
Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 

č. 20-130-00764

uzatvorený v súlade s ust. § 19 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 
menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "Dodatok"), 
kde zmluvnými stranami sú: 

Poskytovateľ
názov: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 51049775
konajúc prostredníctvom: Mgr. Norbert Molnár, riaditeľ FPKNM

zriadený:
zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 
menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

E-mail: kultminor@kultminor.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK10 8180 0000 0070 0057 8947
variabilný symbol: 2013000764

(ďalej aj ako Poskytovateľ) 

Prijímateľ
obchodné meno/meno a 
priezvisko:

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej 
republike

sídlo/miesto 
podnikania/bydlisko:

Panenská 4, 811 03 Bratislava - Staré Mesto

IČO/rodné číslo: 00179221
DIČ: 2021009298
IČ DPH:

Štatutárny orgán:
Richard Duda, predseda
Igor Rintel, podpredseda
Oľga Hodálová, podpredseda

E-mail: palka.m@seznam.cz
číslo účtu - IBAN: SK48 1111 0000 0011 7440 1044

(ďalej aj ako "Prijímateľ") 

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí finančných 
prostriedkov č. 20-130-00764 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu Iniciatíva židovských 
žien na Slovensku (ďalej len Projekt).

2. V Prílohe č. 1 Zmluvy sú Záväzné výstupy projektu nahradené v znení ako sú uvedené v Prílohe č. 
1 tohto Dodatku.

3. V Prílohe č. 2 Zmluvy je Rozpočet projektu nahradený v znení ako je uvedený v Prílohe č. 2 tohto 
Dodatku.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
5. Tento Dodatok a jeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane 



Prijímateľ a jeden Poskytovateľ. Prijímateľ podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s 
príslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi.

6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento 
dodatok podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. 
povinnému zverejneniu.

Poskytovateľ: Prijímateľ:

Bratislava, dňa 30.03.2021 Bratislava - Staré Mesto, dňa 15.12.2020

Fond na podporu kultúry národnostných 
menšín

Mgr. Norbert Molnár
riaditeľ

Ústredný zväz židovských náboženských 
obcí v Slovenskej republike

Richard Duda, predseda
Igor Rintel, podpredseda

Oľga Hodálová, podpredseda



Príloha č. 1: Výstupy projektu

Názov vzdelávacieho podujatia: Ortodoxný a liberálny pohľad na rôzne aspekty židovskej kultúry, 
histórie a náboženstva
Začiatok a koniec podujatia: 6 jednodňových podujatí (5 podujatí formou online realizácie)
Aktivity v rámci podujatia: stretnutia, prednášky, seminár, tvorivý workshop, záznam z podujatia



Príloha č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

Rozpočtová položka Špecifikácia Podpora z FPKNM

Autorské honoráre grafik 450,00 €

Personálne náklady lektori 1 500,00 €

Nájom / prenájom interiérov na realizáciu 
projektu

sála 2 000,00 €

Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na 
realizáciu projektu

materiál na workshop 900,00 €

Strava a občerstvenie 700,00 €

Ubytovanie ubytovanie pre prednášajúcich 450,00 €

Spolu: 6 000,00 €

2.2 Predpokladané výnosy

Predpokladané výnosy Výnosy

0,00 €

Spolu: 0,00 €


