
Dodatok č. 1 

Ku KONTRAKTU na rok 2017 zo dňa 08.03.2017 

uzavretý medzi  

 

 

zadávateľ: Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky 

sídlo:    Stromová 1, 813 30 Bratislava 

štatutárny zástupca: prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., minister školstva, vedy výskumu 

a športu  

Slovenskej republiky 

IČO: 00 164 381 

DIČ: 2020798725 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

(ďalej len „zadávateľ“) 

 

realizátor:  Štátny pedagogický ústav 

sídlo:   Pluhová 8, 830 00 Bratislava 

štatutárny zástupca: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ 

IČO:   30 807 506 

DIČ:   2020884217 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK 24 8180 0000 0070 0006 4110 

(ďalej len realizátor“) 

 

 

Čl. I 

1. Dňa 08.03.2017 účastníci kontraktu uzavreli Kontrakt ako plánovací a organizačný akt 

vymedzujúci organizačné, obsahové, finančné a iné vzťahy medzi zadávateľom 

a realizátorom. 

2. Ku dňu 01.07.2017 prešla pôsobnosť výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu 

v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania ako stáleho odborného orgánu 

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky 

týkajúce sa výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv a ľudskoprávnej 

osvety na realizátora.  

 

Čl. II 

1. Účastníci kontraktu sa dohodli na zmene a doplnení Kontraktu nasledovne: 

a) dopĺňa sa čl. III Predmet činnosti. Bod 2 sa dopĺňa o úlohu s por. č. 6 nasledovne: 

Účastníci kontraktu sa dohodli na realizácii ďalších úloh v zmysle čl. I ods. 2) 

tohto Dodatku po dobu trvania kontraktu, a to: 



 

Por.č. Úloha Finančné náklady 

v EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti ľudských práv, ľudskoprávnej osvety 

a rozvojového vzdelávania realizátor bude realizovať 

tieto úlohy: 

- vypracovanie, sústreďovanie, prerokovanie 

materiálov týkajúcich sa výskumu, vzdelávania 

a výchovy v oblasti ľudských práv, ľudskoprávnej 

osvety a rozvojového vzdelávania; 

- spracovávanie na základe vlastnej iniciatívy alebo 

na základe podnetu Rady vlády Slovenskej republiky 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť (ďalej ako „Rada“) návrhy čiastkových 

a systémových opatrení smerujúcich k skvalitneniu 

výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských 

práv, ľudskoprávnej osvety a rozvojového 

vzdelávania; 

- na zasadnutiach Rady spracovávať návrhy stanovísk 

a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných 

a interných právnych predpisov, vládnych, 

rezortných a ďalších opatrení nelegislatívnej povahy, 

ktoré môžu mať dosah na oblasť týkajúcu sa 

pôsobnosti ŠPÚ v oblasti ľudských práv, 

ľudskoprávnej osvety a rozvojového vzdelávania; 

- zúčastňovať sa na procese tvorby a monitorovanie 

plnenia stratégií a akčných plánov v oblasti ľudských 

práv, ľudskoprávnej osvety a rozvojového 

vzdelávania a v prípade potreby poskytovať odborné 

zázemie na ich implementáciu; 

- vyjadrovať sa k objemu a umiestneniu finančných 

prostriedkov štátneho rozpočtu na výskum vzdelanie 

a výchovu v oblasti ľudských práv, ľudskoprávnej 

osvety a rozvojového vzdelávania; 

- vypracovať podnety Rade a navrhovať opatrenia 

v oblasti ľudských práv, ľudskoprávnej osvety 

a rozvojového vzdelávania; 

- iniciovať a koordinovať prípravy a realizácie 

projektových a súvisiacich aktivít a opatrení v oblasti 

ľudských práv, ľudskoprávnej osvety a rozvojového 

vzdelávania; 

- spolupráca s odbornými orgánmi a inštitúciami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00 



OSN, Európskej únie, Rady Európy, Organizácie pre 

bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalšími 

medzinárodnými orgánmi, organizáciami 

a inštitúciami; 

- spolupodieľať sa na: 

1. tvorbe a realizácii odborných štúdii v oblasti 

ľudských práv, ľudskoprávnej osvety a rozvojového 

vzdelávania, 

2. vypracovanie analýz o postavení a činnosti 

existujúcich inštitucionálnych mechanizmov 

pôsobiacich v oblasti ľudských práv, ľudskoprávnej 

osvety a rozvojového vzdelávania, 

3. zostavení databázy aktuálnych projektov 

a akčných plánov v oblasti ľudských práv, 

ľudskoprávnej osvety a rozvojového vzdelávania. 

- ďalšie úlohy, ktorými ho Rada poverí. 

 

 

  

Čl. III 

1. Objem finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti realizátora a s tým 

spojenými úlohami je určený zadávateľom vo výške 1 428 301,00 eur. 

 

 

Čl. IV 

1. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva podpísané 

rovnopisy dostane zadávateľ a dva podpísané rovnopisy dostane realizátor. 

2. Zadávateľ poskytne Úradu vlády SR údaje potrebné na zverejnenie Dodatku v registri 

kontraktov. 

3. Dodatok bude zverejnený na webovom sídle zadávateľa a realizátora do siedmich dní 

od jeho podpisu. 

 

 

V Bratislave, __________2017    V Bratislave, __________2017 

 

 

_________________________    _________________________ 

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.     doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. 

    minister              riaditeľ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a           Štátny pedagogický ústav 

športu Slovenskej republiky 

 


