
DODATOKč.1 

k 

Zmluve 

o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja 

medzi 

Poskytovateľom podpory: Slovenská akadémia vied 

Prijímateľom podpory: 

sídlo: Štefánikova 49 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
štatutárny orgán: 
(ďalej len „SAV") 

a 

00037869 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i. 
sídlo: Dúbravská cesta 5973/9, 841 04 Bratislava 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 31750940 
štatutárny orgán: doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD. 
(ďalej len „verejná výskumná inštitúcia") 

ďalej spolu aj ako „zmluvné strnný'. 

Článok/ 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej fonny 
podpo1y výskumu a vývoja uzavretej dňa 14.01.2022 (ďalej len „zmluva") uvedenej v čl. II 

tohto dodatku. 

Článok II 
Obsah dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli na znížení inštitucionálnej fonny podpo1y o sumu 936,00 Eur, 
slovom deväťstotridsaťšesť Eur v štmktúre podľa prílohy č. 1 tohto dodatku. 

2. V nadväznosti na zmenu uvedenú v ods. 1 tohto článku sa mení znenie čl. III ods. 1 zmluvy 
nasledovne: 

(1) SAV poskytne v priebehu obdobia 01.01.2022 - 31.12.2022 verejnej výskumnej 
inštitúcii podpom podľa článku II tejto zmluvy v celkovom objeme 297 287,00 Eur, 
slovom dvestodeväťdesiatsedemtisíc dvestoosemdesiatsedem Eur, v štmktúre podľa 
plilohy č. 1 tejto zmluvy v znení zmien vyplývajúcich z p1iloh dodatkov k tejto zmluve. 



Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Tento dodatok a príloha č. 1 tohto dodatku tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 
(2) Tento dodatok je vyhotovený v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise 

dva rovnopisy dostane SAV a jeden rovnopis dostane verejná výskumná inštitúcia. 
 

(3) Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku prehlasujú, že jej obsahu porozumeli 
a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho 
podpisujú. 
 

(4) Tento dodatok k  zmluve  nadobúda  platnosť  dňom  jeho  podpísania  oboma  
zmluvnými  stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv. 
 
 

V Bratislave dňa ........................                            V ............................ dňa ......................... 
 
 
 
SAV:                                                                        Verejná výskumná inštitúcia: 
 
 
 
 
   ......................................................                         ......................................................... 
   prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.          doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD. 
                     predseda                                                                       riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: Príloha č. 1 dodatku č. 1  k zmluve 
 
 



Príloha č. 1 k Dodatku ku Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštit ucionálnej formy podpory výskumu a vývoja 

FK01401 FK 01402 FK 0942 FK 01401 

Organizácia KTG 600 KTG 700 Názov ELÚRu na organizácii Dôvod úpravy IFP 

zdroj 111 zdroj 111 zdroj 131 

Úprava IFP KTG 600-ost . v zmysle 7. P SAV uzn č. 208.C a 209.C zo dňa 
13.01.2022 - prehodnotenie. 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. -936,00 !FP-Dodatok č. 1-600-ostatné-prehodnot. 9 280,00 rozpis odd. 600-ost. 

-10 216,00 pôvodná IFP 600-ost. 

---------------- ----- ----- -
-936,00 ROZDIEL (schvál.-pôvod.=úprava IFP) 

Úprava IFP KTG 600-Mobility v zmysle 8. P SAV uzn č. 230 zo dňa 
10.02.2022 - prehodnotenie. 

Slavist ický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. 0,00 !FP-Dodatok č. 1-600-Mobility-prehodnot. 6 500,00 Mobility 

-6 500,00 pôvodná IFP 600-Mobility 

---------------- ----- ----- -
0,00 ROZDIEL (schvál.-pôvod.=úprava IFP) 

IFP - Dodatok - úpravy celkom -936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -936,00 




