KONTRAKT
uzavretý medzi
Ministerstvom školstva SR
a
Štátnym pedagogickým ústavom
na prípravu Vedeckej konferencie z príležitosti 60. výročia založenia ŚPÚ

Číslo u zadávateľa:
Číslo u riešiteľa:

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:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „MŠ SR“)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
ako ústredný orgán štátnej správy podľa zákona NR SR č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., minister
Štátna pokladnica
7000065236/8180
164 381
a

Riešiteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu.
IČO:
(ďalej len „ŠPÚ“)

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, P.O. Box 26, 830 00 Bratislava 3
PhDr. Ľubomír Pajtinka, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000064110/8180
30807506

II.
TRVANIE KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2007 do 30. apríla 2007.

III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN
1. MŠ SR sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku IV.
2. MŠ SR má právo:
a) Vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v kontrakte.
b) Zúčastňovať sa priebežného hodnotenia plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu.
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3. ŠPÚ sa zaväzuje:
a) Pridelené finančné prostriedky použiť na požadované účely a transparentne vyúčtovať.
b) Dokumentovať fakturované položky
c) Súčasťou vyúčtovania bude komplexná správa o realizácii podujatia.
4. ŠPÚ má právo:
a) Samostatne rozhodnúť o platbách z pridelenej finančnej kvôty.

IV.
PREDMET ČINNOSTI
Predmet činnosti riešiteľa na dobu trvania kontraktu vychádza z vopred pripraveného plánu podujatia po
predbežnej dohode medzi MŠ SR a riaditeľom ŠPÚ v Bratislave.

Vedecká konferencia z príležitosti 60. výročia založenia ŠPÚ
-

celkom 200 000,- Sk

Predmetom Kontraktu je zabezpečenie plánovaného podujatia

d1) Odhad nákladov na objednávanú činnosť

200 000,- Sk

d2) Kvantitatívne parametre objednávanej činnosti
Akcia bude trvať 1 deň, počet účastníkov 200
1. Rokovacia miestnosť + technika
2. Tlačoviny pre každého účastníka
3. Suveníry pre každého účastníka
4. Pamätná plaketa s diplomom
5. Stravovanie účastníkov počas podujatia
6. Slávnostná recepcia pre účastníkov podujatia
7. Kultúrny program
9. Kvetinová výzdoba

12 000,- Sk
10 000,- Sk
15 000,- Sk
30 000,- Sk
35 000, - Sk
90 000,- Sk
5 000,- Sk
3 000,- Sk

SPOLU:

200 000,- Sk

d3) Kvalitatívne parametre objednávanej činnosti : Vedecká konferencie sa uskutoční z príležitosti 60.
výročia založenia ŠPÚ na tému „ Pedagogický výskum a škola“ v termíne 23. marca 2007.
Miesto podujatia: Hotel Barónka, Bratislava – rokovacie a kongresové centrum.
d4) Výkonnostné parametre objednávanej činnosti: Objednávané objemy zodpovedajú charakteru
úrovni pripravovaného podujatia.
d5) Spôsob financovania objednávanej činnosti
- v rámci tohto kontraktu
d6) Kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: MŠ SR, ŠPÚ.

V.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU
1. Priebežné hodnotenia úloh kontraktu sa uskutočnia : v priebehu mesiaca apríl 2007
2. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania kontraktu v Operatívnej
porade ministra školstva v apríli nasledujúceho roku.
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VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objem prostriedkov určených na kontrahované úlohy sa stanovuje na základe rozpočtu Ministerstva
školstva SR schváleného vládou a parlamentom. Celková hodnota prác je stanovená vo výške

200 000,- Sk
na zabezpečenie Vedeckej konferencie
2. Táto hodnota je z rozpočtu finančných prostriedkov ŠPÚ určených schváleným rozpočtom na rok
2007.
VII.
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 7 dní od
jeho podpisu. Záverečnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve strany na svojich internetových
stránkach do 30. apríla 2007.
2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie finančnej správy sa uskutočnia po vypracovaní
a predložení zákonom stanovenej záverečnej správy o hospodárení.

Bratislava dňa 17.1.2007

Bratislava dňa 17.1.2007

Za Ministerstvo školstva SR:

Za ŠPÚ:

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. v. r.

PhDr. Ľubomír Pajtinka v. r.

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

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

minister školstva

riaditeľ ŠPÚ
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