
Dodatok č.l

ku

Zmluva o prevádzke registračnej autority a o poskytovaní certifikačných služieb uzatvorenej dňa
21.2.2008 medzi zmluvnými stranami:

Zm luvné strany:

Obchodné m eno: D. T rust Certifikačná Autorita, a.s.
Sídlo: P lynárenská 7/C

821 09 Bratislava 
IČO: 35 840 005
B ankové spojenie: 
Č íslo  účtu: 
Zapísaná: Obchodný register, Okresný súd B ratislava I,

oddiel Sa, vložka číslo 2986/B 
Zastúpená: Ing. Július Lintner, predseda predstavenstva

Ing. A nna Záhorčáková, člen predstavenstva

(ď alej len „D T C A “)

a

Obchodné m eno:
Sídlo:

IČO:
Bankové spojenie:
Č íslo  účtu:
Zastúpená:

(ďalej len „Ú IP Š “)

Z m luvné strany sa dohodli na úprave uzatvorenej zmluvy v bodoch:

I. Ústav inform ácií a prognóz školstva sa zlúčil s Centrom  vedecko-technických inform ácií SR 
(CVTI SR) a teda zm luvné údaje ÚIPŠ sa tým to dodatkom  m enia na:

Obchodné m eno: Centrum  vedecko-technických inform ácií SR (CVTI SR)
Sídlo: Lam ačská cesta 8/A

811 04 Bratislava 
IČO: 00151882
IČ DPH: SK2020798395
B ankové spojenie: Štátna pokladnica 
Č íslo účtu: SK05 8180 0000 0070 0006 4743
Zastúpená: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., štatutárny zástupca

Ústav inform ácií a prognóz školstva
Staré Grunty 52 
842 44 Bratislava 
00 039 691 
Štátna pokladnica 
7000073287/8180
Ing. M iroslav Korm an, generálny riaditeľ

(ďalej len „C V TI SR“)



Z m luvné strany  sa dohodli na úprave nasledovných článkov uzatvorenej zm luvy: 

Úprava 1 - Článok III .,  bod 1 sa nahrádza nasledovným znením:

V ydávanie certifikátov a prevádzka RA sa riadi platným  Certifikačným  poriadkom  (ďalej len 
CP-ACA) a platnou Prevádzkovou sm ernicou pre pracovníkov R egistračných autorít (ďalej len 
PS RA), ktoré sú príloham i tejto  zm luvy. Všetky zm eny a doplnky uvedených dokum entov sú 
voči CVTI SR účinné okam žikom  doručenia ich nových verzií prostredníctvom  e-mailu 
elektronicky podpísaného povereným  pracovníkom DTCA na e-m ailovú adresu

Za vydanie každého certifikátu přísluší CVTI SR príspevok na činnosť RA vo výške o 3,32 
EUR. Tento príspevok bude vyplácaný k term ínom  30.6. a 31.12. form ou daru, ktorého použitie 
bude špecifikované v darovacej zm luve a bude obsahovať sum árny príspevok za všetky 
certifikáty vydané v danom  období.

sekretariat@ cvtisr.sk.

pričom nie je  nutné m eniť prílohy tejto Zmluvy.

Úprava 2 - Článok V., bod 4 sa nahrádza nasledovným znením:

V Bratislave, dňa: V B ratislave, dňa:

Z a DTCA: Za CVTI SR:

Ing. Ju liu s L intner
p redseda p red stav en stv a

prof. R N D r. Ján T u rň a , CSc., 
šta tu tárny  zás tu p ca

Ing. 'Anna Z áho rčák o v á  
člen p redstavenstva
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