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DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/F886 

 
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
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 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: 
 

Poskytovateľom 

názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
sídlo:  Stromová 1, 813 30  Bratislava 
IČO:   00 164 381 

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

 

v zastúpení 

názov:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

sídlo:  Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava  

IČO:  00 686 832 

konajúci:  Ing. Peter Žiga, PhD., minister 

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

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

operačný program Výskum a inovácie sprostredkovateľským orgánom č. 136/2015-2050-1200 zo 

dňa 17. augusta 2015, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom 

 

názov:   Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo:  Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

 IČO: 00 002 801 
konajúci:  Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka 

(ďalej ako „SIEA“) 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Dohode o plnomocenstve na vykonávanie niektorých 

úloh v rámci operačného programu Výskum a inovácie č. 146/2015-2050-1200 zo dňa 

23. septembra 2015 v platnom znení 

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

a 
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Prijímateľom 

názov: STEMI Global s.r.o. 

sídlo:  Vrchná 2, 040 16  Košice 

IČO:  50 710 541 

DIČ: 2120426330            
              konajúci: Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., konateľ 

                                                  

(ďalej ako „Prijímateľ“) 

 

ČLÁNOK  I.  PREDMET DODATKU 
 

1.1    Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí  
  nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 08.02.2018, evidovanej pod číslom:  
  VaI/DP/2016/3.1.1-03/F886 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:  

 
1.1.1 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením: 

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a)   neuplatňuje sa, 

b)   Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 98 659,66 EUR  

  (slovom: deväťdesiatosemtisícšesťstopäťdesiatdeväť eur 66/100), 

c)   Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 59 195,80 EUR (slovom:  

  päťdesiatdeväťtisícstodeväťdesiatpäť eur 80/100), čo predstavuje 60,00% z Celkových  

  oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. b) tohto článku  

  zmluvy, 

d)   Prijímateľ vyhlasuje, že: 

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 40 %, čo predstavuje sumu 
39 463,86 EUR (slovom: tridsaťdeväťtisícštyristošesťdesiattri eur 86/100) z  Celkových 
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. b) tohto článku 
zmluvy a 

(ii) neuplatňuje sa, 

(iii) 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.“ 

  
1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2,  

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.        
 

1.1.3 Príloha č. 3 Zmluvy „Podrobný rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3,  
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.        
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ČLÁNOK  II.   OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 
 
 
ČLÁNOK III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1       Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením 
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3.2        Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 
1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.  

3.3        Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, 
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
 
Podpis: .......................................  Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka SIEA 
Pečiatka 
 
 
 
 
Za Prijímateľa v .............................., dňa  
 
 
 
Podpis: ....................................... Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., konateľ 

Pečiatka 
 
 

 

 

Príloha:  

Príloha č. 2 Predmet podpory NFp 

Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu 

 



















Príloha č. 3 - Podrobný rozpočet projektu

Podrobný rozpočet projektu

Názov výdavku Skupina  výdavkov Merná jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena 

(EUR)

Oprávnený výdavok 

celkom 

(EUR)

Vecný popis výdavku

(súčasťou popisu výdavku musí byť informácia, či daná položka obsahuje/neobsahuje výdavky 

súvisiace s obstaraním predmetu zákazky a v prípade relevantnosti identifikácia výšky výdavkov 

súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky)

Hardvérové vybavenie 112 Zásoby projekt 1,0 6 823,28 6 774,99

• Smartfón Android 2 kusy -                                                                                  Samsung 

Galaxy A6+ 18 BLK-Samsung Galaxy A6+ 18 32 GB čierny;                      Samsung 

Galaxy A6+ 18 GLD-Samsung Galaxy A6+ 18 32 GB zlatý

OS Android 6.0, displej aspoň 5,5 inch, aspoň 32 GB pamäť, foto aspoň 12 MP

• Notebook - nižšia špecifikácia 1 kus -                                                                         

APPLE MB PRO 13 SGRY-APPLE MACBOOK Pro 13 SGRY 13Q/15/8/256

OS  MAC, displej aspoň 13 palcov, aspoň 256GB pamäť, typ SSD, procesor aspoň Core 

i5 alebo ekvivalent, frekvencia procesora min. 2,3 GHz

• Tablet iOS 4 kusy -                                                                                                         

APPLE IPAD 17 128 GRY-APPLE IPAD 2017 128G GRY 9/A9/2/128/IO;                APPLE 

IPAD 17 128 SIL-APPLE IPAD 2017 128 SIL 9/A9/2/128/IO;                       APPLE IPAD 

PRO 12-GRY-APPLE IPAD PRO 12 GRY 12Q/A10X/4/2/64/IO;                                                            

APPLE IPAD 18 128 SPG-APPLE MR7J2FD/A GRY, IPAD 9,7Q/A10F/4/12                  OS 

iOS, displej min. 7,9 inch, aspoň 128 GB pamäť, čip aspoň A8

• Smartfón iOS 4 kusy-                                                                                                            

APLE IPH 7PLUS 128 SIL-Apple iPhone 7 Plus 128 Silver, MN4P2CN/A;                     , 

APLE IPH 7PLUS 128 SIL-Apple iPhone 7 Plus 128 Silver, MN4P2CN/A;                 APLE 

IPHONE8+ 256GB GRY-APPLE iPhone8+ 256GB GRY, Smartfón;                        APLE 

IPHONE8 X 256GB GRY-APPLE iPhone X 256GB GRY, Smartfón; 

OS iOS, displej aspoň 5,5, aspoň 128 GB pamäť, procesor aspoň Core i5

Hardvérové vybavenie - notebook - vyššia špecifikácia - APPLE MB 

PRO13 SGRY-APPLE MACBOOK PRO 13 TB SGR 13Q/15/8/512

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

projekt 1,0 1 800,00 1 800,00

APPLE MB PRO13 SGRY-APPLE MACBOOK PRO 13 TB SGR 13Q/15/8/512

OS  MAC, displej aspoň 13 palcov, aspoň 512GB pamäť, typ SSD, procesor aspoň Core 

i5 alebo ekvivalent, frekvencia procesora min. 3,1 GHz 

Možnosť rýchleho dotykového ovládania spustených aplikácií.

Služby digitálnych partnerov s cieľom inovácie aplikácie o nové 

funkcionality
013 Softvér projekt 1,0 35 000,00 35 000,00

Súčasťou dodávky sú podporné služby nevyhnutné pre dobudovanie                      

inovatívnych funkcionalít aplikácie a ich zakomponovanie do existujúceho riešenia .

- tvorba jednoduchého, prehľadného, efektívneho a používateľsky priateľského 

užívateľského rozhrania aplikácie

- tvorba softvérového riešenia pre dobudovanie nových funkcionalít ako sú funkcie 

"thrombolysis alert (TA)", "forward ECG", "activate team", "multi hotline", "modul 

stroke" a funkcia "dashboard"

- tvorba softvérového riešenia  pre zefektívnenie využívanej geolokalizácie

- transformácia verzie Android pre platformy iOS a Windows 10 prostredníctvom 

funkcie Dashboard

- dobudovanie nového programového modulu pre optimalizáciu manažmentu 

pacientov s cievnou mozgovou príhodou

- tvorba redakčného systému a databázy dát pre efektívne nastavenie komunikačných 

kanálov, správy dát a efektívnej optimalizácie fungovania aplikácie

- vyhodnotenie dát zo skúšobnej prevádzky inovovanej aplikácie a prípadná 

optimalizácia vytvorených algoritmov

Tvorba jazykových mutácií aplikácie
019 Ostatný dlhodobý 

nehmotný majetok
projekt 1,0 3 500,00 3 500,00

Inovácia komunikačnej technológie STEMI založenej na platforme Android v zmysle 

vytvorenia jazykovej mutácie pre 4 krajiny. Vrátane všetkých nevyhnutných služieb 

spojených s vytvorením a spustením jazykových mutácií aplikácie pre zahraničné trhy. 

Položka neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky.

Ceny sú uvadzané bez DPH.

Podporné služby v súvisloti s analýzou legislatívnych obmedzení a bariér 

vstupu na trh
518 Ostatné služby projekt 1,0 4 800,00 4 800,00

Odborné služby v súvislosti a analýzou legislatívneho prostredia, záväzných pravidiel 

a nariadení pre fungovanie aplikácie na zahraničných trhoch súvisiace predovšetkým 

s hierarchiou zavádzania inovatívnych riešení v prostredí záchrannej služby a 

ochranou osobných údajov pacienta. Súčasťou dodávky budú aj nevyhnutné 

odporúčania pre rozšírenie funkcionalít aplikácie, tak aby zohľadňovali podmienky 

konkrétneho zahraničného trhu a umožňovali expanziu produktu mimo SR. 

Položka neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky.

Ceny sú uvadzané bez DPH.

51 874,99

Služby digitálnych partnerov za účelom podpory predaja inovatívnej 

zdravotníckej aplikácie
518 Ostatné služby projekt 1,0 14 920,00 14 920,00

Súčasťou dodávky služieb musí byť vytvorenie pútavej vizuálnej identity a 

komunikačnej stratégie pre oslovenie cieľovej skupiny zákazníkov so zreteľom na 

špecifiká trhu a ponúkané inovatívne riešenie. Dodané budú služby:

- zakomponovanie navrhovaných komunikačných prvkov a komunikačnej stratégie na 

webstránku – doplnenie nových komunikačných modulov

- návrh a správa online propagačnej kampane na webstránke aj na sociálnych sieťach 

so zameraním na zvýšenie povedomia o produkte a problematike, ktorú rieši po dobu 

min. 12 mesiacov

- výroba tlačených propagačných materiálov so zameraním na prezentáciu 

inovatívnych vlastnostní aplikácie a možností jej použitia – min. propagačné brožúry a 

letáky

- výroba digitálnych prezentačných materiálov so zameraním na prezentáciu 

inovatívnych vlastnostní aplikácie a možností jej použitia – min. propagačné 

prezentácie

- výroba propagačného videa so zameraním na prezentáciu inovatívnych vlastnostní 

aplikácie a možností jej použitia 

- zabezpečenie fyzickej propagačnej kampane na území SR ako aj v zahraničí na 

tematicky relevantných vytypovaných podujatiach s cieľom osloviť definovanú cieľovú 

skupinu zákazníkov

Položka neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky. OProti 

prieskumu trhu je cena položky znížená tak aby rešpektovala pravidlá oprávnených 

výdavkov. Položka bude dofinancovaná z vlastných zdrojov židateľa nad rámec 

projektu.

Ceny sú uvadzané bez DPH.

0,00

14 920,00

Školenia členov tímu STEMI o filozofii a obsluhe komunikačnej 

technológie STEMI
518 Ostatné služby projekt 1 2 174,67 2 174,67

Položka zahŕňa školenie v rozsahu 3 hodín pre skupinu do 6 zamestancov v 

slovenskom jazyku so zameraním na aktuálne typy komunikačncých technológií, ich 

filozofiu, výhody a nevýhody. Zvláštny dôraz očakávame na technické aspekty 

moderných komunikačných technológií využívajúcich WIFI, GPS, internetové 

rozhranie, akými dispopnuje aj naša komunikačná technológia STEMI. Zaujímajú nás 

skúsenosti s využitím odbodných technológií v zahraničí.

Hlavná aktivita projektu - Začatie a rozvoj podnikania MSP

Spolu

Marketing produktu, ktorý je predmetom projektu 1

Školenie súvisiace s predmetom projektu 1

Spolu
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Školenia členov tímu STEMI v oblasti komunikačných schopností a 

obchodnej stratégie pre expanziu na zahraničné trhy
518 Ostatné služby projekt 1 4 850,00 4 850,00

Položka zahŕňa školenie v rozsahu 8 hodín pre skupinu do 5 zamestancov v 

slovenskom jazyku so zameraním na zlepšenie prezentačných a komunikačných 

schopností ako aj obchodných zručností. Odprezentované budú min. osvedčené 

techniky obchodnej prezentácie cielenej na a. potenciálnych investorov, b. 

obchodných partnerov (komplementárne služby a tovary), c. potenciálnych 

zákazníkov a metodiky úspešnej zahraničnej expanzie a základných atribútov pre 

úspešnú stratégiu globalizácie produktu

7 024,67

0,00
0,00

0,00

0,00

Pomocný/administratívny pracovník 521 Mzdové výdavky osobomesiac 0,00

Odborný pracovník 521 Mzdové výdavky osobomesiac 18 600,00 10 800,00
Pozícia bude obsadená ku dňu začatia realizácie projektu. Zahŕňa celkovú cenu práce.

Pracovník špecialista 521 Mzdové výdavky osobomesiac 18 780,00 14 040,00 Pozícia bude obsadená ku dňu začatia realizácie projektu. Zahŕňa celkovú cenu práce.

24 840,00

98 659,66

Inštrukcie k vyplneniu Podrobného rozpočtu projektu

Sumy jednotlivých oprávnených výdavkov uvádzajte s presnosťou na dve desatinné miesta.

Spolu

Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)

V prípade, ak počet riadkov pre zadanie výdavkov nie je postačujúci, počet riadkov tabuľky rozšírte podľa potreby. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.

V prípade, ak žiadateľ má nárok na odpočet DPH za oprávnený výdavok je považovaná výška výdavku bez DPH. V prípade, ak žiadateľ nie je platca DPH, resp. nemá nárok na odpočet DPH, za oprávnený výdavok je považovaná výška výdavku s DPH. 

Mzdové výdavky na pracovné miesta súvisiace s realizovaným projektom1

1 - Kategórie výdavkov, ktorých výška je obmedzená stanovenými percentuálnymi limitmi

Bunka s názvom "Merná jednotka " - uveďte mernú jednotku príslušnú k typu oprávneného výdavku (napr. v prípade tovaru " ks").

Bunka s názvom "Vecný popis výdavku " - v rámci vecného popisu výdavku špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu a v prípade potreby aj z hľadiska ich nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek a ich 

výšku je možné stanoviť, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať vrátane uvedenia výšky týchto položiek. V prípade, ak je vecný popis/špecifikácia výdavkov súčasťou inej prílohy ŽoNFP, je postačujúce uvedenie odkazu na 

príslušnú prílohu ŽoNFP. Súčasťou vecného popisu výdavku musí byť informácia, či výška výdavku uvedená v bunke " Celková cena " obsahuje aj výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky (napr. doprava na miesto, montáž). 

V prípade, ak výška výdavku uvedená v bunke "Cena celkom " obsahuje aj výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, ktoré žiadateľ plánuje zaradiť medzi oprávnené výdavky projektu, je potrebné v bunke " Vecný popis výdavku " identifikovať tieto 

výdavky a uviesť ich výšku, pokiaľ je ich výška stanoviteľná (napr. v prípade prieskumu trhu musia byť výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky rovnako identifikované minimálne v 3 cenových ponukách, resp. v súlade s pravidlami pre prieskum trhu 

uvedenými v Príručke pre žiadateľa).

V prípade, ak výška výdavku uvedená v bunke "Cena celkom" neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, je rovnako potrebné v bunke “Vecný popis výdavku” uviesť skutočnosť, že výdavok neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním. 

Výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky nebudú považované za oprávnené, pokiaľ nebudú identifikované s príslušnou hodnotou ako samostatné výdavky v zmysle vyššie uvedených inštrukcií.

Dbajte prosím na súlad údajov uvedených v Podrobnom rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou 

Bunka s názvom "Počet jednotiek " - uveďte zodpovedajúci počet jednotiek obstarávaného tovaru alebo služieb .

Bunka s názvom "Jednotková cena " - ako jednotkovú cenu obstarávaného tovaru alebo služby uveďte:

                  - v prípade prieskumu trhu priemernú cenu za príslušný logický celok, resp. predmet zákazky vypočítanú z predložených cenových ponúk. Súčasťou jednotkovej ceny v podrobnom rozpočte projektu sú aj výdavky súvisiace s obstaraním predmetu 

zákazky, ak sú identifikované a navzájom porovnateľné minimálne v 3 cenových ponukách, resp. v súlade s pravidlami pre prieskum trhu v zmysle Príručky pr ežiadateľa,

                  - v prípade výdavku stanoveného na základe znaleckého/odborného posudku uveďte cenu v zmysle príslušného znaleckého/odborného posudku,

                  - v prípade výdavku stanoveného na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom uveďte jednotkovú cenu v zmysle príslušnej zmluvy s úspešným uchádzačom. Súčasťou jednotkovej ceny v podrobnom rozpočte projektu sú aj výdavky súvisiace s 

obstaraním predmetu zákazky, ak sú identifikované v zmluve s úspešných uchádzačom.

V prípade, ak žiadateľ má nárok na odpočet DPH za oprávnený výdavok je považovaná výška výdavku bez DPH, a preto je potrebné jednotkovú cenu uviesť vo vyjadrení bez DPH . V prípade, ak žiadateľ nie je platca DPH, resp. nemá nárok na odpočet DPH, za 

oprávnený výdavok je považovaná výška výdavku s DPH a preto je potrebné jednotkovú cenu uviesť vo vyjadrení s DPH . V prípade dodávateľov tovarov alebo služieb, ktorí nie sú platcami DPH je potrebné uviesť celkovú cenu. 

Vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov, v ktorých bude umiestnený nakupovaný majetok1

Spolu

Spolu

Bunka s názvom "Skupina výdavkov " - z roletového menu vyberte príslušnú skupinu výdavkov v zmysle kategorizácie oprávnených výdavkov definovanej v prílohe výzvy č. 8 - Podmienky oprávnenosti výdavkov.

Bunka s názvom "Názov výdavku " - názov výdavku uveďte na úrovni logického celku, resp. predmetu zákazky v zmysle Špecifikácie predmetu zákazky/Opisu predmetu zákazky predloženého v rámci prílohy č. 10 ŽoNFP (t.j. názov obstarávaného tovaru alebo 

služby, ktoré sú predmetom zákazky). K názvu oprávneného výdavku musí prislúchať výška výdavku uvedená v poli s názvom " Cena celkom " za príslušný logický celok, resp. príslušný predmet zákazky (t.j. cena určená príslušným spôsobom stanovenia výšky 

výdavku - napr. priemerná cena v zmysle vyhodnotenia prieskumu trhu, resp. cena stanovená znaleckým/odborným posudkom, resp. cena vyplývajúca z uzavretej zmluvy s dodávateľom a pod.). 
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