
KONTRAKT 
 

uzavretý medzi  
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a 
Ústavom informácií a prognóz školstva 

 
  Číslo u zadávateľa: 
  Číslo u riešiteľa: 1/2012 

 

Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim 
organizačné, obsahové, finančné a iné vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a ústredne riadenou 
organizáciou. 

I. Účastníci kontraktu 

Zadávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) 
ako ústredný orgán štátnej správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov 

Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Eugen Jurzyca,  minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000065236/8180 

IČO: 000164381 

(ďalej len zadávateľ)  

                           A 

Riešiteľ: Ústav informácií a prognóz školstva (ďalej len „ÚIPŠ“) 

Sídlo: Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Roman Baranovič,  generálny riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000073244/8180 

IČO: 00039691 

(ďalej len riešiteľ)  

II. Trvanie kontraktu 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012. 

III. Práva a povinnosti zúčastnených strán 

1. zadávateľ sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť v celom rozsahu financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku IV. tohto kontraktu, 
b) v spolupráci so SI MŠVVŠ SR metodicky riadiť a usmerňovať činnosť v oblasti informatizácie rezortu, 
c) v prípade potreby poskytnúť odbornú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje 

zadávateľ na riešenie úloh, 
d) včas informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh. 

2. zadávateľ má právo: 

a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom, 



 

 
2 

b) zúčastňovať sa priebežného hodnotenia plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu, 
c) nominovať svojho zástupcu do projektových tímov. 

3. riešiteľ sa zaväzuje: 

a) riadne a v požadovanej kvalite a podľa termínov stanovených Plánom práce ÚIPŠ na rok 2012 
odovzdať výstupy riešených úloh, 

b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené na riešenie 
jednotlivých úloh, 

c) včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh, 
d) vypracovať hodnotenie realizovaných projektov. 

4. riešiteľ má právo: 

a) získať od zadávateľa všetky údaje potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia jednotlivých 
úloh, ktorými disponuje,  

b) požadovať od zadávateľa, aby na realizáciu a prezentáciu získaných výsledkov vytvoril v rámci 
možností vyplývajúcich z výšky rozpočtových finančných prostriedkov primerané podmienky. 

IV. Predmet činnosti 

1. Predmet činnosti riešiteľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo Štatútu ÚIPŠ  zo dňa 28.12.2007 a v znení 
jeho dodatkov. 

1.1. Činnosť riešiteľa spočíva najmä v nasledovných oblastiach: 

a) zabezpečenie metodickej a koordinačnej činnosti v súvislosti s tvorbou informácií v rezorte 
v spolupráci so sekciou informatiky (ďalej SI) MŠVVŠ SR, 

b) návrh a realizácia projekčných riešení pre tvorbu a zber informácií v centrálnych bázach dát, 

c) prevádzkovanie a údržba centrálnych číselníkov a báz dát, z ktorých spracováva informácie pre 
podporu riadenia rezortu školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci so SI MŠVVŠ SR 

d) zabezpečenie spracovania povinných periodických výstupov za rezort, 

e) poskytovanie informácií slovenským informačným centrám a orgánom štátnej správy, podnikateľským 
subjektom a súkromným osobám v súlade so zákonmi  a platnými smernicami, 

f) poskytovanie informácií zahraničným informačným centrám a medzinárodným organizáciám za 
účelom vyhodnocovania a porovnávania výsledkov v SR s ostatnými štátmi, 

g) vypracovávanie analýz a prognóz kvantitatívneho vývoja školstva, vzdelanosti a výchovno-vzdelávacej 
sústavy, 

h) analýza a vypracovávanie podkladov ku koncepciám výchovy a vzdelávania na jednotlivých úrovniach 
výchovno-vzdelávacej sústavy, vrátane podmienok jej finančného zabezpečenia, 

i) spracovávanie analýz, výskumov, prieskumov a zabezpečenie monitoringu v oblasti prevencie 
drogových závislostí v rezorte školstva, v oblasti mládeže a celoživotného vzdelávania,  

j) realizáciu a spracovanie výskumu a vývoja výskumu a vývoja názorov mládeže na aktuálne sociálno-
politické otázky, problematiku ľudských práv, hodnotovú orientáciu detí a mládeže, otázky voľného 
času, záškoláctva a aktivít v oblasti mládeže a športu, 

k) zabezpečenie informatizácie škôl podporovaných projektom RIRŠ,  

l) zaškoľovanie zamestnancov informačných systémov v rezorte, vzdelávanie pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov  v oblasti IKT a overovanie ich vedomostí. 

m) zabezpečenie činností realizovaných školskými výpočtovými strediskami, ktoré sú súčasťou ÚIPŠ,  

n) zabezpečenie poskytovania štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl, 

o) spracovávanie, uchovávanie a poskytovanie informácií, predmetov a dokumentov zo zbierkových 
fondov, zameraných na dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku, 

p) realizácia projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ,  

q) realizácia projektu „Rezortný informačný systém pre oblasť regionálneho školstva“ a prevádzka 
rezortného informačného systému, 

r) zabezpečenie prevádzky Dátového centra rezortu školstva vrátane informačných systémov 
inštalovaných v Dátovom centre rezortu školstva. 
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1.2  Hlavná činnosť ÚIPŠ - Podprogram 02103 – Informačné zabezpečenie vrcholového riadenia programov 
v pôsobnosti ministerstva. 

Hlavnou funkciou ÚIPŠ je tvorba informácií pre podporu riadenia a rozvoja oblastí patriacich do právnej 
kompetencie rezortu ministerstva. Hlavná činnosť sa skladá z uvedených čiastkových činností: 

 Zber a tvorba údajov, analytických a prognostických informácií v oblasti regionálneho školstva 
v podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike  v 
znení neskorších predpisov. 

 Zber, tvorba a spracovanie údajov v oblasti vysokého školstva a realizácia výskumov a analýz 
vybraných aspektov vysokoškolského vzdelávania podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách  v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení 
neskorších predpisov, vyhláška ŠÚ SR č.416/2008 Z. z. a č. 540/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov - program štátnych štatistických zisťovaní. 

 Ďalšie vzdelávanie - tvorba a spracovanie údajov podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v 
znení neskorších predpisov, Vyhláška ŠÚ SR č. 416/2008 a  č. 540/2009. 

 Výskumy v oblasti mládeže podľa č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a 
doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, uznesenie vlády SR č. 184/2008 kľúčové oblasti a akčné plány štátnej 
politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 až 2013, Národný plán výchovy k ľudským 
právam na roky 2005-2014, schválený 2. OPM 8.2.2005, Uznesenie vlády SR č. 259/2009 - 
Národná protidrogová stratégia (Akčný plán rezortu školstva) na roky 2009-2012. 

 Tvorba údajov v oblasti mládeže, vývoj programového vybavenia a analytická činnosť podľa 
zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 540/2001 o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 306/2009. 

 Tvorba, spracovanie informácií v oblasti prevencie DZ, tvorba APV a spracovanie obsahových 
výstupov, analýz a prieskumov z oblasti prevencie sociálno - patologických javov podľa zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, vyhl. ŠÚ SR 
č. 416/2008 a č. 540/2009 o štátnych štatistických zisťovaniach, vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 
o  školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. 

 Tvorba a vyhodnotenie informácií v oblasti telesnej kultúry podľa zákona č. 28/2009 Z. z. úplne 
znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2008 Z. 
z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhláška MŠ SR č. 444/2008, vyhl. MŠ SR 306/2009, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v 
znení neskorších predpisov.   

 Celoslovenská databáza športových objektov v školách (pasportizácia) podľa č. 300/2008 Z. z. o 
organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Informácie o financovaní vzdelávania v oblasti rozpočtu, skutočného čerpania, účtovnej evidencie, 
rozborov hospodárenia, evidencií majetku, PaM podľa zákona č. 179/2009 Z. z. o financovaní škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.. 

 Rezortná štatistika podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 175/2008 Z. z. úplné znenie zákona 
č.131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov, Vyhlášky ŠÚ SR č. 540/2009, kde sa vydáva program 
štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011, Vyhlášky MŠ  SR č.306, 320, 282, 314/2008  
(vrátane ostatných). 

 Medzinárodná štatistika riešená v súlade s medzinárodnými dohovormi, podpísané vládou SR 
a ministerstvom a zahraničnými a medzinárodnými organizáciami. 
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 Štandardizácia údajov podľa zákona zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Spracovanie údajov o kvalifikovanosti  pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 540/2001 Z. 
z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, Vyhlášky ŠÚ SR č. 416/2008 a zákon 
č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.. 

 Trendová analýza a prognózy vývoja vybraných ukazovateľov v rezorte školstva podľa zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 Činnosť Múzea pedagogiky a školstva v Bratislave podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o 
galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 Činnosť Múzea špeciálneho školstva v Levoči podľa  zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o 
galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

Finančné zdroje slúžia na zabezpečenie hlavnej činnosti Ústavu informácií a prognóz školstva vrátane 
prevádzkových nákladov dvoch budov v Bratislave a jednej budovy v Levoči. 

Rozpočet: 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 693 007 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 242 206 

630 - Tovary a služby 334 730 

640 - Bežné transfery 23 247 

  Sumár za podprogram 02103 1 293 190 

 

Harmonogram: 

Aktivita sa realizuje priebežne celoročne. 

Väzba na programové vyhlásenie vlády: 

Väzba na PVV v bode 3.4. Školstvo, veda, mládež a šport. 

Merateľné ukazovatele: 

 štátne štatistické výkazy  

 počet obsahových výstupov  

 počet výskumných a záverečných správ  

Zodpovedná osoba: 

generálny riaditeľ, riaditeľ odboru metodiky a tvorby informácií, riaditeľ odboru rezortného 
informačného systému 

2. Účastníci kontraktu sa dohodli na realizácii nasledovných projektov: 

2.1 Projekt Stredoškolských štipendií (Podprogram 07811 – Poskytovanie výchovy a vzdelania na 
základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky). 

Cieľom projektu je zabezpečiť vyplácanie štipendií žiakom stredných a špeciálnych škôl. Finančné 
zdroje slúžia na zabezpečenie vyplácania stredoškolských štipendií, ktorého realizácia je plne v súlade 
so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v členení samotné štipendiá a prevádzka oddelenia Stredisko stredoškolských 
štipendií. 

Projekt je potrebný nakoľko sa v ňom realizujú aktivity vyplývajúce z platných zákonov a záväzkov 
MŠVVŠ SR. 

 Rozpočet: 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  
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620 - Poistné a príspevok do poisťovní  

630 - Tovary a služby  

640 - Bežné transfery 3 390 332 

  Sumár za podprogram 07811 3 390 332 

 

Harmonogram: 

Aktivita sa realizuje priebežne celoročne. 

Väzba na programové vyhlásenie vlády: 

Väzba na PVV v bode 3.4. Školstvo, veda, mládež a šport – časť základné a stredné školstvo. 

Merateľné ukazovatele: 

 Počet podporovaných študentov 

 Zodpovedná osoba: 

 riaditeľ odboru podporných činností 

2.2 Projekt Rozvoja informatizácie regionálneho školstva - Podprogram 07812 - Rozvoj informatizácie 
regionálneho školstva 

Cieľom projektu je podporovať rozvoj aktivít informatizácie regionálneho školstva a v tom hlavne 

 zabezpečenie pripojenia na internet pre základné a stredné školy 

 správa majetku a podpora škôl v oblasti informatizácie 

 podpora projektov využívania digitálnych technológií na základných a stredných školách 

Finančné zdroje slúžia na financovanie aktivít projektu Rozvoja informatizácie regionálneho školstva 
(bývalý Infovek), a to najmä:  

  Pripojenie na internet – podľa zmluvy o dielo Infovek 2 z 10.6.2010 v znení z 2.12.2010 

  Prevádzku oddelenia rozvoja informatizácie regionálneho školstva 

  Nákup HW a SW vybavenie pre školy 

  Podpora projektov realizovaných na školách 

 Podpora projektu Znižovanie administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl 
efektívnym využitím IKT 

 tvorbu elektronickej podoby vzorov formulárov/tlačív pre potreby škôl a školských  zariadení, 
vrátane dokladov o získanom vzdelaní, 

 vytvorenie a spravovanie knižnice na zverejňovanie školských formulárov/tlačív na  internete 
v podobe internetovej aplikácie 

 Vzdelávanie učiteľov 

Rozpočet: 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 45 082 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 15 756 

630 - Tovary a služby 7 423 335 

640 - Bežné transfery  

  Sumár za podprogram 07812 7 484 173 

Harmonogram: 

Aktivita sa realizuje priebežne celoročne. 

Väzba na programové vyhlásenie vlády: 

Úloha  súvisí s PVV v bode č.4.2. Vnútorný poriadok a bezpečnosť - verejná správa - informatizácia. 

Merateľné ukazovatele: 

 Počet podporovaných škôl. 

 Zodpovedná osoba: 
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 generálny riaditeľ 

2.3 Projekt rezortného informačného systému (ďalej len „RIS“)  

V projekte sa buduje rezortný informačný systém  ako informačná základňa pre riadenie rezortu 
školstva. Projekt postupuje podľa zmluvy o dielo s firmou DITEC pod číslom 71/2009 a jej dodatkov na 
dodávku rezortného informačného systému regionálneho školstva a rezortného informačného 
systému vysokých škôl. Úlohu realizujú odbor metodiky a tvorby informácií a odbor rezortného 
informačného systému a poskytujú dodávateľovi súčinnosť v zmysle zmluvy, a to najmä: 

 Koordinácia práce pracovných skupín projektu a časť projektového manažmentu 

 Poskytovanie informácií, údajov, pripomienkovanie dokumentov, užívateľské testovanie 

 Pripomienkovanie dokumentov, častí riešenia alebo etáp 

V roku 2012 bude RIS odovzdaný do produkčnej prevádzky. Po jeho otestovaní a nasadení do rezortu 
následne začne prebiehať proces reštrukturalizácie UIPŠ tak, aby sa doterajšie aktivity, činnosti 
a procesy plne nahradili využívaním RISu. 

Harmonogram: 

Aktivita sa realizuje priebežne celoročne. 

Väzba na programové vyhlásenie vlády: 

Úloha súvisí s PVV v bode č.4.2. Vnútorný poriadok a bezpečnosť - verejná správa - informatizácia. 

Merateľné ukazovatele: 

 Počet štatistických výkazov nahradených elektronickým zberom prostredníctvom RISu. 

Zodpovedná osoba: 

riaditeľ odboru metodiky a tvorby informácií, riaditeľ odboru rezortného informačného systému 

2.4 Projekt Informatizačné zabezpečenie regionálneho školstva (sieť ŠVS) - Podprogram 07815 – 
Informatizačné zabezpečenie regionálneho školstva 

Cieľom projektu je pokračovať v činnostiach realizovaných pôvodne v sieti školských výpočtových stredísk, 
od roku 2008 súčasť ÚIPŠ, ktorých hlavnou funkciou je zber a spracovanie informácií pre podporu riadenia 
a rozvoja oblastí patriacich do právnej kompetencie rezortu ministerstva na regionálnej úrovni. V rámci 
svojej činnosti vykonávajú najmä tieto aktivity: 

 Podpora a zber údajov pre rezortnú štatistiku, Vyhláška č. 540/2009Z.z., Vyhláška ŠÚ SR  
č. 436/2010Z.z. 

 Podpora celoštátnych certifikačných testovaní a meraní - komplexný prechod žiakov zo ZŠ na 
SŠ, maturita on-line, testovanie 9, zákon č.596/2003Z.z. a zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  Tvorba a prevádzka projektov pre Sekciu financovania a rozpočtu  MŠVVŠ SR, zákon  
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov, Vyhláška ŠÚ SR č. 436/2010Z.z., Nariadenie vlády 630/2008, Zákon  
č. 596/2003Z.z. v znení neskorších predpisov 

  Rozvoj talentovanej mládeže – organizačné zabezpečenie súťaže Zenit v programovaní: 
 školské krajské kolá a celoštátne kolo, smernica MŠVVaŠ SR č.27/2011 

  Vzdelávanie pedagogických a odborných  zamestnancov - kurzy IKT pre všetky kraje v rámci 
akreditovaného kontinuálneno vzdelávania, zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení zákona č. 390/2011 Z. z. a vyhláška 445/2009Z.z. 

 Vzdelávanie nepedagogických zamestnancov - kurzy IKT pre všetky kraje 

  Projekt SANET do škôl - správa uzlov 

 Správa portálu Akreditačnej komisie (www.akredkom.sk) - poradného orgánu vlády SR, zákon 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov., Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 558/2007Z.z. 

  Microsoft SELECT – administratívne zabezpečenie zmluvy uzavretej medzi MŠVVŠ SR 
a spoločnosťou Microsoft na zvýhodnený nákup produktov spoločnosti Microsoft 

 Správa a prevádzka budov a majetku 

Finančné zdroje slúžia na zabezpečenie činnosti školských výpočtových stredísk vrátane prevádzkových 
nákladov na 7 budov. 
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Projekt je potrebný nakoľko sa v ňom realizujú aktivity vyplývajúce z platných zákonov a záväzkov 
MŠVVŠ SR. 

Rozpočet: 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 386 465 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 135 070 

630 - Tovary a služby 240 115 

640 - Bežné transfery 0 

  Sumár za podprogram 07815 761 650 

Harmonogram: 

Aktivita sa realizuje priebežne celoročne. 

Väzba na programové vyhlásenie vlády: 

Väzba na PVV v bode 3.4. Školstvo, veda, mládež a šport a v bode č.4.2. Vnútorný poriadok 
a bezpečnosť - verejná správa - informatizácia. 

Merateľné ukazovatele: 

 počet subjektov zúčastnených v jednotlivých projektoch pre SFR MŠVVŠ SR 

 Počet žiakov, základných a stredných škôl zúčastnených na prechode žiakov zo ZŠ na SŠ 

 Počet základných škôl a žiakov zúčastnených na Testovaní 9 

 Počet stredných  škôl a žiakov zúčastnených na Maturite 

 Počet škôl využívajúcich Microsoft Select 

 Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí sa 
zúčastnili kurzov IKT. 

Zodpovedná osoba: 

riaditeľ odboru ŠVS 

2.5 Projekt Rada študentov vysokých škôl - Podprogram 02101 – Finančné, personálne, informačné, 
právne, legislatívne a prevádzkové zabezpečenie vrcholového riadenia programov v pôsobnosti 
ministerstva. 

Cieľom projektu je činnosť Študentskej rady vysokých škôl v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Finančné zdroje na uvedenom podprograme slúžia na financovanie bežnej činnosti Študentskej rady 
vysokých škôl ako aj finančné zabezpečenie účasti zástupcov študentov vysokých škôl na 
medzinárodných zasadaniach usporiadaných európskou študentskou úniou.  

Rozpočet: 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 0 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 0 

630 - Tovary a služby 16 095 

640 - Bežné transfery  

  Sumár za podprogram 02101 16 095 

 

Harmonogram: 

Aktivita sa realizuje priebežne celoročne. 

Väzba na programové vyhlásenie vlády: 

Väzba na PVV v bode 3.4. Školstvo, veda, mládež a šport, časť vysoké školstvo a veda.  

Merateľné ukazovatele: 

Zodpovedná osoba: 
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 kancelária GR 

2.6  Modernizácia vzdelávacieho procesu – Národné projekty Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 

Zámerom projektov je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy a zároveň prispôsobiť 
vzdelávací systém potrebám vedomostnej spoločnosti tak, aby sa zabezpečil proces premeny tradičnej 
školy na modernú. Týmto procesom sa uskutoční obsahová prestavba vzdelávania na základných 
a stredných školách s využitím inovovaných foriem a metód výučby pre nové kompetencie práce 
v Modernej škole 21. storočia prostredníctvom vytvorenia modelových metodických učebníc a kurzov. 

Aktivity projektov: 

 1.1 Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania 

 1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania, 

 2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT 

 2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania 

Na ÚIPŠ za realizáciu projektu zodpovedá projektová kancelária, ktorej úlohou je najmä: 

 Implementácia národných projektov v súlade s podpísanými zmluvami o poskytnutí NFP 

 Riadenie projektov 

Administratívna kontrola dodávateľa vzdelávacích a expertných služieb Správa zmluvných vzťahov zo 
subjektmi projektu: 

 Monitoring projektu 

 Refundácie miezd, odvodov  a cestovných náhrad frekventantov  

 Propagácia a publicita projektu 

 Zabezpečovanie podkladov k stanoveniu výšky finančných prostriedkov na dofinancovanie 
aktivít projektov v Bratislavskom kraji  

Financovanie projektov je kryté z Európskeho sociálneho fondu celkovou sumou 46 269 036 Eur. 

Realizácia projektov vyplýva zo zmlúv podpísaných dňa 1.12.2008 a 2.12.2008 medzi ÚIPŠ a MŠVVŠ SR. 

Harmonogram: 

Aktivita sa realizuje priebežne celoročne podľa schváleného harmonogramu projektu. 

Merateľné ukazovatele  

 3990 učiteľov z 2118 základných škôl  

 1820 učiteľov zo 784 stredných škôl  

Spolu 5810 učiteľov z 2902 škôl 

Z dôvodu nízkej alokácie finančných prostriedkov pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť  
a zamestnanosť a nemožnosti financovať bežnú prevádzku projektovej kancelárie z prostriedkov ESF sú 
v rozpočte v kategórii 630 zahrnuté prostriedky na  financovanie výdavkov nezahrnutých v rozpočtoch 
projektov.. 

 

630 - Tovary a služby 391 193 

  Sumár za podprogram 02103 391 193 

 

Zodpovedná osoba: 

riaditeľ projektovej kancelárie 

2.7 Projekt Prevádzka Dátového centra rezortu školstva 

Cieľom projektu je zabezpečiť prevádzku Dátového centra rezortu školstva ako centrálneho úložiska 
digitálneho obsahu výchovy a vzdelávania, RISu, rezortného portálu a ďalších celorezortných 
informačných systémov s garanciou vysokej bezpečnosti spravovaných dát a zároveň s vysokou 
dostupnosťou systémov. Úlohou Dátového centra je poskytovanie obsahu na podporu vzdelávania 
a prevádzka centrálnych celorezortných aplikácií pre rezort školstva. Pri realizácii aktivít v rámci tohto 
projektu sa riešiteľ zaväzuje dodržiavať zásady Politiky informačnej bezpečnosti zadávateľa." 

 Projekt je potrebné realizovať nakoľko MŠVVŠ SR vlastní HW a SW Dátového centra rezortu školstva. 
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Rozpočet: 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 120 000 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 41 940 

630 - Tovary a služby 324 332 

640 - Bežné transfery 0 

  Sumár  486 272 

 

Harmonogram: 

Aktivita sa realizuje priebežne celoročne. 

Väzba na programové vyhlásenie vlády: 

Väzba na PVV v bode 3.4. Školstvo, veda, mládež a šport  

Merateľné ukazovatele: 

 Mapa procesov administratívnej záťaže 

 Navrhnuté opatrenia 

Zodpovedná osoba: 

riaditeľ odboru rezortného informačného systému 

2.8 Projekt Zníženie administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl 

Cieľom projektu je vytvoriť mapu administratívnych procesov vykonávanými učiteľmi a riadiacimi 
pracovníkmi na úrovni základných a stredných škôl, navrhnúť opatrenia na ich optimalizáciu a prispieť 
k ich implementácii. 

Rozpočet: 

Projekt nemá samostatný rozpočet, aktivity projektu budú financované z rozpočtu ÚIPŠ, aktivity 
projektu nadväzujúce na využívanie digitálnych technológií za účelom zníženia administratívnej záťaže 
sú financované z rozpočtu projektu Rozvoja informatizácie regionálneho školstva. 

Harmonogram: 

Aktivita sa realizuje priebežne celoročne. 

Väzba na programové vyhlásenie vlády: 

Väzba na PVV v bode č.4.2. Vnútorný poriadok a bezpečnosť - verejná správa - informatizácia. 

Merateľné ukazovatele: 

 Počet centrálnych informačných systémov 

 Využitie kapacity DC centrálnymi IS v % oproti celkovej výpočtovej kapacite DC 

 Počet prevádzkovaných aplikácií 

Zodpovedná osoba: 

generálny riaditeľ 

3. Účastníci kontraktu sa dohodli na zabezpečení úloh uvedených v čl. IV. tohto kontraktu. 

Rozpis výdavkov potrebných na zabezpečenie úloh je vo výške: 13 822 905 €, v tom: 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 1 244 554 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 434 972 

630 - Tovary a služby 8 729 800 

640 - Bežné transfery 3 413 579 

  Sumár 13 822 905 
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4. Podrobný rozpis úloh je stanovený plánom hlavných úloh na rok 2011 riešiteľa, špecifikovaný  v  plánoch 
za jednotlivé oblasti a koncepciami realizácie jednotlivých projektov schválených osobitne. 

V. Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu 

1. Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou pravidelných štvrťročných stretnutí 
zástupcov zadávateľa a riešiteľa, každý štvrťrok do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. 

2. Dokumentáciu zo stretnutí tvoria zápisy k plneniu jednotlivých úloh. 

3. Na stretnutiach sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a problémy spojené s ich plnením. 

4. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania kontraktu na stretnutí 
zástupcov zadávateľa a riešiteľa najneskôr do 31. januára 2012 a písomnou formou do 28. februára 2012. 

VI. Platobné podmienky 

1. Objem prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti riešiteľa a s  tým spojenými úlohami sa stanovuje 
na základe rozpočtu zadávateľa, schváleného vládou SR a Národnou radou SR. 

2. Celkový rozpočet je stanovený vo výške 13 822 905€. 

3. Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v čl. VI. v bode 2 tohto článku až o 10 %, ktorá 
predstavuje suma  rezervu zadávateľa, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia sumy rozpočtovanej vládou 
pre riešiteľa v dôsledku regulačných opatrení. 

4. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. VI. v bode 2 bude predstavovať menej ako 5 % dohodnutej ceny 
prác na dobu trvania tohto kontraktu, riešiteľ bude riešiť úlohy bez zmeny plánu. Ak bude zníženie 
uvedenej sumy vyššie ako 5 %, účastnícke strany vypracujú dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah 
predmetu činnosti stanovený v čl. IV. kontraktu. 

5. Zadávateľ sa zaväzuje umožniť riešiteľovi čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
pravidelne v priebehu r. 2012, a to v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2012 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 bode 2 tohto článku. 

VII. Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet 

1. Tento kontrakt bude zverejnený na internetovej stránke zadávateľa do 7 dní od jeho podpisu a záverečná 
správa o plnení kontraktu do 15. mája 2013. 

2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie finančnej správy sa uskutočnia po spracovaní 
a predložení zákonom stanovenej záverečnej správy o hospodárení. 

Bratislava dňa 
 
 

za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR za Ústav informácií a prognóz školstva 
  
  
  
  

Ing. Eugen Jurzyca  
  minister školstva, vedy, výskumu a športu 

PaedDr. Roman Baranovič 
generálny riaditeľ ÚIPŠ 

 


