
 
 
    

 

Sekcia implementácie operačného programu Výskum a vývoj 
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Vec: Dohoda o ukon čení zmluvného vz ťahu - akceptovanie žiadosti o ukon čení  
         zmluvného vz ťahu zo strany Prijímate ľa 
 
 
Vážený pán rektor 

 
v zmysle Vášej „Žiadosti o ukončení zmluvného vzťahu“ zo dňa 24.9.2015, si Vám 

dovoľujeme zaslať 1 rovnopis Dohody o ukončení zmluvného vzťahu k projektu s kódom 
ITMS projektu 26250120074 uzavretého na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 073/2013/5.1/OPVaV zo dňa 13.11.2014 (ďalej len „Dohoda o 
ukončení zmluvného vzťahu“), v zmysle ktorej Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) 
akceptuje  ukončenie zmluvného vzťahu zo strany Prijímateľa.  

 
Schválený nenávratný finančný príspevok v rámci rozpočtu projektu Zmluvy 

o poskytntuí NFP č. 073/2013/5.1/OPVaV bol čerpaný v celkovej výške: 0,00 EUR. 
 
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu bola vyhotovená v 4 exemplároch, pričom dva 

ostávajú vo VA, jeden bol zaslaný na Riadiaci orgán MŠVVaŠ SR a jeden je určený pre 
Prijímateľa. 
 

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu nadobudla platnosť dňa 9.10.2015 a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ, o čom bude následne formou e-mailu 
Prijímateľ informovaný. 

 
S úctou 

 
 
 
 

Ing. Róbert Škripko 
generálny riaditeľ 

 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
1 rovnopis návrhu Dohody o ukončení zmluvného vzťahu a príloha (žiadosť o ukončenie    
   zmluveného vzťahu). 

Číslo spisu: 3474/2015-072 
Číslo záznamu: A 31709/2015-PaV01 
Vybavuje: Ing. Veronika Luptáková 

Vážený pán 
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
rektor 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  
Limbová 12, 
833 03 Bratislava 

 
 

V Bratislave dňa: 9.10.2015 



 

Limbová 12  Bankové spojenie: 
833 03 Bratislava 37  Štátna pokladnica 
tel.: 02/59 37 0650  č. účtu: SK87 8180 0000 0070 0020 0522 
fax.: 02/59 37 0652  IČO: 00165361 
e-mail: kvestor@szu.sk 
 

 

člen IAMP, Svetovej asociácie medicínskych akadémií

 

 

 
 

 

 
    

 

 
    Výskumná agentúra 
 Ing. Veronika Luptáková 
 Projektový manažér 
 Operačný program Výskum a vývoj  
     Hanulova 5/B 

  841 01 Bratislava 
 
 
 Bratislava 21. septembra 2015 

         Vybavuje: Mgr. Zdena Makytová 
 
 
 

Vec Žiadosť o odstúpenie od Zmluvy o NFP  
   
  

  Na základe zrušenia postupu verejného obstarávania vyhláseného oznámením číslo 
14769-MST vo vestníku č. 141/2015 – 20.7.2015 s názvom zákazky „Modernizácia 
infraštruktúry pre vyššiu kvalitu vzdelávania v zdravotníctve“ projektu „Modernizáciou 
infraštruktúry k vyššej kvalite vzdelávania v zdravotníctve“  s kódom ITMS  26250120074  

 Vám oznamujeme, že projekt nebudeme implementovať. 
               

 
S pozdravom 
 
 
                        Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
         rektor 
 
 

         Príloha: 
         1/ 14769 - MST – Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
         2/ 13450 - POT – Predbežné oznámenie 
         3/ 18764 - ZST – Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom  
         konaní alebo korigende 
 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku /  
    Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU. 




