KONTRAKT
uzavretý medzi

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a

Štátnym inštitútom odborného vzdelávania
na zabezpečenie úloh v roku 2017

Čl. I
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Zadávateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)

Sídlo:

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

Štatutárny zástupca:

prof. Ing. Peter Plavčan CSc., minister školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:

Štátna pokladnica
SK80 8180 0000 0070 0006 5236
00164381

(ďalej len „Zadávateľ“)
Realizátor:

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“)

Sídlo:

Bellova 54/a, 833 63 Bratislava

Štatutárny zástupca:

JUDr. Ing. Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania

Bankové spojenie:
IBAN
IČO:
DIČ:

Štátna pokladnica
SK098 18 0000 0007 0000 65156
173 148 52
2020887715

(ďalej len „Realizátor“)

Čl. II
PRÁVNA POVAHA A TRVANIE KONTRAKTU
(1) Tento kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, obsahové,
finančné a iné vzťahy medzi zadávateľom ako ústredným orgánom štátnej správy a realizátorom ako
jeho rozpočtovou organizáciou.
(2) Kontrakt nie je zmluvou podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.
(3) Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2017.
Čl. III
PREDMET KONTRAKTU
(1) Predmetom kontraktu sú úlohy, ktoré vychádzajú z Plánu hlavných úloh Realizátora na rok 2017
a jeho Zriaďovacej listiny, sú v súlade s krátkodobými i dlhodobými úlohami Zadávateľa
obsiahnutými v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky ako aj v Národnom programe
výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike.
(2) Realizátor vykoná pre Zadávateľa nasledujúce úlohy:
2.1.

Organizácia a zabezpečovanie činnosti odborných komisií (ďalej len „OK“) pre
odbory vzdelávania na stredných odborných školách a konzervatóriách.
Odôvodnenie úlohy:

1. Cieľom Realizátora je vytvoriť prostredie a podmienky pre riešenie odborných
a metodických otázok a úloh odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“),
aktualizovanie
štátnych
vzdelávacích
programov
(ďalej
aj
„ŠVP“),
jednotlivých študijných odborov a učebných odborov (ďalej len „ŠO a UO“) stredných
odborných škôl a konzervatórií a ďalších úloh vyplývajúcich z požiadaviek MŠVVaŠ
SR a Štatútu odborných komisií pre OVP mládeže v stredných odborných školách
a konzervatóriách v Slovenskej republike. Úloha 2.1 sa nebude prekrývať s

úlohami v rámci národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity
a kvality OVP.
2. Zabezpečiť hodnotenie, posudzovanie, certifikáciu, indexáciu a súlad digitálneho
edukačného obsahu so ŠVP pre OVP, v rámci udržateľnosti národného projektu
Rozvoj stredného odborného vzdelávania.
Merateľné ukazovatele:
23 odborných komisií a pracovné skupiny OK pre odborné vzdelávanie a prípravu.
Harmonogram realizácie:
Koordinácia a metodické riadenie komisií a ich pracovných skupín – január až december
2017.
Rozpočet:
97 000 euro
2.2.

Priebežná inovácia a tvorba štátnych vzdelávacích programov pre OVP.
Odôvodnenie úlohy:
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„Úloha vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z § 20 ods.2
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“ Úloha 2.2 sa nebude prekrývať s úlohami v rámci NP DUAL.
Merateľné ukazovatele:
RUP pre 26 ŠVP pre jednotlivé úrovne vzdelania a dodatky pre 7 ŠVP pre OVP.
Harmonogram realizácie:
Koordinácia a metodické riadenie tímov odborníkov zodpovedných za tvorbu ŠVP a RUP
Zaslanie dodatkov ku ŠVP a RUP zadávateľovi na schválenie: 31.3.2017.
Rozpočet:
2250 euro

2.3.

Tvorba normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.
Odôvodnenie úlohy:
Úloha vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov
2016 – 2020. Je potrebné postupne aktualizovať a vytvoriť normatívy pre všetky ŠO a UO
a odborné zamerania. Tvorba normatívov je potrebná pre zabezpečenie komplexného
výchovno-vzdelávacieho procesu stredných odborných škôl v SR. Na tvorbe normatívov
materiálno-technického a priestorového zabezpečenia sa zúčastnia odborní zamestnanci
Realizátora, pedagogickí zamestnanci stredných odborných škôl, zamestnávatelia,
zástupcovia vecne príslušných stavovských alebo profesijných organizácií, rezortných
ministerstiev, orgánov štátnej správy a ďalší sociálni partneri.
Merateľné ukazovatele:
Realizátor vypracuje 40 normatívov v roku 2017.
Harmonogram realizácie:
a)
b)
c)
d)

tvorba pracovných skupín, rozdelenie zodpovednosti a úloh: január - marec 2017,
tvorba normatívov podľa schválenej štruktúry: marec - október 2017,
finalizácia, posúdenie a revízia normatívov: november 2017,
zaslanie normatívov Zadávateľovi na schválenie: december 2017.

Rozpočet:
50 000 euro
Čl. IV
PLATOBNÉ PODMIENKY
1.

Objem finančných prostriedkov je stanovený na základe schváleného rozpočtu kapitoly
Zadávateľa na rok 2017.

2.

Celkový objem finančných prostriedkov potrebných na vykonanie kontraktom dohodnutých úloh
je 149 250 euro.
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3.

Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu podľa článku IV druhého bodu až o 10%.
Desaťpercentná suma predstavuje rezervu Zadávateľa, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia
sumy rozpočtovanej vládou SR pre riešiteľa v dôsledku regulačných opatrení.

4.

Ak zníženie sumy podľa druhého bodu bude predstavovať menej ako 5% dohodnutej výšky
finančných prostriedkov na dobu trvania kontraktu, Realizátor sa zaväzuje riešiť úlohy bez zmeny
plánu. Ak bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5%, účastníci kontraktu vypracujú dodatok
k tomuto kontraktu, ktorého predmetom bude pozmenenie rozsahu úloh vymedzeného v článku
III.

5.

Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť Realizátorovi pravidelné štvrťročné zálohy vo výške 25%
celkového ročného objemu príspevku podľa druhého bodu.

6.

Realizátor zapojený do systému Štátnej pokladnice bude postupovať v zmysle zákona č. 291/2002
Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. V
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU
1.

Priebežné hodnotenia plnenia úloh kontraktu za I. polrok 2017 sa uskutoční formou kontrolného
dňa do 25. júla 2017 za účasti zástupcov Zadávateľa a Realizátora.

2.

Celkové plnenie kontraktu sa vyhodnotí počas kontrolného dňa, zvolaného najneskôr 31. marca
2018 za účasti zástupcov Zadávateľa a Realizátora. Z vyhodnotenia plnenia úloh kontraktu sa
vypracuje písomný záznam „Záverečné vyhodnotenie kontraktu“.

Čl. VI
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN
1. Zadávateľ sa zaväzuje:
a)
b)
c)
2.

Zadávateľ má právo:
a)
b)

3.

c)

odovzdať riadne a v požadovanej kvalite a v termíne výsledky riešenia úloh,
dodržať dohodnutý celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady
stanovené na riešenie jednotlivých úloh,
informovať včas Zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh.

Realizátor má právo:
a)
b)

5.

vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh,
zúčastňovať sa priebežného hodnotenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu.

Realizátor sa zaväzuje:
a)
b)

4.

zabezpečiť financovanie predmetu činnosti podľa článku III tohto kontraktu,
poskytnúť v prípade potreby odbornú pomoc, informácie a štatistické údaje na riešenie úloh,
informovať včas realizátora o zmenách v zadaní úloh.

získať od Zadávateľa údaje potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia
jednotlivých úloh, ktorými disponuje Zadávateľ,
požadovať od Zadávateľa, aby na prezentáciu a realizáciu získaných výsledkov vytvoril v
rámci možností vyplývajúcich z výšky rozpočtových finančných prostriedkov primerané
podmienky.

Zadávateľ zabezpečí v rámci svojich možností podmienky na prezentáciu a využitie výstupov
z riešených úloh a vytvorených služieb, podľa článku II.
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6.

Dokumentáciu o kontrolných dňoch tvoria protokoly o výsledkoch za príslušné kontrolované
obdobie, resp. zápisnice z kontrolných dní. V rámci programu kontrolného dňa sa uskutočnia
rokovania o plnení jednotlivých úloh kontraktu.

7.

Dokumentácia o vyhodnotení plnenia úloh kontraktu bude pozostávať z čiastkových hodnotení (3
štvormesačné cykly).

Čl. VII
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET
1.

Tento kontrakt zverejnia účastníci kontraktu na svojich webových sídlach do 28. februára 2017.
Výročnú správu za uplynulý rok predkladá Realizátor Zadávateľovi v termíne do 30. apríla 2018.
Účastníci kontraktu zverejnia výročnú správu na svojich webových sídlach a poskytnú Úradu
vlády SR údaje potrebné na zverejnenie kontraktu v registri kontraktov.

2.

Verejný odpočet plnenia úloh za uplynulý rok sa uskutoční po zverejnení Výročnej
správy na webových sídlach Zadávateľa a Realizátora a predložení zákonom stanovenej
záverečnej správy o hospodárení Realizátora.

3.

Tento kontrakt sa vyhovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva podpísané rovnopisy dostane
Zadávateľ a dva podpísané rovnopisy dostane Realizátor.

4.

Tento kontrakt možno meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomného písomného súhlasu oboch
účastníkov kontraktu vo forme písomných dodatkov.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

za Zadávateľa:

za Realizátora:

.......................................................
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

............................................
JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV
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