
DODATOK č. l K ZMLUVE OP ARTNERSTVE 

č. 282/2012 zo dňa 26.9.2012 (ďalej aj ako "Dodatok č. l") 

Tento Dodatok č. l k Zmluve o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, k zmluve o partnerstve SFÚ/282/2012-01/NOC je 
uzavretý v zmysle článku 3 bod 3 Zmluvy o partnerstve medzi: 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Názov: Národné osvetové centrum 

Sídlo (presná adresa): Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 

IČO: 00164615 

Právna forma: štátna príspevková organizácia 

Štatutárny orgán: PhDr. Jana Kresáková 

Email: jana.kresakova@nocka.sk 

http: www .nocka.sk 

(ďalej ako "hlavný partner") 

a 

Názov: Slovenský filmový ústav 

Sídlo (presná adresa): Grôsslingová 32, 811 09 Bratislava- Staré Mesto 

IČO: 00891444 

IČ DPH:2020831439 

Právna forma: štátna príspevková organizácia 

Štatutárny orgán: Mgr. art. Peter Dubecký 

Email: sfu@sfu.sk 

http: www.sfu.sk 

(ďalej ako "partner") 

(ďalej spolu ako "zmluvné strany") 
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IT. PREDMffiTDODATKU 

l. Predmetom tohto Dodatku č. l je zosúladenie Zmluvy o partnerstve s platným znením projektu po 
schválení Zmeny č. 2 na realizáciu aktivít projektu: Harmonizácia informačných systémov, kód 
ITMS projektu: 21120120009. 

2. Na základe dohody zmluvných strán sa: 

2.1 . Príloha č. l Zmluvy o partnerstve - Zoznam aktivít plnených zmluvnými stranami 
a harmonogram ich vykonávania sa ruší a nahrádza Prílohou č. l Dodatku č. 1- Zoznam 
aktivít plnených zmluvnými stranami a harmonogram ich vykonávania. 

2.2. Príloha č . 2 Zmluvy o partnerstve- Rozpočet projektu - partner SFÚ sa ruší a nahrádza 
Prílohou č. 2 Dodatku č. l - Rozpočet projektu - partner SFÚ. 

3. Ustanovenia Zmluvy o partnerstve nedotknuté a nezmenené Dodatkom č . l zostávajú v platnosti 
a účinnosti v pôvodnom znení. 

ill.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. Dodatok č. l je vyhotovený v 6 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu a 4 rovnopisy 
sú poskytnuté Poskytovateľ ovi ako príloha Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Dodatok č. l tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve aj spolu s jeho prílohami. 

3. Dodatok č. l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri zmlúv. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. l riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a 
právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č . l a na znak súhlasu 
ho podpísali. 

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa 

generálna 

Národné osvetové centrum 

Prílohy: 

Príloha č . l Zoznam aktivít plnených zmluvnými stranami a harmonogram ich vykonávania 

Príloha č . 2 Rozpočet projektu - partner SFÚ 
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Príloha č. l 

Zoznam aktivít plnených zmluvnými stranami a harmonogram ich vykonávania 

Žiadate!': Národné osvetové centrum 

A2 

Aktivita 3: 
Podaktivity: 

Aktivita 4: 
Podporné aktivity: 

Systémová integrácia 
Aktivita 3.1 Analýza 
Aktivita 3.2 Koordinácia a integrácia HW platformy partnerov 
Aktivita 3.3 Koordinácia aplikačnej integrácie lokálnych systémov 
Aktivita 3.4 Koordinácia integrácie s centrálnou rezortnou infraštruktúrou 

Aktivita 3.5 Vybudovanie modulu pre expedíciu SIP 
Aktivita 3.6 Vybudovanie modulu pre riadenie inštitucionálnych vzťahov 
Aktivita 3.7 Monitoring a záverečný reporting 

Bezpečnostný projekt 

Riadenie projektu 
Publicita a informovanosť 
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Aktivita 1: 
Podaktivita: 
Aktivita 2: 
Podéc'::tivita: 

Podporná aktivita: 

Harmonizácia hardvérovej infraštruktúry 
Aktivita 1.1 Harmonizácia hardvérovej infraštruktúry SFU 

Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry 
Aktivita 2.1 Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry SFU 

Riadenie projektu 
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