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KONTRAKT NA ROK 2019 

uzavretý medzi 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a 

Štátnym inštitútom odborného vzdelávania 

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 

Bankové spojenie:   

IBAN:    SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

(ďalej len „zadávateľ“) 

Realizátor   Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Sídlo     Bellova 54/a,  837 63 Bratislava 37 

Štatutárny zástupca   Michal Němec, riaditeľ  

IČO     17314852 

Bankové spojenie:  7000065156 / 8180 

IBAN:    SK09 8180 0000 0070 0006 5156 

(ďalej len „realizátor“) 
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Poslanie organizácie realizujúcej úlohy kontraktu 

Štátny inštitút odborného vzdelávania pôsobí ako koordinačná, pedagogicko-poradenská, 

vzdelávacia, výskumno-vývojová, informačná a odborno-metodická organizácia zameraná na rozvoj 

odborného vzdelávania a prípravy, celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v súlade 

s aktuálnymi a perspektívnymi vzdelávacími trendmi a potrebami trhu práce.  

 

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) včas 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. 

 
(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.  
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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 na rok 2019 a ich finančné zabezpečenie. 

(2) Jednotlivé úlohy v štruktúre 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

1 

Výskumno-vývojové úlohy 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Hlavným cieľom úlohy je navrhovať koncepčné riešenia smerujúce k zvýšeniu kvality vzdelávania na stredných odborných školách, 
stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách v SR. Taktiež prinášať inovatívne riešenia podložené 
výskumom tvorby a vývojových tendencií v oblasti kurikulárnych dokumentov (národných a medzinárodných), monitorovať 
implementáciu štátnych vzdelávacích programov pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania do  vzdelávacej praxe a získané dáta 
využívať pri návrhoch legislatívnych zmien a tvorbe nových koncepcií kurikúl, analyzovať a navrhovať  možnosti nových prístupov k 
formovaniu sústavy odborov vzdelávania a získané poznatky aplikovať pri jej inovácii v zmysle budúceho vývoja trhu práce, rovnako tak 
nadstavenie postupov implementácie jednotlivých nariadení Európskej komisie do kurikúl. Pri tvorbe kurikúl využívať inovatívne postupy 
vychádzajúce z domáceho, ale aj zahraničného výskumu, ako aj prispievať k smerovaniu vývoja odborovej didaktiky formou odborných 
publikácií a článkov. 

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 

21/4,22 5270/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

161 588,52  82 286,10 

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 

82 286,10 (zdroj 111) suma (zdroj) 79 302,42 (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

2 

Tvorba, inovácia, a implementácia štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Hlavným cieľom úlohy je tvorba nových štátnych vzdelávacích programov pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania a inovácia 
štátnych vzdelávacích programov formou dodatkov v nadväznosti na úspešne ukončené experimentálne overovania učebných a 
študijných odborov, alebo na zmeny v sústave odborov vzdelávania, resp. na aktuálne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, 
či požiadavky definované v rámci jednotlivých akčných plánov smerujúcich k podpore odborného vzdelávania a lepšej pripravenosti 
absolventov na trh práce.   

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 

13/1,89 1705/200 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

78 331,92 46 198,96 

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 

46 198,96 (zdroj 111) suma (zdroj) 32 132,96 (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

3 

Tvorba, inovácia, a implementácia normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebné odbory a 
študijné odbory 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Hlavným cieľom úloh je zabezpečenie tvorby, inovácie a implementácie normatívov materiálno-technického a priestorového 
zabezpečenia pre učebné odbory a študijné odbory s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy formou stanovenia 
požiadaviek, ktoré musia školy spĺňať, aby dokázali zabezpečiť kvalitné vzdelávania žiakov v konkrétnom odbore. Normatívy materiálno-
technického a priestorového zabezpečenia pre učebné odbory a študijné odbory predstavujú samostatný dokument. 
 
Predpokladaný počet normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebné odbory a študijné odbory: 32  

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 

10/1,03 2560/100 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

67 077,47 14 899,35 

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 

14 899,35 (zdroj 111) suma (zdroj) 52 178,12 (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

4 

Koncepcia tvorby vzdelávacích programov post-sekundárneho vzdelávania na úrovni 5 a vyššieho odborného vzdelania 6 
SKKR a možnosti prepojenia s 1. stupňom VŠ 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 

Hlavným cieľom úlohy  je zabezpečenie zvyšovania kvality a atraktivity vzdelávania na stredných odborných školách, stredných 
športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách v SR v oblasti post-sekundárneho vzdelávania formou koncepcie 
vytvárania vzdelávacích programov pomaturitného špecializačného štúdia a vyššieho odborného štúdia v súlade s požiadavkami trhu 
práce. 

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 

13/0,57 1000/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

29 379,94 20 545,50 

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 

20 545,50 (zdroj 111) suma (zdroj) 8 834,44 (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

5 

Experimentálne overovanie študijných odborov  a učebných odborov a príprava metodiky nového systému experimentálneho 
overovania odborov vzdelávania 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 

Cieľom experimentálneho overovania je získavať alebo overovať v praxi poznatky, skúsenosti, a podnety a implementovať ich do 
štátnych vzdelávacích programov pre stredné odborné školy, stredné športové školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatória. 
Vytvárať alternatívne vzdelávacie programy, overovať zahraničné vzdelávacie modely, prípadne ich prispôsobovať  podmienkam škôl 
podľa školského zákona, overovať koncepcie experimentov vzhľadom k súčasným a perspektívnym potrebám v príprave žiakov na 
povolanie, súlad profilu absolventa so súčasnými a perspektívnymi potrebami povolaní, súlad schváleného učebného plánu s 
požiadavkami výkonových a obsahových štandardov odborných vyučovacích predmetov, pre ktoré experimentálny odbor pripravuje. 
 

Tvorba nových experimentálne overovaných učebných a študijných odborov vychádza zo súčasne platných právnych predpisov – 
zákon NR SR č. 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, a zákon NR SR 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov. 

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 

11/9,42 2820/90 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

84 397,00 33 818,37 

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 

33 818,37 (zdroj 111) suma (zdroj) 50 578,63 (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

6 

Metodické činnosti a odborné činnosti spojené s plánovaním, tvorbou a hodnotením učebníc, učebných textov a učebných 
pomôcok 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Štátny inštitút odborného vzdelávania koordinuje tvorbu odborných učebníc pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania v rámci 
odborného vzdelávania a prípravy, v zmysle platnej Smernice č. 22/2017, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo riadených 
organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov. Na základe uvedeného je cieľom úlohy posudzovanie, hodnotenie a 
prezentácia učebníc, učebných materiálov z hľadiska súladu so ŠVP, aktuálnosti obsahu, odbornej a vecnej správnosti. Ďalej je cieľom 
úlohy participácia ŠIOV-u pri tvorbe koncepčných, analytických a metodických materiálov týkajúcich sa tvorby, schvaľovania a vydávania 
didaktických prostriedkov, spracovania podkladov pre objednávacie konanie učebníc, edičný plán a verejné obstarávanie odborných 
učebníc, taktiež pravidelná aktualizácia databázy registra recenzentov zverejňovanej na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR. 

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 

1/0,5 500/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

23 039,61 23 039,61 

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 

23 039,61 (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

7 

Podpora a rozvoj finančnej gramotnosti prostredníctvom rozvoja cvičných firiem 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Hlavným cieľom úlohy je pripraviť podmienky na rozvoj finančnej gramotnosti, podnikavosti a tvorivosti žiakov a jednotlivcov tak, aby im 
bolo umožnené rozvíjať svoj potenciál, či už v zamestnaní alebo v podnikaní formou rozvoja predmetu cvičná firma, ktorý podporuje 
komplexné osvojenie si kompetencií v oblasti finančnej a podnikateľskej gramotnosti. V systéme odborného vzdelávania na Slovensku sa 
vyučuje aj predmet cvičná firma, zaoberajúci sa simuláciou firemného života. Slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností i 
odborných vedomostí v oblasti finančnej a podnikateľskej gramotnosti súvisiacich so založením a vedením reálnej firmy. Simulácia 
reálnej praxe poskytuje vynikajúcu prípravu pre budúce pôsobenie v zamestnaní alebo v podnikaní. Od roku 1998 je na ŠIOV-e zriadené 
Slovenské centrum cvičných firiem, ktoré sa ako jediné na Slovensku  zaoberá zlepšením finančnej gramotnosti a podnikateľských 
zručností. 

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 

3/1,11 224/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

53 700,70 53 700,70 

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 

53 700,70 (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

8 

Organizovanie a metodická realizácia súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Cieľom úlohy je rozvoj a prezentácia odborného vzdelávania formou súťaží a s nimi súvisiacich aktivít stredných škôl v Slovenskej 
republike tak, aby obsahovo smerovali k podpore a rozvíjaniu profesionálnej orientácie žiakov, ich kompetencií napríklad v oblasti 
výskumu a vývoja v odbore ich záujmu, nadviazaniu spolupráce škôl so zamestnávateľmi alebo univerzitami. Aktivity v tejto úlohe 
podporujú učiteľov pri ich systematickej práci s talentami,  monitorujú  kvalitu vzdelávania,  žiakov zapájajú do medzinárodných súťaží a 
umožňujú im účasť na konferenciách. Súťaže podporujú bádateľské a heuristicko-projektové metódy, poskytujú systém motivácií,  
implementujú výstupy národných  projektov. 

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 

4/2,26 280/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

85 211,49 85 211,49 

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 

85 211,49 (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

9 

Zabezpečenie činnosti sekretariátu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu a koordinácia 
pracovných skupín Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Cieľom úlohy je zabezpečenie činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá  je poradným orgánom 
vlády Slovenskej republiky pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy. Jej základnou činnosťou je v súlade s jej Štatútom prerokúvať a 
posudzovať strategické, koncepčné, legislatívne a finančné zámery a materiály v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, prerokúvať 
odvetvové koncepcie OVP, regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách. RV SR pre OVP prerokúva a odporúča 
MŠVVaŠ SR zaradenie nového študijného odboru, zamerania študijného odboru, učebného odboru alebo  zamerania učebného odboru 
do sústavy odborov vzdelávania, ako aj ich vyradenie, prerokúva štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu, 
vyjadruje sa k normatívom priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti v príslušnom študijnom odbore a učebnom odbore 
strednej odbornej školy a ďalšie činnosti, ktoré ovplyvňujú vývoj a implementáciu dokumentov v oblasti OVP. 

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 

1/1 100/480 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

40 264,00 40 264,00 

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 

40 264,00 (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

10 

Organizovanie, zabezpečenie a rozvoj kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
základných a stredných škôl s celoslovenskou pôsobnosťou 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Cieľom úlohy je zabezpečiť realizáciu kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov za účelom udržiavať, 
zdokonaľovať a rozširovať ich profesijné kompetencie  potrebné na výkon pedagogickej praxe. Ponuka vzdelávacích programov 
nadväzuje na plnenie úloh ŠIOV pri tvorbe vzdelávacích programov a pedagogických dokumentov, vychádza z  aktuálnych požiadaviek 
praxe,  zavádzania nových prístupov do výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvíjania funkčnej gramotnosti pedagogických 
zamestnancov stredných odborných škôl. Ponúkané vzdelávacie programy systematicky aktualizujú poznatky zabezpečujúce profesijný 
rast a rozvoj odborných vedomostí a zručností pre výkon pedagogickej a odbornej  činnosti. 

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 

1/0,42 176/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

14 303,77 14 303,77 

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 

14 303,77 (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

11 

Rozvojové projekty 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 

 
Cieľom úlohy je participácia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na realizácii záverečného pracovného stretnutia  k vyhodnoteniu 
rozvojových projektov vypísaných v rámci výziev MŠVVaŠ SR. 
 

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 

4/0,1 0/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

2 587,88 2 587,88 

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 

2 587,88 (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

12 

CEDEFOP – sieť ReferNet 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Cieľom úlohy je zbierať, spracúvať informácie o vývoji v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku a rozširovať ich v každom 
členskom štáte EÚ (a na Islande a v Nórsku) formou siete ReferNet. Sieť  vytvárajú monitorovacie jednotky umiestnené v členských 
štátoch ReferNetu. Na Slovensku je monitorovacou jednotkou Slovenské národné observatórium OVP, ktoré je súčasťou ŠIOV-u. 
 
Úloha vyplýva zo štvorročnej rámcovej zmluvy, ktorá je  podmienená úspešným podaním žiadosti v grantovej schéme Cedefopu. 
Rámcová zmluva je upresňovaná ročnými vykonávacími zmluvami medzi Cedefop-om a ŠIOV-om, stanovujúcimi ročný plán úloh. 
Jednotlivé úlohy a termíny plnenia ročného plánu môžu byť Cedefop-om jednostranne modifikované. Produkty sú odovzdávané do 
Cedefop-u, následne sú Cedefop-om využívané a v jednotnom formáte siete ReferNet publikované na webovom sídle Cedefop-u. 
Uvedené úlohy vychádzajú z ročného plánu siete ReferNet na rok 2019.   

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 

1/0,74   0/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

21 088,92  21 088,92  

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 

21 088,92  (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

13 

Národná a medzinárodná projektová činnosť a medzinárodná spolupráca 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
 Cieľom úlohy je zvyšovanie kvality a atraktivity slovenského stredného odborného vzdelávania formou zapájania stredných odborných 
škôl do rôznych partnerstiev a medzinárodnej spolupráce pomocou národnej a medzinárodnej projektovej činnosti ŠIOV tak, aby výstupy 
týchto projektov smerovali do siete stredných odborných škôl (napríklad aj s priamym zapojením škôl do projektových realizačných 
konzorcií) a  boli kreované v úzkej súčinnosti so zamestnávateľmi a reprezentantmi zamestnávateľov (združenia, asociácie a cechy) podľa 
ich potrieb. Rovnako tak je cieľom úlohy pomocou národných a medzinárodných projektov rozvíjať možnosti spolupráce so 
zamestnávateľmi v rámci celoživotného vzdelávania a zvyšovania možností kvalifikácie absolventov smerom k nadobúdaniu a rozvíjaniu 
kompetencií tak, aby bolo podporené Odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, 
ktorého cieľom je zabezpečiť, aby mal každý „právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, 
aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu 
práce.“   

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 

3/1,07 1645/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

63 599,88 32 430,14 

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 

32 430,14 (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) 31 169,74 € (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

14 

Operatívne úlohy 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Cieľom úloh je zabezpečiť činnosti operatívneho charakteru spojené s koncepčnými a metodickými zámermi MŠVVaŠ SR a ŠIOV, ad hoc 
analýzy a návrhy riešení, pripomienkovanie materiálov, tvorbu stanovísk a úlohy vyplývajúce z členstva v rôznych komisiách, ďalej úlohy 
administratívneho charakteru spojené s nadviazaním spolupráce a partnerstiev, aktualizácia dokumentov na webových sídlach, 
propagácia výstupov na podujatiach organizovaných na Slovenku a v zahraničí, odpovede na žiadosti o informácie a ďalšie ad hoc úlohy. 

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 

27/8,99 700/580 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

89 403,41 39 980,35 

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 

39 980,35 (zdroj 111) suma (zdroj) 49 423,06 (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

15 

Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

Anotácia 
 
Cieľom úlohy je zabezpečiť činnosti riadiaceho a prevádzkového charakteru organizácie. 

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 

22/17,06 0/2032 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

829 265,49 687 126,86 

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 

687 126,86 (zdroj 111) suma (zdroj) 142 138,63 (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

16 

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania a jeho administrácia 

Objednávateľ 

MŠVVŠ SR 

Anotácia 
 
Cieľom úlohy je vyplácanie a kontrola príspevku zamestnávateľom podľa zákona. V roku 2018 bola schválená novela Zákona č. 61/2015 

o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorou sa zaviedol príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho 

vzdelávania. Tento príspevok patrí zamestnávateľovi. ŠIOV je poverený listom ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, aby ako zástupca uvedeného ministerstva vykonával plnú kompetenciu pri zabezpečení vyplácania príspevku na zabezpečenie 

praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa § 21a Zákona 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave. ŠIOV vo 

vzťahu ku koordinátorovi štátnej pomoci (PMU SR) zabezpečuje komunikáciu vo všetkých otázkach, ktoré súvisia s realizáciou schémy 

štátnej pomoci na podporu duálneho vzdelávania. Pomoc podľa tejto schémy sa realizuje formou jednorazového príspevku.  

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 

8/8 480/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

2 835 500,00 2 835 500,00 

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 vyjadrený v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

2 835 500,00 (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

17 

Realizácia medzinárodného projektu BLUESS – Blueprints for the development of basic skills in Slovakia 

Objednávateľ 

Odbor celoživotného vzdelávania 

Anotácia 
 
Cieľom úlohy je podporiť realizáciu iniciatívy Európskej únie Cesty zvyšovania zručností: nové príležitosti pre dospelých v podmienkach 

Slovenskej republiky v zmysle odporúčania Rady z 19. decembra 2016 s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre 

dospelých (2016/C 484/01). 

 Úloha sa realizuje formou medzinárodného partnerstva v období 1. 1. 2019 – 31. 12.2020 so zapojením Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA), Európskej siete pre základné zručnosti 

(EBSN), Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) a Združenia pre 

kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. 

Výstupom projektu budú odporúčania pre SR v oblasti základných zručností u dospelých (funkčných gramotností – 

čitateľskej, matematickej, počítačovej) metodika rozvoja základných zručností u dospelých, nástroje na identifikáciu 

a hodnotenie základných zručností. 

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 

4/1,4 2050/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

93 048,00 15 000,00 

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 vyjadrený v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

15 000,00 
 (zdroj 111) 

suma (zdroj) suma (zdroj) 78 048,00 (zdroj 11O5) 
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(2) Celkový sumár úloh 

Poradové 
číslo 

Názov úlohy 

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 

Celkom 
(všetky 
zdroje) 

Štátny 
rozpočet 

(zdroj 111) 

1 Výskumno-vývojové úlohy 21/4,22 5270/0 161 588,52 82 286,10 

2 
Tvorba, inovácia, a implementácia štátnych 
vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie 
a prípravu 

13/1,89 1705/200 78 331,92 46 198,96 

3 

Tvorba, inovácia, a implementácia normatívov 
materiálno-technického a priestorového 
zabezpečenia pre učebné odbory a študijné 
odbory 

10/1,03 2560/100 67 077,47 14 899,35 

4 

Koncepcia tvorby vzdelávacích programov post-
sekundárneho vzdelávania na úrovni 5 a vyššieho 
odborného vzdelania 6 SKKR a možnosti 
prepojenia s 1. stupňom VŠ 

13/0,57 1000/0 29 379,94 20 545,50 

5 

Experimentálne overovanie študijných odborov  a 
učebných odborov a príprava metodiky nového 
systému experimentálneho overovania odborov 
vzdelávania 

11/9,42 2820/90 84 397,00 33 818,37 

6 
Metodické činnosti a odborné činnosti spojené s 
plánovaním, tvorbou a hodnotením učebníc, 
učebných textov a učebných pomôcok 

1/0,5 500/0 23 039,61 23 039,61 

7 
Podpora a rozvoj finančnej gramotnosti 
prostredníctvom rozvoja cvičných firiem 

3/1,11 224/0 53 700,70 53 700,70 

8 
Organizovanie a metodická realizácia súťaží na 
národnej a medzinárodnej úrovni 

4/2,26 280/0 85 211,49 85 211,49 

9 

Zabezpečenie činnosti sekretariátu Rady vlády 
Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a 
prípravu a koordinácia pracovných skupín Rady 
vlády Slovenskej republiky pre odborné 
vzdelávanie a prípravu 

1/1 100/480 40 264,00 40 264,00 

10 

Organizovanie, zabezpečenie a rozvoj 
kontinuálneho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov 
základných a stredných škôl s celoslovenskou 
pôsobnosťou 

1/0,42 176/0 14 303,77 14 303,77 

11 
Rozvojové projekty 

4/0,1 0/0 2 587,88 2 587,88 

12 
CEDEFOP – sieť ReferNet 

1/0,74   0/0 21 088,92 21 088,92 

13 Národná a medzinárodná projektová činnosť a 
medzinárodná spolupráca 

3/1,07 1645/0 63 599,88 32 430,14 

14 
Operatívne úlohy 

27/8,99 700/580 89 403,41 39 980,35 

15 
Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 

22/17,06 0/2032 829 265,49 687 126,86 

16 
Príspevok na zabezpečenie praktického 
vyučovania v systéme duálneho vzdelávania 
a jeho administrácia 

8/8 480/0 2 835 500,00 2 835 500,00 

17 
Realizácia medzinárodného projektu BLUESS – 
Blueprints for the development of basic skills in 
Slovakia 

4/1,4 2050/0 93 048,00 15 000,00 

 
Celková suma úloh za rok 2019 

  4 571 788,00 4 047 982,00 
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(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. 

 

(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 4 047 982,00 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 čl. IV. bod 4b. 
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. 
 
(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 28. 

februára 2020. 

 

Čl. Vl 

KONTROLA 

(1) Zadávateľ môže vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh a realizácie činností. 
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(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. 

 

Čl. Vll 

ZVEREJŇOVANIE 

(1) Tento kontrakt bude zverejnený na webovom sídle zadávateľa a realizátora do 7 dní od jeho 
podpisu zúčastnenými stranami. 
 
(2) Záverečná správa o plnení kontraktu bude zverejnená na webovom sídla zadávateľa do 28. 2. 
2020. 
 
(3) Tento kontrakt sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane každý z 

účastníkov kontraktu po dva rovnopisy. 
 

(4) Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.  
 

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

 

Za zadávateľa        Za realizátora 

 

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

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.              Michal Němec 

  ministerka                                                                                           riaditeľ      

 


