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KONTRAKT 
uzavretý medzi 

Ministerstvom školstva SR 
 
a 
 

Štátnym pedagogickým ústavom 
na riešenie úloh vyplývajúcich z Národného programu  vzdelávania v roku 2004 

 
 

Číslo u zadávate ľa:  
Číslo u riešite ľa:  

 
 

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 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 

Sídlo:     Stromová 1, 813 30  Bratislava 1 
Štatutárny zástupca:   Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., minister 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    7000065236/8180 
IČO:     164 381 
(ďalej len „MŠ SR“) 

a 
 

Riešiteľ:    Štátny pedagogický ústav  
Sídlo:     Pluhová 8, P.O. Box 26, 830 00 Bratislava 3 
Štatutárny zástupca:   PhDr. Ľubomír Pajtinka, riaditeľ 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu.   7000064110/8180 
IČO:    30807506 
(ďalej len „ŠPÚ“) 
 
 

II. 
TRVANIE KONTRAKTU 

 
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007.  
 
 

III. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

 
1. MŠ SR sa zaväzuje: 

a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku IV. 
b) V prípade potreby poskytnúť odbornú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje 

MŠ SR na riešenie úloh. 
c) Včas informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh. 
d) Zabezpečiť spoluprácu medzi ŠPÚ a UIPŠ, ŠŠI, KŠÚ a ŠVS. 

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) Riadne a v požadovanej kvalite a podľa termínov stanovených Plánom práce ŠPÚ na rok 2007 
odovzdať výstupy riešenia 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 riešenia úloh. 
4. ŠPÚ má právo: 

a) Získať od zadávateľa všetky údaje potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia 
jednotlivých úloh, ktorými disponuje MŠ SR. 

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

 
 

IV. 
PREDMET ČINNOSTI 

 
Predmet činnosti riešiteľa na dobu trvania kontraktu vychádza z dlhodobého plánu činnosti ŠPÚ, z Plánu 
hlavných úloh na rok 2007 ŠPÚ a z Národného programu vzdelávania. 
 
 
MONITOR 9 - 2007        9 000 000 Sk 
 
 
Predmetom Kontraktu je zabezpečenie monitorovania celej populácie žiakov 9. ročníkov základných škôl okrem 
žiakov s mentálnym postihnutím, v školskom roku 2006/2007. Predmet Kontraktu zahŕňa komplexné zabezpečenie 
MONITORa 9, vrátane designu odpoveďových hárkov k testom, prípravu a výrobu všetkých tlačených materiálov, 
logistiku (doručenia zásielok do škôl a ich spracovanie zo škôl), vyhodnotenie testov a štatistické sprcovanie 
výsledkov. Celý proces podlieha vysokým nárokom na ochranu informácií z hľadiska obsahu a osobných údajov 
žiakov. 
 
- Obsahová tvorba sprievodnej dokumentácie a jej grafické spracovanie, 
- Tvorba testov z jednotlivých vyučovacích predmetov – pre hlavné testovanie 1. náhradné testovanie 

a 2. náhradné testovanie, 
- Tvorba kľúčov správnych odpovedí, 
- Tvorba odpoveďových hárkov k testovacím nástrojom – obsah a grafické spracovanie, 
- Tvorba pokynov na  koordináciu a administráciu testovacích nástrojov pre intaktných žiakov a žiakov 

so ŠVVP, 
- Vypracovanie spôsobu zberu a ochrany osobných údajov žiakov 
- Vytvorenie prihlasovacieho formulára  - Návratka školy a Údaje o žiakoch, 
- Tvorba databázy základných škôl a žiakov, 
- Spracovanie odpoveďových hárkov, 
- Spracovanie základných psychometrických parametrov testovacích nástrojov, 
- Organizačné a personálne zabezpečenie externej kontroly administrácie testov na vybraných školách  

určených KŠÚ pre 1. náhradné testovanie, 
- Organizačné a personálne zabezpečenie administrácie testov v 2. náhradnom termíne na ŠPÚ,  
- Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly priebehu testovania v spolupráci so ŠSI a KŠÚ, 
- Tvorba databáz výsledkov, analýza výsledkov – položková a korelačná analýza, 
- Spracovanie výsledkov na úrovni žiakov, škôl, krajov, celoslovenskej úrovni, včítane podľa druhu 

zriaďovateľa a výsledkov žiakov so ŠVVP, 
- Zaslanie výsledkových  listov  žiakom a výsledkov pre školy,  
- Tvorba katalógu dokumentov,  správ a výsledkov analýz, včítane podkladov na prezentáciu 

dosiahnutých výsledkov MŠ SR, 
- Navrhnutie harmonogramu MONITORa 9 - 2008, 
- Tvorba a pilotovanie testových položiek pre MONITOR 9 – 2008, analýza a štatistické spracovanie 

výsledkov pilotovania, tvorba banky úloh z pilotovania pre MONITOR 9 – 2008, 
- Pracovné stretnutia tvorcov testových položiek a testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, 

maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry, 
- Publikovanie, lektorská činnosť, prezentovanie výsledkov, 
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d1) Odhad nákladov na objednávanú činnos ť    9 000 000 Sk 
 
d2) Kvantitatívne parametre objednávanej činnosti 

Všetky základné školy v Slovenskej republike v počte  cca 1500, testovaný počet žiakov 64 000, 
z toho počet žiakov so ŠVVP cca 2300. 
 
d3) Kvalitatívne parametre objednávanej činnosti 
- monitorovanie, sumatívne hodnotenie a porovnanie vedomostí  a zručností žiakov 9. ročníka ZŠ 

z vyučovacích predmetov – Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Maďarský jazyk a literatúra, 
Ukrajinský jazyk a literatúra, 

- overenie koncepcie testov,  
- overenie bezpečnostných prvkov, ktoré majú minimalizovať možnosti úniku informácií a narušenia 

regulárnosti testovania, 
- overenie organizácie expedovania a centrálneho spracovania výsledkov veľkého množstva testov 

v krátkom čase, 
- zabezpečenie logistiky  spracovania, 
- overenie realizácie 1. a 2. náhradného testovania, 
- overenie zadania, spracovania a vyhodnotenia otvorených úloh s krátkou odpoveďou v teste 

z matematiky, 
- vytvorenie tímu tvorcov z interných a externých spoluriešiteľov pre testovacie nástroje. 
 
d4) Výkonnostné parametre objednávanej činnosti 
- dodržanie časového harmonogramu v požadovanej kvalite 
- analýza výsledkov pre  MŠ SR, tvorcov testov, základné školy a pedagogickú verejnosť 
d5) Spôsob financovania objednávanej činnosti 
- v rámci tohto kontraktu 
d6) Kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti :   MŠ SR, ŠPÚ, Štátna školská inšpekcia, základné a 
stredné školy.  
 
 

V. 
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

 
1. Priebežné hodnotenia úloh kontraktu sa uskutočnia na zasadnutiach Ústavnej rady ŠPÚ raz za 

štvrťrok najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka za účasti 
zástupcov MŠ SR. 

2. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania kontraktu v Operatívnej 
porade ministra školstva v apríli nasledujúceho roku.  

 
 

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  
9 000 000,- Sk  

na zabezpečenie MONITOR 9 - 2007 
2. Táto hodnota je z rozpočtu finančných prostriedkov ŠPÚ určených schváleným rozpočtom na rok 

2007. 
3. Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumy uvedené v článku III. ods. 2 maximálne o 10%. Desať 

percentná suma predstavuje rezervu zadávateľa, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia sumy 
rozpočtovanej vládou pre riešiteľa v dôsledku regulačných opatrení. 

4. V prípade ak zníženie sumy čl. III. ods. 2 bude menej ako 5 % dohodnutej ceny prác na dobu trvania 
kontraktu, riešiteľ bude riešiť úlohy bez zmeny plánu. Ak bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5 
% prác, účastnícke strany  vypracujú dodatok ku kontraktu, ktorým sa pozmení rozsah predmetu 
činnosti stanovený v čl. IV. kontraktu.  
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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 31. marca 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 
 
 
 
 
 


