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DODATOK Č. 1 
ku Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 

vedený pod č. 77/2022 

a 

Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave 

vedený pod č. RSZU45/2022 

na rok 2022 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Názov:   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Sídlo:  Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 

Konajúce prostredníctvom: MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister 

IBAN:   

IČO:  00165565 

(ďalej len „MZ SR“ alebo „zadávateľ“) 

 

a 

 

Názov:  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

Sídlo:  Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 

Konajúca prostredníctvom:  prof. MUDr. Peter Š imko, CSc., rektor 

IBAN:  

IČO:  00165361  

(ďalej len „SZU“ alebo „prijímateľ“); 

 

(zadávateľ a prijímateľ ďalej osobitne aj ako „zmluvná strana“ a spolu aj ako „zmluvné 

strany“) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú medzi sebou Dodatok č. 1 v súlade s článkom IX ods. 3. Kontraktu 

uzatvorenom medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vedený pod č. 77/2022 

a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave vedený pod č. RSZU45/2022 na rok 2022 

(ďalej len „Kontrakt na rok 2022“). 

 

Článok I 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia článku IV ods. 2. Kontraktu na rok 2022, 

pôvodný text Kontraktu na rok 2022 sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa novým 

nasledovným znením: 

„Týmto kontraktom je pre SZU určená suma v celkovej výške 10 324 000,00 EUR 

(slovom: desaťmiliónovtristodvadsaťštyritisíc eur). 

Navýšenie prostriedkov bežného transferu oproti Kontraktu č. 77/2022 o 24 000,00 

EUR.“ 

 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV ods. 3. Kontraktu na rok 2022 sa za písm. e) 

vkladá nové písm. f), a to v nasledovnom znení: 
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„f) univerzita zabezpečuje rezidentské štúdium podľa §39a a 39b zákona č. 578/2004  

Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov“.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV Kontraktu na rok 2022 sa za ods. 8. vkladá 

nový ods. 9, a to v nasledovnom znení: 

„Z celkovej  sumy bežného transferu podľa  článku IV ods. 2 kontraktu je na program 

07B0104 „Rezidentský program MZ SR“ určená suma 24 000,00 EUR (slovom: 

dvadsaťštyritisíc eur) na obdobie prvého štvrťroku roku 2022  podľa rozpočtovej 

klasifikácie nasledovne:  

 

Ekonomická klasifikácia rozpočtu                   Rozpočet 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a  vyrovnania 17 832,00 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 6 168,00 € 

630 Tovary a služby 00,00 € 

640 Bežné transfery  00,00 € 

SPOLU: 24 000 € 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia kontraktu na rok 2022, ktoré týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté, 

zostávajú nezmenené a v platnosti. 

 

2. Tento Dodatok č. 1 zverejnia obidve zmluvné strany na svojich internetových stránkach 

po jeho podpise. 

 

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých si každá zo 

zmluvných strán ponechá dva (2) exempláre. 

 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

5. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, 

na znak čoho ho slobodne, vážne a vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa .........................    V Bratislave, dňa ....................... 

      

 

 

 

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH   prof. MUDr. Peter  Šimko, CSc.,   

          minister       rektor 

                      


