
K O N T R A K T  
uzavretý medzi  Ministerstvom školstva SR a IUVENTOU 

na riešenie úloh štátnej politiky voči mládeži  
a na zabezpečenie administrácie Programu EÚ „Mládež v akcii“ 

pre rok 2010 
Číslo u zadávateľa:  
Číslo u riešiteľa: 

 
 

Čl. 1 
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

 
 
Zadávateľ Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

ako ústredný orgán štátnej správy v zmysle zákona NR SR č. 575/2001 
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

Sídlo Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., podpredseda vlády a minister školstva 
IČO 00164381 
(ďalej len „MŠ SR“) 

a 
 
Riešiteľ IUVENTA  
Sídlo Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
Štatutárny zástupca Viliam Michalovič, generálny riaditeľ  
IČO 157 660 
DIČ 2020798637 
(ďalej len „IUVENTA“) 
 
 

Čl. 2 
TRVANIE KONTRAKTU 

 
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010. 
 
 

Čl. 3 
PREDMET ČINNOSTI 

 
1. Predmetom činnosti IUVENTY je zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči 

deťom a mládeži v SR, administrácia programu EÚ Mládež v akcii a administrácia 
projektu EURODESK.  

2. V oblasti štátnej politiky voči deťom a mládeži v záujme podporovať a rozvíjať prácu 
s mládežou IUVENTA zabezpečí nasledovné úlohy:  

a) administrácia Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže v SR,  
b) vzdelávacie aktivity pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich 

a pracovníkov s mládežou,  
c) projekty výskumov a prieskumov v oblasti práce s mládežou a zabezpečenie 

účasti zástupcov výskumu mládeže na tvorbe a uskutočňovaní politiky voči 
mládeži,  

d) informačné a propagačné aktivity v oblasti politiky voči mládeži a v oblasti 
práce s mládežou, 

e) úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce v práci s mládežou.  
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3. V oblasti administrácie programu EÚ „Mládež v akcii“ IUVENTA zabezpečí úlohy 
v súlade so Zmluvou o zabezpečení administrácie programu EÚ „Mládež v akcii“, 
uzatvorenou medzi MŠ SR a IUVENTOU, číslo 0016/2007 zo dňa 01.12.2006. 

4. V oblasti zabezpečenia Európskeho informačného projektu EURODESK IUVENTA 
uskutoční úlohy nevyhnutné v záujme systematického napĺňania úloh projektu.  

 
 
 

Čl. 4 
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚ ČASTNENÝCH STRÁN 

 
1. MŠ SR sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v Čl. 3 tohto kontraktu, 
b) poskytnúť IUVENTE odbornú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými 

disponuje, 
c) včas IUVENTU informovať o prípadných zmenách v zadaní úloh. 

 
2. MŠ SR má právo: 

a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v kontrakte, 
b) vykonávať záverečné vyhodnotenie plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu. 

 
3. IUVENTA sa zaväzuje: 

a) riadne, v požadovanej kvalite a termínoch odovzdať dohodnuté výsledky riešenia 
úloh, resp. vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom, 

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

c) štvrťročne predkladať priebežnú písomnú správu k plneniu kontraktu, 
d) včas informovať MŠ SR o jednotlivých problémoch a zmenách, ktoré sa vyskytli 

v priebehu riešenia úloh. 
 
4. IUVENTA má právo: 

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

b) požadovať od zadávateľa metodickú pomoc a usmernenie potrebné k plynulému 
zabezpečeniu predmetu činnosti.  

 
 

Čl. 5 
FINANCOVANIE  PREDMETU  KONTRAKTU  

 
Objem finančných prostriedkov pre vytvorenie podmienok na zabezpečenie úloh 
v  uvedených v čl. 3 tohto kontraktu v roku 2010 predstavuje sumu 506.639 EUR. 
 

Čl. 6 
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

 
1. Hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu sa uskutoční formou priebežných 

správ a záverečnej písomnej správy. 
2. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu vyhodnotí MŠ SR po uplynutí doby trvania 

kontraktu záverečným vyhodnotením kontraktu, najneskôr do 15. januára 2011 za účasti 
zástupcov MŠ SR a zodpovedných riešiteľov. 
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Čl. 7                 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Objem finančných prostriedkov určených na plnenie úloh v oblasti podpory talentovanej 

mládeže a koordinácie medzinárodných úloh sa stanovuje na základe rozpočtu MŠ SR 
schváleného vládou a parlamentom SR. 

2. MŠ SR si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v Čl. 5 ods. 1 tohto kontraktu o 10%. 
Desaťpercentná suma predstavuje rezervu MŠ SR, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia 
sumy rozpočtovanej vládou pre riešiteľa v dôsledku regulačných opatrení. 

3. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v Čl. 5 ods. 1 tohto kontraktu  bude predstavovať 
menej ako 5% dohodnutej ceny prác na dobu trvania kontraktu, IUVENTA 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. 3 kontraktu. 

4. Pri poskytovaní finančných prostriedkov bude MŠ SR 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. 

 
 

Čl. 8 
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPO ČET 

 
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 najneskôr do 31. januára 2011. 

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

 
 
 

Čl. 9 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE 

 
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 priamo riadenou príspevkovou organizáciou.  
 
 
 
Bratislava dňa 09.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................    ..................................................... 
 za MŠ SR:                                                                            za IUVENTU: 
       prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc    Ing. Viliam Michalovič 
podpredseda vlády a minister školstva       generálny riaditeľ 


