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DODATOK Č. 7 
 

ku Kontraktu uzatvorenom medzi  
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 

vedený pod č. 8/2020 
a 

Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave 
vedený pod č. RSZU 115/2020 
na rok 2020 zo dňa 12.02.2020 

 
(ďalej len „Dodatok č. 7“) 

 
Zmluvné strany: 
 
Zadávateľ :  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Sídlo :  Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 
Štatutárny zástupca : MUDr. Marek Krajčí – minister zdravotníctva SR 
Bankové spojenie :   
Číslo účtu :   
IČO :  00 165 565 
 (ďalej len „MZ SR“ alebo „zadávateľ“) 

a 
Prijímateľ:  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  
Sídlo:  Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 
Štatutárny zástupca:  prof. MUDr. Peter Š imko, CSc. - rektor 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
IČO:  00 165 361  
 (ďalej len „SZU“ alebo „prijímateľ“) 

 
 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
1. V súlade s Čl. VIII bod 3 Kontraktu na rok 2020, vedeného u zadávateľa pod číslom 8/2020 

a u prijímateľa pod číslom  RSZU 115/2020 (ďalej len „kontrakt“) a vychádzajúc z čl.1 bod 3 
Zmluvy o vzájomnej spolupráci č. 238/2015 uzatvorenej dňa 30.10.2015 medzi zadávateľom 
a prijímateľom s účinnosťou od 04.11.2015 v znení jej neskorších dodatkov, zmluvné strany 
uzatvárajú tento Dodatok č. 7 (ďalej len „Dodatok č. 7“), ktorým sa mení a dopĺňa Kontrakt 
č. 8/2020 nasledovne: 

 
2. V Čl. IV. ROZSAH BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH TRANSFEROV sa mení bod 1 nasledovne:  

„Prostriedky bežného transferu zo štátneho rozpočtu sú určené na úhradu bežných výdavkov 
prijímateľa na vysokoškolské vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, prevádzku univerzity a vedecký 
výskum, na zber, spracovanie a analýzu údajov ako aj na vybavenie laboratórií a na IT 
vybavenie, ktoré súvisí s prípravou na dištančné vzdelávanie v celkovej výške: 

 
11 567 494,50 EUR 

Slovom: jedenásť miliónov päťstošesťdesiatsedem tisíc štyristodeväťdesiatštyri EUR 
a päťdesiat centov. 
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Navýšenie prostriedkov bežného transferu oproti Kontraktu č. 8/2020 o 3 221 087,50 EUR. 
Navýšenie prostriedkov bežného transferu oproti Dodatku č. 6 Kontraktu č. 8/2020 
o 1 039 400 EUR.“ 

 
3. V Čl. IV. ROZSAH BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH TRANSFEROV sa bod 1.8 mení nasledovne: 

 
Z celkovej  sumy bežného transferu  podľa  Čl. IV bod. 1 je na program 07B0104 „Rezidentský 
program MZ SR“ určená suma 3 131 900,- EUR (slovom tri milióny stotridsaťjedentisíc 
deväťsto eur), podľa rozpočtovej klasifikácie nasledovne:  
 

Ekonomická klasifikácia rozpočtu                   Rozpočet 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a  vyrovnania 80 500 € 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 28 400 € 
630 Tovary a služby 132 000 € 
640 Bežné transfery  2 891 000 € 

SPOLU: 3 131 900 € 

 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok č. 7 je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu a je vyhotovený v štyroch 

rovnopisoch, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá dva exempláre. 
2. Tento dodatok č. 7 ku kontraktu nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 

zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zmluvné strany si Dodatok č. 7 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak 
čoho ho slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú. 

4. Ostatné ustanovenia kontraktu sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
 
 
 
V Bratislave dňa 28.12.2020      V Bratislave dňa 02.12.2020 
Za Ministerstvo zdravotníctva     Za Slovenskú zdravotnícku 
Slovenskej republiky      univerzitu v Bratislave 
 
 
 
 
 
MUDr. Marek Krajčí, v. r.     prof. MUDr. Peter  Šimko, CSc., v. r. 
minister zdravotníctva SR     rektor 


