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DODATOK č. 1 

ku Kontraktu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko – 
technických informácií Slovenskej republiky na rok 2019 zo dňa 15.02.2019 

 
 

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  
IČO:        00 164 381 
Bankové spojenie:       Štátna pokladnica  
IBAN:                             SK8081800000007000065236 
(ďalej len „zadávateľ“) 
 
 

a 
 
 
Realizátor:  Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky 

 
Sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava                
Štatutárny zástupca:   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
  generálny riaditeľ 
IČO:        00151882 
Bankové spojenie:       Štátna pokladnica 
IBAN:                              SK05 8180 0000 0070 0006 4743 
(ďalej len „realizátor“) 
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Článok I 
Preambula 

 
V súlade s čl. IV ods. 4 písm. d) Kontraktu uzavretého medzi zadávateľom a realizátorom (ďalej len 
„kontrakt“) účastníci kontraktu uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa optimalizuje kontrakt v oblasti 
zoznamu úloh, opisu činností a druhov aktivít vykonávaných realizátorom a výšky celkového rozpočtu. 

 

Článok II  

Predmet dodatku 
1. V čl. IV. odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) Jednotlivé úlohy v štruktúre 
 

Por.č. 
úlohy 

  

Názov úlohy 

1. Názory žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu a terorizmu 

Objednávateľ 
Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

ieľom úlohy je zistenie názorov žiakov základných a stredných škôl a ich skúseností s prejavmi extrémizmu a 
terorizmu a porovnanie výsledkov s predchádzajúcimi zisteniami (0AR02) 

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 

2/1,5 400/0 Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet (zdroj 
111) 

20 000,00 € 20 000,00 € 

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 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

20 000,00 € (zdroj 111)    
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Por.č. 
úlohy 

  

Názov úlohy 

2. Drogy a voľný čas mládeže 

Objednávateľ 
Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

Cieľom celoslovenského výskumu je v nadväznosti na realizovanú sondu do problematiky zmapovať a 
analyzovať spôsob prežívania voľného času žiakov základných a stredných škôl so zameraním na využívanie 
moderných komunikačných technológií a zároveň aj situáciu v užívaní legálnych a nelegálnych drog. Získané 
výsledky porovnať s údajmi z predchádzajúcich výskumov.(0AR02) 

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 

2/2 500/0 Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet (zdroj 
111) 

16 750,00 € 16 750,00 € 

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 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

16 750,00 € (zdroj 111)    
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Por.č. 
úlohy 

  

Názov úlohy 

3. Prieskum absolventov vysokých škôl na trhu práce- dofinancovanie úlohy 

Objednávateľ 
Sekcia vysokých škôl 

Anotácia 

Cieľom úlohy je zabezpečenie prieskumu a údajov súvisiacich s kvalitou vzdelávania, spokojnosťou s 
nadobudnutým vzdelaním a uplatniteľnosťou na trhu práce, ktoré nie sú dostupné prostredníctvom 
periodických štatistických zberov v rezorte školstva ani v iných rezortoch. Zisťovanie je realizované 
prostredníctvom prieskumu u absolventov VŠ a následne bude vypracovaná kvantitatívna analýza, obsahové 
prehľady a výstupy. (07714) 

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 

 500/0 Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet (zdroj 
111) 

25 000,00 € 25 000,00 € 

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 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

25 000 € (zdroj 111)    
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Por.č. 
úlohy 

  

Názov úlohy 

4. Technická podpora centrálnej aplikácie pre poradenstvo 

Objednávateľ 
Sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Cieľom úlohy je analýza činnosti realizovanej v centrách špeciálno- pedagogického poradenstva pre update 
aplikácie pre všetky typy poradenských zariadení v rezorte školstva, vrátane zaškolenia odborných 
zamestnancov a riaditeľov na správu, tvorbu a evidovanie údajov. Vypracovanie príručky, postupu pre 
vkladanie údajov o odbornej činnosti a klientov.(02103) 

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 

1/1 940/240 Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet (zdroj 
111) 

20 000,00 € 20 000,00 € 

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 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

20 000 € (zdroj 111)    
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Por.č. 
úlohy 

  

Názov úlohy 

5. Technické zabezpečenie fungovania a koordinácia činností v spolupráci so sekciou vedy a techniky podporných štruktúr pre 
HORIZONT 2020 - národní delegáti pre Horizon2020. 

Objednávateľ 
Sekcia  vedy a techniky 

Anotácia 

Technické zabezpečenie fungovania a koordinácia činností podporných štruktúr pre HORIZONT 2020 – národní 

delegáti pre Horizont 2020 – v spolupráci so sekciou vedy a techniky. 

Zabezpečenie poskytovania odborných a konzultačných činností v rámci funkcie národného delegáta určenej 

oblasti európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.  

Zastupovanie Slovenska na programových výboroch Horizontu 2020. Národný delegát zastupuje príslušný 
členský štát EÚ na rokovaniach programových výborov Horizontu 2020, ktoré sa uskutočňujú pravidelne pod 
vedením EK. Význam tejto funkcie spočíva predovšetkým v dosahu na tvorbu 2- ročných pracovných 
programov pre jednotlivé priority programu Horizont 2020, z ktorých priamo vychádzajú výzvy EK na projekty 
vrátane alokácie finančných zdrojov. (06K12). Delegát spolupracuje pri plnení úloh so sekciou vedy a techniky 
MŠVVŠ SR a Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli. 

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 

 0/1080 Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet (zdroj 
111) 

36 480,00 € 36 480,00 € 

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 

36 480,00 € (zdroj 111)    
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Por.č. 
úlohy 

  

Názov úlohy 

6. Prevádzka Vedecko-výskumného protónového centra Ružomberok 

Objednávateľ 
Sekcia  vedy a techniky 

Anotácia 

Cieľom úlohy je zabezpečenie minimálne fyzikálnej certifikácie technologických zariadení  a ich súčastí, 
dovybudovanie monitorovacieho zariadenia, ktoré je záväzkom slovenskej strany (vrátane čerpacej jednotky a 
kompaktného héliového hľadača netesností), ako aj na financovanie nákladov na prevádzku budovy  a osobné 
výdavky na odborný a technicko - administratívny personál. Úloha je na základe poverenia- listu ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2017-4160/10932:1-26CO zo dňa 10.3.2017 a Zmluvy o združení medzi 
CVTI SR a organizáciou ZAO PROTOM (Ruská federácia) s cieľom vytvoriť spoločné výskumno-vývojové 
pracovisko v oblasti protónovej terapie. (06K12) 

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 

2/2 0/2000 Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet (zdroj 
111) 

282 000,00 € 282 000,00 € 

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 vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

282 000 € (zdroj 111)    
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Por.č. 
úlohy 

  

Názov úlohy 

7. Dofinancovanie vydávania časopisu Quark 

Objednávateľ 
Sekcia  vedy a techniky 

Anotácia 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (ďalej len NCP VaT), ako jedna zo sekcií CVTI 
SR, plní úlohy vychádzajúce  zo základných dokumentov ako: Dlhodobý  zámer štátnej vednej a technickej 
politiky do roku 2015 (ďalej len Dlhodobý zámer), Stratégia popularizácie vedy a techniky v spoločnosti (ďalej 
len Stratégia popularizácie), schválená vládou SR, uznesením č. 103 zo dňa 7. 2. 2007 a z ich konkretizácií na 
príslušný rok. Cieľom úlohy je zabezpečenie kontinuálnej popularizácie výsledkov výskumu a vývoja  na 
Slovensku prostredníctvom vydávania časopisu Quark – magazín o vede a technike.(06K12) 

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 

3/3 0/0 Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet (zdroj 
111) 

52 400,00 € 52 400,00 € 

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 

52 400,00 € (zdroj 111)    
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Por.č. 
úlohy 

  

Názov úlohy 

8. Vyplácanie sociálnych a motivačných štipendií 

Objednávateľ 
Sekcia  regionálneho školstva 

Anotácia 

Cieľom úlohy je komplexné zabezpečenie agendy spojenej s vyplácaním sociálnych a motivačných štipendií 
žiakom stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl (v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
 
Pôvodná suma úlohy č. 46 Kontraktu bola z dôvodu nižšieho čerpania finančných prostriedkov na 
stredoškolské sociálne a motivačné štipendiá vo výške 379 400 eur preklasifikovaná a použitá na financovanie 
pôvodne nepokrytých úloh 3., 4, 6. a 7. 

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 

0/0 0/0 Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet (zdroj 
111) 

3 010 932,00 € 3 010 932,00 € 

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 

3 010 932,00 € (zdroj 
111) 
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Por. č. 
úlohy 

Názov úlohy 

Predpokladaná 
kapacita 
ľudských 

zdrojov na 
plnenie úlohy 

TPP/FTE 

Predpokla
daný 
počet 

hodín na 
plnenie 
úlohy 

DoVP/Do
PČ v 

hodinách 

Odhad finančných nákladov 
na plnenie úlohy v EUR 

Celkom 
(všetky 
zdroje) 

Štátny 
rozpočet 

(zdroj 111) 

1 
Názory žiakov základných a stredných škôl na prejavy 
extrémizmu a terorizmu 

2/1,5 400/0 20 000,00 € 20 000,00 € 

2 Drogy a voľný čas mládeže 2/2 500/0 16 750,00 € 16 750,00 € 

3 
Prieskum absolventov vysokých škôl na trhu práce- 
dofinancovanie úlohy 

 500/0 25 000,00 € 25 000,00 € 

4 Technická podpora centrálnej aplikácie pre poradenstvo 1/1 940/240 20 000,00 € 20 000,00 € 

5 
Technické zabezpečenie fungovania a koordinácia činností v 
spolupráci so sekciou vedy a techniky podporných štruktúr 
pre HORIZONT 2020 - národní delegáti pre Horizon2020. 

 0/1080 36 480,00 € 36 480,00 € 

6 
Prevádzka Vedecko-výskumného protónového centra 
Ružomberok 

2/2 0/2000 282 000,00 € 282 000,00 € 

7 Dofinancovanie vydávania časopisu Quark 3/3  52 400,00 € 52 400,00 € 

8 Vyplácanie sociálnych a motivačných štipendií - zníženie   
-379 400,00 
€ 

-379 400,00 
€ 

 SPOLU 73 230,00 € 73 230,00 € 

„. 
2. V čl. IV. ods. 4 písm. b) sa suma „10 295 504 EUR“  nahrádza sumou „10 368 734 EUR“.  

 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu a je vyhotovený  v 4 rovnopisoch.  

2. Tento Dodatok č. 1 bude zverejnený na webovom sídle zadávateľa a realizátora do 7 dní od jeho 
podpisu účastníkmi kontraktu.  

3. Ostatné ustanovenia kontraktu sa Dodatkom č. 1 nemenia a ostávajú v platnosti. 

 
 
V Bratislave dňa:              Zadávateľ:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 

   JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 
ministerka 

 
V Bratislave dňa:               Realizátor:  

                  Centrum vedecko – technických informácií SR 
 
 
 
                                                                                              prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
                                                                                          generálny riaditeľ 


