúci:   prof. Ing. Ján Čelko, CSc, rektor 

IČO:   00397563 

DIČ:   2020677824 

poštová adresa1 

: - 

e-mail:   branislav.hadzima@rc.uniza.sk 

 

 

 

(2)  V článku 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa znenie odseku 2.1 ruší a nahrádza sa nasledovným 

znením 

2.1  Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 

medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

 

Názov projektu  :  Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej 

    medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení 

    a jej vplyv na kvalitu života 

 

Kód projektu v ITMS2014+  :  313011V446 

 

Miesto realizácie projektu :  Košice I – Košice – mestská časť Staré Mesto 

    Košice II – Košice – mestská časť Západ 

    Nitra – Nitra 

    Trenčín – Trenčín 

    Martin – Martin 

    Žilina – Žilina 

    Bratislava I – Bratislava – mestská časť Staré Mesto 

    Bratislava IV – Bratislava – mestská časť Karlova Ves 

 

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná) 

 

  :  Fakulta riadenia a informatiky 

    Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského 

    v Martine 

    Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park 

    Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV 

    Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline 

 

Užívateľ (ak je táto informácia relevantná) 
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Výzva - kód Výzvy  :  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

    nenávratného finančného príspevku na podporu 

    dlhodobého strategického výskumu – Zdravie 

    obyvateľstva a zdravotnícke OPVaI-VA/DP/2018/ 

    1.2.1-08 

 

Použitý systém financovania :    kombinovaný systém zálohovej platby,  

    predfinancovania a refundácie 

(ďalej ako „Projekt“). 

 

 

(3)  V článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa znenie odseku 3.1 ruší a nahrádza sa nasledovným 

znením: 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Neuplatňuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 12 746 008,25 

EUR (slovom: dvanásť miliónov sedemstoštyridsaťšesťtisíc  osem eur a dvadsaťpäť 

centov),  

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 10 639 337,58 EUR 

(slovom: desať miliónov šesťstotridsaťdeväťtisíc tristotridsaťsedem eur a päťdesiatosem 

centov), z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 

3.1 písmeno b) tohto článku zmluvy,   

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

 

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 

2 106 670,67 EUR (slovom: dva milióny stošesťtisíc 

šesťstosedemdesiat eur a šesťdesiatsedem centov) z  Celkových 

oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 

3.1 písmeno b) tohto článku zmluvy a  

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu 

Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 

Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

 

 Prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

(4) Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou 

Prílohou č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“. 

 

 Nová príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je prílohou č. 1 Dodatku. 

 Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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(5) Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou 

Prílohou č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet Projektu“. 

 

 Nová príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP je prílohou č. 2 Dodatku. 

 Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

(5) Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Zmluva o partnerstve“ sa mení a dopĺňa 

prostredníctvom „Dodatku č. 2 k Zmluve o partnerstve.“  

 

 Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve je prílohou č. 3 Dodatku. 

 Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

 

Článok 3 

 

(1) Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. 

 

(3) Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. 

 

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 

a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 

určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené 

k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

 

(5) Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 

rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa 

bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa. 

 

(6) Všetky prílohy uvedené v tomto Dodatku sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

 

 

Prílohy: 

  

Príloha č. 1 : Predmet podpory NFP 

Príloha č. 2 : Rozpočet Projektu 

Príloha č. 3 : Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave dňa .................: 

 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Marek Mrva 
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Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Poskytovateľa 

 

 

 

 

 

Za Prijímateľa v ........................... dňa .....................: 

 

Podpis: ....................................... 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor konateľ 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu4 Prijímateľa 

 

 

                                                 
3 Ak sa nehodí,  vymažte 
4 Ak sa nehodí,  vymažte 


