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Dodatok č. 2 

k Zmluve o partnerstve č. 226/ITA-ZŠ/2017 

 
uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 
1. Centrum vedecko-technických informácií SR 

Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava 

Štatutárny orgán: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR  

IČO: 00 151 882 

(ďalej len ako „CVTI SR“) 

 

2.  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor 

Zastúpený: prof. RNDr. Gabriel Semanišin PhD., garant IT Akadémie (na základe  

poverenia rektora UPJŠ zo dňa 14. 6. 2017) 

IČO: 00397768  

DIČ: 2021157050  

(ďalej len „UPJŠ“) 

 

3.  Základná škola 

Krosnianska 4,  04022 Košice-Dargov. hrdinov 

Štatutárny orgán:  

IČO: 35546875 

     (ďalej len ako „Partnerská škola“) 

 

  (spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I.  

Úvodné ustanovenia  

 

1.  Zmluvné strany dňa 5.10.2017 uzavreli Zmluvu o Partnerstve č. 226/ITA-ZŠ/2017 (ďalej ako 

„zmluva“), ktorej predmetom je spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného 

projektu „IT Akadémia – vzdelanie pre 21. storočie“, vymedzených v zmluve o NFP s ITMS kódom 

projektu 312011F057, na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

OPĽZ/3/2017, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a v Štatúte IT Akadémie.  
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Článok II.  

Predmet dodatku 

 

1. Dňa 25.08.2021 bol schválený Dodatok č. 6 k Zmluve o NFP č. OPĽZ/3/2017, na základe čoho sa 

zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“):  

Ustanovenie Článku III bod 1. zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne: „Táto zmluva sa uzatvára na 

dobu určitú počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.08.2022, pričom jej platnosť skončí 

najneskôr ukončením doby udržateľnosti projektu dňa 31.08.2027.“ 

 

Článok III.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ustanovenia zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve týmto Dodatkom č. 2 nezmenené platia 

v pôvodnom znení.  

2.  Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu 

vlády SR.  

3.  Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom vyhotovení.  

4.  Zmeny a doplnenia Dodatku č. 2 je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán 

formou písomného očíslovaného dodatku a nahradením textu jeho novým znením takisto 

v písomnej forme, pokiaľ nie je v texte tohto Dodatku č. 2 výslovne uvedené inak.   

5.  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že sa s týmto Dodatkom č. 2 dôkladne 

oboznámili, rozumejú mu, súhlasia s ním a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov tento 

Dodatok č. 2 podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.  

 

 

 

V Bratislave, dňa _________________ 

 

 

______________________________________ 

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 

generálny riaditeľ CVTI SR  

 

 

 

V Košiciach, dňa _________________ 

 

 

_______________________________________ 

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

 garant IT Akadémie 
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V _________________, dňa _________________ 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Danka Daneshjoová 
riaditeľka školy 

 


