KONTRAKT
uzavretý medzi
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a
Domovom Speváckeho zboru slovenských učiteľov
na zabezpečenie úloh v roku 2017

Čl. I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Zadávateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky ( ďalej len „zadávateľ“)

Sídlo:

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Peter Plavčan CSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN kód:

SK80 8180 0000 0070 0006 5236

IČO:

00164381

Realizátor:

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov (ďalej len
„realizátor“)

Sídlo:

Partizánska 11, 914 51 Trenčianske Teplice

Štatutárny zástupca: Ing. Anton Novosad, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN kód:

SK97 8180 0000 0070 0006 4348

IČO:

00158232

Čl. II
PRÁVNA POVAHA A TRVANIE KONTRAKTU
(1) Tento kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, obsahové,
finančné a iné vzťahy medzi zadávateľom ako ústredným orgánom štátnej správy a realizátorom
ako jeho priamo riadenou organizáciou, vypracovaný na základe úlohy B.1 uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 1370/2002 zo dňa 18. 12. 2002.
(2) Kontrakt nie je zmluvou podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.
(3) Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

2

ČL. III.
FINANCOVANIE KONTRAKTU
(1) Objem prostriedkov určených realizátorovi kontraktu je určený zadávateľom vo výške
75 000 eur.
(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 sú zaradené v programe 078 – Národný program výchovy,
vzdelávania a mládeže, v podprograme 078 13 – Usmerňovanie a transformácia regionálneho
školstva, vo funkcii 08.2.0 – Umelecké súbory.
(3) Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu podľa odseku 1 až o 10 %, ktorú môže použiť
na pokrytie zníženia sumy rozpočtovanej vládou SR pre realizátora v dôsledku regulačných
opatrení. O tejto zmene bezodkladne písomne informuje realizátora.
(4) Ak zníženie sumy podľa odseku 1 bude vyššie ako 5%, účastníci kontraktu vypracujú dodatok
ku kontraktu meniaci predmet kontraktu uvedený v článku III ods. 1.
(5) Pri poskytovaní finančných prostriedkov určených realizátorovi kontraktu bude zadávateľ
postupovať v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(6) Realizátor je povinný včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sú predvídateľné alebo
hrozia alebo sa vyskytli v priebehu riešenia úloh a ktoré by boli spôsobilé ohroziť resp. znemožniť
splnenie úloh alebo narušiť časový harmonogram plnenia.
ČL. IV.
PREDMET KONTRAKTU
(1) Predmetom kontraktu je realizácia úloh a služieb (ďalej len „činností“) podľa odseku 2, ktoré
vychádzajú z predmetu úloh realizátora uvedeného v jeho štatúte. Realizátor sa zaväzuje realizovať
úlohy podľa odseku 2 priebežne počas celého obdobia trvania kontraktu podľa povahy
realizovaných činností a vopred zverejneného programu vystúpení umeleckých zložiek, ktorými sú:
a) Spevácky zbor slovenských učiteľov (ďalej len „SZSU“),
b) Spevácky zbor slovenských učiteliek (ďalej len „OZVENA“),
c) Komorný orchester slovenských učiteľov (ďalej len „KOSU“).
(2) Účastníci kontraktu sa dohodli na realizácii nasledovných činností počas trvania kontraktu
takto:
Por. číslo Činnosť
1.

Finančné náklady
v eurách

Zabezpečovať mesačné nácviky SZSU, OZVENA, KOSU (spolu
120 členov) vrátane koncertných vystúpení v prospech rezortu
školstva a jeho reprezentácie doma i v zahraničí (predpokladaný
počet vystúpení je 60).
Cestovné náklady členov umeleckých zložiek.
50 000
T: priebežne počas roka 2017
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Z: riaditeľ
2.

Materiálne
zabezpečovať
umelecké
telesá,
koncertné
príslušenstvo vrátane jeho údržby, skladovania, evidencie
a expedície.
5 000
T: priebežne počas roka 2017
Z: riaditeľ

3.

Zabezpečovať nahrávanie umeleckej produkcie na zvukové
a vizuálne nosiče, tvorbu propagačných a informačných
materiálov a ich využitie v prospech hudobnej výchovy v školách
a propagácie rezortu školstva.
3 000
T: priebežne počas roka 2017
Z: riaditeľ

4.

Zabezpečovať prácu s talentovanými žiakmi, študentmi, učiteľmi
a ich prípravu na umeleckú činnosť v školských zborových
telesách a orchestroch.
4 000
T: priebežne počas roka 2017
Z: riaditeľ

5.

Zabezpečovať
metodickú
a odbornú
pomoc
žiackym
a študentským umeleckým telesám, nácviky a štúdium repertoáru
v priestoroch DSZSU.
4 000
T: priebežne počas roka 2017
Z: riaditeľ

6.

Zabezpečovať semináre, porady, kurzy, školenia, spoločenské,
rekreačné a liečebné pobyty pracovníkov rezortu školstva počas
celého roka, najmä však v čase jarných a letných prázdnin.
9 000
T: priebežne počas roka 2017
Z: riaditeľ

Celková suma na realizáciu úloh:

75 000 eur

ČL. V.
VYHODNOCOVANIE KONTRAKTU
(1) Celkové plnenie kontraktu sa vyhodnotí počas kontrolného dňa, zvolaného najneskôr 15. apríla
2018 za účasti zástupcov zadávateľa a realizátora. Z vyhodnotenia plnenia úloh kontraktu sa
vypracuje písomný záznam „Záverečné vyhodnotenie kontraktu“.
(2) Priebežné hodnotenia plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia formou kontrolného dňa štyrikrát
ročne, vždy po štvrťročnej účtovnej závierke, najneskôr do 30. dňa nasledujúceho mesiaca
po hodnotenom období za účasti zodpovedných zástupcov zadávateľa a realizátora.
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(3) Dokumentáciu o kontrolných dňoch, ktorá je súčasťou vyhodnotenia kontraktu, tvoria protokoly
o výsledkoch za príslušné kontrolované obdobie, resp. zápisnice z kontrolných dní. V rámci
programu kontrolného dňa sú rokovania o plnení jednotlivých úloh kontraktu.
Čl. VI.
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A TERMÍNU VYPRACOVANIA VÝROČNEJ SPRÁVY
(1) Výročnú správu realizátora za uplynulý rok predkladá realizátor zadávateľovi v termíne do 30.
apríla 2018. Obidvaja účastníci kontraktu zverejnia výročnú správu realizátora na svojich webových
sídlach. Verejný odpočet plnenia úloh za uplynulý rok sa uskutoční po zverejnení výročnej správy
realizátora a predložení záverečnej správy o hospodárení realizátora.
(2) Tento kontrakt zverejnia obidvaja účastníci kontraktu na svojich webových sídlach do 28.
februára 2017. Zadávateľ poskytne Úradu vlády SR údaje potrebné na zverejnenie kontraktu
v registri kontraktov.
(3) Tento kontrakt je možné meniť alebo dopĺňať, s výnimkou čl. III. bodu 4., na základe
vzájomného písomného súhlasu obidvoch účastníkov kontraktu vo forme písomných dodatkov.
(3) Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane zadávateľ a dva
realizátor.

V Bratislave
dňa:

V Trenčianskych Tepliciach
dňa:

.......................................................
Za zadávateľa:

..........................................
Za realizátora:

prof. Ing. Peter Plavčan CSc.
minister

Ing. Anton Novosad
riaditeľ DSZSU

