
Registračné číslo:  294/2012-4220-3100  

DODATOK č. 1 KU KONTRAKTU č. 1 / 2012 
reg. č. : 50/2012-4220-3200 

 uzavretom medzi  
Ministerstvom hospodárstva SR 

a 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou 

na rok 2012  
 
 

Preambula 
 
V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 bol dňa 29.02.2012 uzavretý Kontrakt 
č. 1/2012 medzi ústredným orgánom štátnej správy – MH SR a jeho priamo riadenou príspevkovou 
organizáciou – SIEA. Predmetný kontrakt nie je zmluvou  v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím 
aktom, vymedzujúcim finančné a organizačné vzťahy medzi MH  SR a SIEA. SIEA môže pre MH  SR 
vykonávať niektoré činnosti podľa štatútu na základe zmlúv. 
 
 
 

I. 
Účastníci Kontraktu č. 1/2012 

 
Zadávateľ:                            Ministerstvo hospodárstva SR 
Sídlo:                                Mierová 19, 827 15 Bratislava 
Štatutárny orgán:         Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister hospodárstva SR  
Bankové spojenie:            Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                        7000061569/8180 
IČO:                                 686 832 
 (ďalej len „MH SR“) 

a 
 

Riešiteľ:                     Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Sídlo:                               Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27 
Štatutárny orgán:        JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA 
Bankové spojenie:           Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                       7000062596/8180 
IČO:                                 00002801 
 (ďalej len „SIEA“) 
 
MH SR a SIEA uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 1 /2012 uzatvoreného 
dňa 29. 02. 2012 pod reg. číslom 50/2012-4220-3200. 
 

II. 
Predmet Dodatku č. 1 

 
Účastníci Kontraktu č. 1/2011 sa v súlade s článkom VIII. ods. 1 dohodli na jeho nasledovných 
zmenách a doplnkoch: 
  
1. V článku IV. Platobné podmienky sa dopĺňa odsek 3a s nasledovným znením:  

„3a. Bežný transfer (04.3.5./641 001) sa navyšuje o 70 000 € a je stanovený v celkovej výške 
1 358 200 € (z toho 110 000 € na čl. V, bod 4, úloha č. 9 a 22 000 € na čl. V, bod 4, úloha 
č. 10).“ Zvýšenie bežného transferu vyplýva z interného rozpočtového opatrenia Ministerstva 
hospodárstva SR č. 08-2012. 
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2. V článku IV. Platobné podmienky sa za odsek 7 dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie:  

„8. Bežné výdavky vo výške 70 000 € sa uvoľnia jednorázovo na základe písomnej žiadosti 
SIEA. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie financovania úloh uvedených 
v článku V. Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, odseku 4, úlohy č. 1 až 9. vo výške 
22 000 €, úlohu č. 9 vo výške 26 000 € a úlohu č. 10 vo výške 22 000 €.“ 

 
3. V článku V. Práva a povinnosti účastníkov kontraktu sa doterajšie znenie odseku 4. bod 9. ruší 

a nahrádza sa nasledovným a dopĺňa sa bod 10: 
 
9. Implementácia Inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013 a Inovačnej politiky 

SR na roky 2011 až 2013,   
9.1. Presadzovanie hlavnej iniciatívy stratégie Európskej komisie „Európa 2020 - Únia 

inovácií“  
� spolupráca so zriaďovateľom pri presadzovaní úloh inovačnej politiky na roky 

2011 až 2013 a podpora rozvoja inovačných aktivít v celom inovačnom 
systéme SR, s cieľom zvýšenia efektívnosti domácej ekonomiky a jej 
konkurencieschopnosti,  s dôrazom na motivačné nástroje rastu inovácií 
v podnikoch a prehĺbenie podpory spolupráce univerzít, výskumných inštitúcií 
a podnikov s využitím najlepších príkladov z EÚ  
 [T: priebežne] 

9.2. Inovačné vouchre 
� spolupráca so zriaďovateľom pri implementácii  podporného finančného 

nástroja na zabezpečenie priameho prepojenia podnikateľov (najmä MSP) 
s univerzitami, vysokými školami a výskumno-vývojovými pracoviskami 
na základe „Schémy podpory de minimis - Inovačné vouchre“ 

 [T: priebežne] 
9.3. Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ 

� vyhlásenie, organizácia priebehu a hodnotenia, propagácia a administrácia 
súťaže, 
[T: 30.06.2012] 

� spolupráca pri zabezpečovaní slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže,  
[T: 30.06.2012] 

� vyhodnotenie uplynulého ročníka súťaže, príprava ďalšieho ročníka súťaže 
[T: 30.12.2012] 

9.4. Národný projekt zvýšenia inovačnej výkonnosti SR 
� spolupráca so zriaďovateľom pri  analýze systému podpory inovácií v SR 

a vypracovaní Národného projektu pre zvýšenie inovačnej výkonnosti SR, 
[T: 31.12.2012] 

9.5  Analýza inovačného prostredia, v rámci ktorej bude: 
� mapovanie inovačného prostredia  Slovenskej republiky a komparácia 

s vybranými krajinami, 
� určenie výskumno-vývojový potenciál regiónov so zameraním na univerzity 

a SAV, 
� mapovanie a štatistické spracovanie očakávaní v oblasti podpory rozvoja 

inovačných aktivít v priemysle 
� navrhnuté opatrenia pre rozvoj inovačných aktivít v sektore priemyslu. 

[T: 31.12.2012] 
9.6. Mechanizmus na podporu klastrov, v rámci ktorého budú: 

� spolupráca so zriaďovateľom pri navrhovaní opatrení na podporu klastrov 
� zmapované činnosti klastrov a návrhy na zvýšenie účinnosti klastrov, 
� návrh spôsobu hodnotenia klastrov, 

[T: 31.12.2012] 
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9.7. Inovačná stratégia na roky 2014 – 2020, v rámci ktorej bude: 
� spolupráca so zriaďovateľom pri hodnotení súčasnej Inovačnej stratégie, 

tvorbe východiskovej analýzy, stanovení strategických cieľov a priorít 
a návrhu opatrení na realizáciu Inovačnej stratégie na roky 2014 – 2020 
[T: 31.12.2012] 

10. Transformácia a vytvorenie mechanizmu aplikovania programu SBIR na 
podmienky Slovenska. Hľadanie v hodnej formy aplikovania programu, 
možnosti fázovania programu a nadstavenie financovania v rámci programu.  

� zmapovanie využívania programu SBIR v iných krajinách 
� vypracovanie mechanizmu aplikovania programu na podmienky Slovenskej 

republiky 
[T: 31.12.2012] 

 

 
III. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia Kontraktu č. 1/2012, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, sa 

nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť 
Kontraktu č. 1/2012. 

 
2. Tento Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 1/2012 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých MH 

SR prevezme tri rovnopisy a SIEA dva rovnopisy. 
 
3. Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 1/2012 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi 

Kontraktu č. 1/2012 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

 
4. Účastníci Kontraktu č. 1/2012 vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 1/2012 prečítali, 

porozumeli jeho obsahu, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle a na znak 
súhlasu ho podpísali. 

 
Bratislava dňa                       Bratislava dňa  
 
 
 
   

 
Ing. Tomáš  Malatinský, MBA 

minister hospodárstva  SR 

  
JUDr. Svetlana  Gavorová 
generálna riaditeľka SIEA 

 
 
 


