KONTRAKT
uzavretý medzi
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a
Štátnym pedagogickým ústavom
na rok 2019

Preambula
Tento kontrakt sa uzatvára podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 z 18. decembra
2002. Tento kontrakt nie je zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka, ale je plánovacím
a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, obsahové, finančné a iné vzťahy medzi ústredným
orgánom štátnej správy a rozpočtovou organizáciou, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na jeho
rozpočet.
Čl. I
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

Zadávateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sídlo

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

Štatutárny zástupca

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.,
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

IČO

00164381

Číslo účtu v IBAN
(ďalej len „zadávateľ“)

SK80 8180 0000 0070 0006 5236

Realizátor

Štátny pedagogický ústav

Sídlo

Pluhová 8, 830 00 Bratislava

Štatutárny zástupca

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ

IČO

30807506

Číslo účtu v tvare IBAN:

SK24 8180 0000 0070 0006 4110

(ďalej len „realizátor“)

1

Poslanie organizácie realizujúcej úlohy kontraktu
Plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovania
odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení. Z tohto hľadiska je v roku 2019
hlavným predmetom činnosti ŠPÚ aplikovaný výskum v oblasti aplikácie kurikulárnych dokumentov
v súvislosti s uskutočňovaním ministerstvom schváleného Systémového modelu tvorby kurikulárnych
dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. Okrem toho sa ŠPÚ ďalej orientuje na
priebežné metodické a vzdelávacie činnosti pre tvorbu školskej politiky a prax materských,
základných a stredných škôl v pôsobnosti ministerstva školstva, ako aj na výstupy koncepčného
a aplikačného charakteru, potrebné pre výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl, školských zariadení
a riadiacu a metodickú prácu orgánov štátnej správy v školstve.

Čl. ll
ČAS TRVANIA KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, od 1. januára 2019 do 31.decembra 2019.

Čl. lll
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU
(1) Zadávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti realizátora v zmysle jeho základných dokumentov
a poverení - konkretizácia predmetu činnosti realizátora je uvedená v článku IV. tohto kontraktu,
b) na požiadanie realizátora a pre potreby realizácie projektov a úloh realizátora poskytnúť odbornú
metodickú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje,
c) bezodkladne informovať realizátora o zmenách v zadaní úloh.
(2) Zadávateľ má právo:
a) vykonávať priebežné kontroly stavu realizácie projektov a úloh dohodnutých týmto kontraktom,
b) zúčastňovať sa priebežného hodnotenia riešenia projektov a úloh prostredníctvom svojho
povereného zástupcu.
(3) Realizátor sa zaväzuje
a) v požadovanom rozsahu, kvalite a podľa termínov stanovených schváleným Plánom hlavných úloh
realizátora na rok 2019 odovzdať zadávateľovi výstupy realizovaných projektov a úloh v stanovenej
forme a stanoveným postupom,
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady schválené na realizáciu
jednotlivých projektov a úloh,
c) neodkladne informovať zadávateľa o významných skutočnostiach, ktoré sa vyskytli v priebehu
realizácie projektov a úloh,
d) na požiadanie zadávateľa a pre potreby realizácie projektov alebo úloh zadávateľa poskytnúť
v primeranej lehote požadovanú súčinnosť, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje,
e) využívať elektronický systém EVSRŠ (Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva)
pre efektívnu tvorbu a manažment obsahu štátnych vzdelávacích programov a prispievať
k informatizácii v oblasti školstva.
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(4) Realizátor má právo:
a) získať od zadávateľa všetky údaje, ktorými disponuje a ktoré sú potrebné na riešenie alebo
overenie výsledkov realizácie jednotlivých projektov a úloh,
b) požadovať od zadávateľa, aby v rámci možností vytvoril primerané podmienky na prezentáciu
a využitie výstupov z realizovaných projektov a úloh.
Čl. IV
ZOZNAM ÚLOH, OPIS ČINNOSTÍ A DRUHY AKTIVÍT VYKONÁVANÝCH REALIZÁTOROM
(1) Predmetom kontraktu je realizácia, zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo štatútu realizátora a
Plánu hlavných úloh realizátora na rok 2019 a ich finančné zabezpečenie.
Jednotlivé úlohy v štruktúre:

Por.č.
úlohy

Názov úlohy
Štátny vzdelávací program pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy a jazykové školy –
výskum, analytické a koncepčné činnosti spojené s tvorbou nových a inováciami existujúcich štátnych vzdelávacích
programov, ich overovanie a implementácia, metodické riadenie v školách, vzdelávanie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov, vytváranie účinnej diagnostiky a riadenia, tvorba kurikulárnej politiky

1.

Objednávateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho školstva, Sekcia národnostného
a inkluzívneho vzdelávania

Anotácia
Štátny vzdelávací program pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy a jazykové školy – výskum,
analytické a koncepčné činnosti spojené s tvorbou nových a inováciami existujúcich štátnych vzdelávacích programov, ich overovanie
a implementácia, metodické riadenie v školách, vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vytváranie
účinnej diagnostiky a riadenia, tvorba kurikulárnej politiky.
Špecifikácia úlohy:
a)
tvorba koncepcií na účely zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov najmä v kurikulárnej oblasti, výučby všeobecnovzdelávacích predmetov (vzdelávacích oblastí) MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a JŠ smerom k podpore kľúčových kompetencií a rozvoju európskeho
povedomia detí, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov, podpora profesijného rozvoja pedagogických a odborných
zamestnancov,
b)
implementácia inovovaných štátnych vzdelávacích programov do pedagogickej praxe: metodické riadenie zmien, vzdelávacie
činnosti určené pedagogickým zamestnancom predprimárneho, základného a stredného vzdelávania so zameraním aj na problematiku
cudzincov, detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, detských a ľudských práv (vrátane príslušných článkov Dohovoru Rady
Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a na podporu zdravia a zdravého prostredia v školách),
vzdelávacie činnosti určené pedagogickým a riadiacim zamestnancom škôl v súvislosti s inováciami štátnych vzdelávacích programov
a výsledkami najnovších pedagogických výskumov,
c)
rozvoj metodík, didaktík a učebných materiálov pre pedagogických zamestnancov predprimárneho, základného a stredného
vzdelávania, základných umeleckých škôl,
d)
posudzovanie, indexácia a hodnotenie digitálneho edukačného obsahu voči štátnemu vzdelávaciemu programu určeného pre
deti a žiakov predprimárneho, základného, stredného vzdelávania a pre žiakov základných umeleckých škôl,
e)
posudzovanie a vypracovávanie odborných posudkov a schvaľovacích protokolov k didaktickým prostriedkom v súvislosti s ich
súladom so štátnymi vzdelávacími programami určenými pre žiakov základného a stredného vzdelávania,
f)
diagnostická činnosť – výber a zabezpečenie účinných diagnostických nástrojov, zameraných na zisťovanie stavu a úrovne
implementácie inovovaných štátnych vzdelávacích programov do výchovno-vzdelávacieho procesu jednotlivých druhov škôl,
g)
tvorba analýz a navrhovanie koncepcií súvisiacich s riadením kurikulárnych zmien,
h)
inovácia štátneho vzdelávacieho programu pre jazykové školy,.
i)
tvorba špecifických rámcových učebných plánov pre štvorročné gymnáziá a osemročné gymnáziá so zameraním na
matematiku, informatiku a prírodné vedy,
j)
výskum v oblasti prípravy koncepcie vyučovania matematiky na základných a stredných školách a prípravy maturitnej skúšky
z matematiky,
k)
aktivity zamerané na žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej republiky.

3

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

30 / 22,6

13 628 / 6 779

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR
Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

720 000

700 000

Predpokladané časové plnenie
1.19

2.19

3.19

4.19

5.19

6.19

7.19

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

suma (zdroj 111)
700 000

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
20 000

Por.č.
úlohy

Názov úlohy
Aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania zameraný na podporu inkluzívnej výchovy a vzdelávania v
SR a funkčnej gramotnosti v MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a JŠ. Podpora a profesionalizácia experimentálneho overovania v regionálnom
školstve a podpora akčného výskumu pedagogických zamestnancov v MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a JŠ

Objednávateľ

2.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho školstva, Sekcia národnostného
a inkluzívneho vzdelávania

Anotácia
Aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania zameraný na podporu inkluzívnej výchovy a vzdelávania v SR
a funkčnej gramotnosti v MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a JŠ. Podpora a profesionalizácia experimentálneho overovania v regionálnom školstve
a podpora akčného výskumu pedagogických zamestnancov v MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a JŠ.
Špecifikácia úlohy:
a)
aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania (pedagogické experimenty) v súlade s harmonogramom
jednotlivých experimentálnych overovaní,
b)
výskumná činnosť zameraná na zefektívnenie riadenia kurikulárnej politiky a sledovanie kvality kurikulárnych dokumentov
a výučby v predprimárnom, základnom a strednom stupni vzdelávania a na základných umeleckých školách,
c)
aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania zameraný na vzdelávanie detí a žiakov z marginalizovaných
rómskych komunít,
d)
aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania zameraný na problematiku rozvoja funkčnej gramotnosti
v predprimárnom, základnom a strednom stupni vzdelávania a podpory inkluzívneho vzdelávania,
e)
aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania zameraný na problematiku ľudských práv vo vzdelávaní
v predprimárnom, základnom a strednom stupni vzdelávania a podpory inkluzívneho vzdelávania,
f)
implementácia projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom
maďarským.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách
468 / 300

20 / 1,6

4

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR
Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

100 000

50 000

Predpokladané časové plnenie
1.19

2.19

3.19

4.19

5.19

6.19

7.19

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

suma (zdroj 111)
50 000

suma (zdroj)

suma (zdroj)
50 000

suma (zdroj)
0

Por.č.
úlohy

Názov úlohy
Obsahové napĺňanie metodického portálu pre pedagogických, riadiacich a odborných zamestnancov škôl a školských
zariadení a edičné činnosti vrátane metodík a metodických príručiek podporujúcich zavádzanie štátnych vzdelávacích
programov.

3.

Objednávateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho školstva, Sekcia národnostného
a inkluzívneho vzdelávania

Anotácia
Obsahové napĺňanie metodického portálu pre pedagogických, riadiacich a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a edičné
činnosti vrátane metodík a metodických príručiek podporujúcich zavádzanie štátnych vzdelávacích programov.
Špecifikácia úlohy:
a) správa metodického portálu pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení – riadenie externej
metodickej pomoci pedagogických zamestnancov, obsahové napĺňanie metodického portálu,
b) vydávanie časopisu Pedagogická revue a Jazyk a literatúra,
c) edičná činnosť ústavu.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách
1 860 / 2 076

18 / 4,3

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR
Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

106 000

90 000

Predpokladané časové plnenie
1.19

2.19

3.19

4.19

5.19

6.19

7.19

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Financovanie úlohy vyjadrené v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

suma (zdroj 111)
90 000

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
16 000

Por.č.
úlohy

Názov úlohy
Tvorba a implementácia vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a deti a žiakov so
všeobecným intelektovým nadaním pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

4.

Objednávateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho školstva, Sekcia národnostného
a inkluzívneho vzdelávania

Anotácia
Tvorba a implementácia vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a deti a žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie.
Špecifikácia úlohy:
a)
odborné poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom v danej oblasti,
b)
implementácia inovovaných vzdelávacích programov: metodické riadenie zmien, vzdelávacie činnosti určené pedagogickým a
odborným zamestnancom vzdelávajúcich deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo deti a žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním,
c)
rozvoj metodík, didaktík a učebných materiálov pre pedagogických a odborných zamestnancov vzdelávajúcich deti a žiakov so
zdravotným znevýhodnením alebo deti a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
d)
podpora inklúzie vo vzdelávaní.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR

230 / 1 296

6 / 3,1

Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

90 000

90 000

Predpokladané časové plnenie
1.19

2.19

3.19

4.19

5.19

6.19

7.19

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

suma (zdroj 111)
90 000

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0
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Por.č.
úlohy

Názov úlohy
Medzinárodná spolupráca

Objednávateľ
5.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho školstva, Sekcia národnostného
a inkluzívneho vzdelávania, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí

Anotácia
Medzinárodná spolupráca.
Špecifikácia úlohy:
a)
riadenie a koordinácia medzinárodnej spolupráce na základe medzinárodných dohovorov, bilaterálnych zmlúv, memoránd o
spolupráci medzi organizáciami rezortného výskumu v zahraničí a v ŠPÚ, zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z členstva v
medzinárodných mimovládnych organizáciách na základe poverenia MŠVVaŠ SR,
b)
vysielanie pedagogických zamestnancov zastupujúcich ŠPÚ do zahraničia,
c)
podpora spoluorganizovania projektov a programov medzinárodných organizácií z poverenia MŠVVaŠ SR pre ZŠ a SŠ.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

15 / 1

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR

60 / 144

Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

70 000

70 000

Predpokladané časové plnenie
1.19

2.19

3.19

4.19

5.19

6.19

7.19

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

suma (zdroj 111)
70 000

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0
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Por.č.
úlohy

Názov úlohy
Udržateľnosť projektov FM EHP a ERASMUS+

Objednávateľ
6.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho školstva, Sekcia národnostného
a inkluzívneho vzdelávania

Anotácia
Udržateľnosť projektov:
Projekt FM EHP „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich
interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“
Projekt Erasmus+ „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“
Projekt Erasmus+ „Let´s Learn How to Learn! - Learning skills development for secondary schools students“

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR

0/0

15 / 3

Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

50 000

50 000

Predpokladané časové plnenie
1.19

2.19

3.19

4.19

5.19

6.19

7.19

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

suma (zdroj 111)
50 000

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0
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Por.č.
úlohy

Názov úlohy
Vypracovať normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre všeobecnovzdelávací predmet
„informatika“ a to pre učebné odbory (poskytujúce stredné odborné vzdelanie „H“) a študijné odbory (poskytujúce úplné
stredné odborné vzdelanie „M“, „K“, „L“) stredných odborných škôl, stredných športových škôl a škôl umeleckého priemyslu.

Objednávateľ

7.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho školstva

Anotácia
Vypracovať normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre všeobecnovzdelávací predmet „informatika“ a to pre
učebné odbory (poskytujúce stredné odborné vzdelanie „H“) a študijné odbory (poskytujúce úplné stredné odborné vzdelanie „M“, „K“,
„L“) stredných odborných škôl, stredných športových škôl a škôl umeleckého priemyslu.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR

0 / 360

15 / 3

Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

12 000

12 000

Predpokladané časové plnenie
1.19

2.19

3.19

4.19

5.19

6.19

7.19

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

suma (zdroj 111)
12 000

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0
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Por.č.
úlohy

Názov úlohy
Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie

Objednávateľ
8.

Štátny pedagogický ústav

Anotácia
Výdavky na manažment, ekonomické oddelenie a oddelenie pre prevádzku, právnika, bežnú prevádzku, auto prevádzku, kancelárske
a čistiace potreby, upratovanie, údržba účtovných a ekonomických systémov.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

18 / 18

1 000 / 2 440

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR
Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

455 014

455 014

Predpokladané časové plnenie
1.19

2.19

3.19

4.19

5.19

6.19

7.19

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

suma (zdroj 111)
455 014

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0

suma (zdroj)
0
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(2) Celkový sumár úloh
Predpokladaný

Poradové
číslo

1

2

3

4

5
6
7
8

Predpokladaná počet hodín na Odhad finančných nákladov na
kapacita
plnenie úlohy v EUR
plnenie úlohy
ľudských zdrojov DoVP/DoPČ v
Celkom
Štátny
na plnenie úlohy
hodinách
(všetky
rozpočet
TPP/FTE

Názov úlohy

Štátny vzdelávací program pre materské školy,
základné školy, stredné školy, základné umelecké
školy a jazykové školy – výskum, analytické a
koncepčné činnosti spojené s tvorbou nových a
inováciami existujúcich štátnych vzdelávacích
programov, ich overovanie a implementácia,
metodické riadenie v školách, vzdelávanie
pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov, vytváranie účinnej diagnostiky a
riadenia, tvorba kurikulárnej politiky
Aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem
výchovy a vzdelávania zameraný na podporu
inkluzívnej výchovy a vzdelávania v SR a funkčnej
gramotnosti v MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a JŠ. Podpora a
profesionalizácia experimentálneho overovania v
regionálnom školstve a podpora akčného
výskumu pedagogických zamestnancov v MŠ, ZŠ,
SŠ, ZUŠ a JŠ
Obsahové napĺňanie metodického portálu pre
pedagogických,
riadiacich
a odborných
zamestnancov škôl a školských zariadení a edičné
činnosti vrátane metodík a metodických príručiek
podporujúcich zavádzanie štátnych vzdelávacích
programov.
Tvorba a implementácia vzdelávacích programov
pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a
deti a žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

Udržateľnosť projektov FM EHP a ERASMUS+
Vypracovať normatívy materiálno-technického a
priestorového zabezpečenia pre
všeobecnovzdelávací predmet „informatika“
Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie
SPOLU

(zdroj 111)

30 / 22,6

13 628 / 6 779

720 000

700 000

20 / 1,6

468 /300

100 000

50 000

18 / 4,3

1 860 / 2 076

106 000

90 000

6 / 3,1

230 / 1 296

90 000

90 000

60 / 144

70 000

70 000

15 / 3

0/0

50 000

50 000

3/0,4

0/360

12 000

12 000

18 / 18

1 000 / 2 440

455 014

455 014

125/55

17246/13395

1 603 014

1 517 014

15 / 1

Medzinárodná spolupráca

zdroje)

(3) Parametre objednávanej činnosti:
a) Realizátor predloží zadávateľovi výsledky plnenia úloh a činností najneskôr do 30 dní od splnenia
úlohy alebo ukončenia činnosti na plnenej úlohe.
b) Zadané úlohy musia byť splnené do konca platnosti kontraktu.
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(4) Spôsob financovania objednávanej činnosti:
a) Objem prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti realizátora, a s tým spojenými záväznými
úlohami, sa stanovuje na základe rozpočtu zadávateľa schváleného vládou Slovenskej republiky
a Národnou radou SR.
b) Celkový rozpočet je stanovený vo výške 1 517 014,- EUR (zdroj 111 – štátny rozpočet)
c) Zadávateľ sa zaväzuje umožniť realizátorovi čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
v priebehu r. 2019, a to v súlade so schváleným zákonom o štátnom rozpočte na rok 2019 a so
zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov do výšky uvedenej v písmene b).
d) V prípade doplnenia úlohy v priebehu trvania kontraktu je potrebné vyhotoviť ku kontraktu
dodatok.
(5) Kľúčovými užívateľmi úloh zadaných zadávateľom realizátorovi sú vecné sekcie MŠVVaŠ SR.

Čl. V
VYHODNOTENIE KONTRAKTU
(1) Priebežné hodnotenie plnenia záväzných úloh kontraktu sa bude uskutočňovať formou
pravidelných štvrťročných stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora, a to každý štvrťrok do 25. dňa
nasledujúceho mesiaca roku 2019 na základe písomnej výzvy Zadávateľa.
(2) Z priebežného hodnotenia plnenia záväzných úloh kontraktu bude za každý štvrťrok do
posledného dňa nasledujúceho mesiaca roku 2019 vyhotovená písomná správa.
(3) Na hodnotiacich stretnutiach bude prerokovaná úroveň plnenia jednotlivých záväzných úloh
a problémy spojené s ich plnením.
(4) Plnenie záväzných úloh, vyplývajúcich z kontraktu, bude vyhodnotené po uplynutí doby trvania
kontraktu na stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora.
(5) Vyhodnotenie kontraktu prebehne najneskôr do 31. januára 2020 a písomnou formou do
29. februára 2020.

Čl. Vl
KONTROLA
(1) Zadávateľ môže vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh a realizácie činností.
(2) Zadávateľ môže iniciovať stretnutie so zástupcami realizátora za účelom zistenia stavu riešených
úloh.
(3) Zadávateľ si môže vyžiadať čiastkové písomné výsledky riešených úloh.
(4) Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou pravidelných štvrťročných
stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí
štvrťroku.
12

Čl. Vll
ZVEREJŇOVANIE
(1) Tento kontrakt bude zverejnený na webovom sídle zadávateľa do 7 dní od jeho podpisu
účastníkmi kontraktu, najneskôr do 28.2.2019.
(2) Záverečná správa o plnení kontraktu bude zverejnená na webovom sídle zadávateľa a realizátora
do 29. 2. 2020.
(3) Tento kontrakt sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane každý
z účastníkov kontraktu po dva rovnopisy.

V Bratislave dňa ...............................

za zadávateľa

za realizátora

................................................

..................................................
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
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