
K O N T R A K T  č. 1 

uzavretý medzi  Ministerstvom školstva SR a IUVENTOU 

na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh 

pre rok 2008 

Číslo u zadávateľa: 2177/2007  

Číslo u riešiteľa: 1/2008 

 
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 Ján Mikolaj, minister 

IČO 164 381 

(ďalej len „MŠ SR“) 

a 

Riešiteľ IUVENTA  

Sídlo Karloveská 64, 842 58 Bratislava  

Štatutárny zástupca Ing. Viliam Michalovič, generálny riaditeľ  

IČO 157 660 

DIČ 2020798637 

(ďalej len „Iuventa“) 

 

Čl. 2 

TRVANIE KONTRAKTU 

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008. 

 

Čl. 3 

PREDMET ČINNOSTI 

Predmetom činnosti riešiteľa je realizácia úloh v oblasti podpory talentovanej mládeže, 

koordinácia aktivít v oblasti chémie na medzinárodnej úrovni v rámci programu 078 

(podprogramu 078 13): komplexné zabezpečenie nižšie uvedených predmetových 

olympiád a postupových súťaží, vrátane financovania, prípravy podkladov pre 
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realizáciu nižších kôl, priama realizácia celoštátnych kôl a sústredení pred 

medzinárodnými súťažami a činnosti  Medzinárodného informačného centra 

Medzinárodnej chemickej olympiády. 

 

Biologická olympiáda 
Fyzikálna olympiáda 
Geografická olympiáda 
Chemická olympiáda 
Matematická olympiáda 
Olympiáda v informatike 
Olympiáda v anglickom jazyku 
Olympiáda v nemeckom jazyku 
Olympiáda v ruskom jazyku 
Olympiáda v španielskom jazyku 
Olympiáda vo francúzskom jazyku 
Olympiáda ľudských práv 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
Pytagoriáda 
Turnaj mladých fyzikov 

 

Čl. 4 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÚ ČASTNENÝCH STRÁN 

 
1. MŠ SR sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v Čl. 3 , 

b) poskytnúť riešiteľovi odbornú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými 

disponuje MŠ SR, 

c) písomne pozvať zodpovedných zástupcov riešiteľa na kontrolné dni k plneniu 

kontraktu 

d) včas informovať riešiteľa 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, 



 

 

3 

c) predložiť písomne, minimálne týždeň pred termínom konania kontrolného dňa, všetky 

dohodnuté podklady k plneniu jednotlivých úloh, 

d) včas informovať zadávateľa 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  

 

1. Objem finančných prostriedkov pre vytvorenie podmienok na realizáciu úloh v  uvedených 

v Čl. 3 tohto kontraktu v roku 2008 predstavuje sumu 9 291 tis. Sk a člení sa nasledovne: 

 
2. Priama realizácia predmetových olympiád a postupových súťaží sa uskutoční v súlade 

s finančnými rozpočtami, predloženými predsedami celoštátnych odborných komisií 

pre jednotlivé súťaže. 

 

Čl. 6 

SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

 
1. Priebežné hodnotenia plnenia úloh kontraktu uskutoční MŠ SR formou kontrolného dňa 

dva krát do roka za účasti zástupcov zadávateľa a riešiteľa. 

2. Podklady ku kontrolným dňom tvoria odpočty plnenia úloh za kontrolovaný polrok 

predložené riešiteľom. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých 

úloh, problémy spojené s ich plnením, prípadné zmeny postupov v ich plnení 

a z kontrolného dňa sa vyhotoví zápis. 

 

Číslo 
podprogra

mu 

Názov  Suma 

078 13 Manažment predmetových olympiád a postupových súťaží 3 111 tis. Sk 
 Náklady na činnosť Medzinárodného informačného centra MCHO    180 tis. Sk 
 Priama realizácia predmetových olympiád a postupových súťaží 6 000 tis. Sk 
 Spolu za 078 13 9 291 tis. Sk 
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3. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu MŠ SR vyhodnotí po uplynutí doby trvania 

kontraktu záverečným vyhodnotením kontraktu, najneskôr do 15. januára 2009 za účasti 

zástupcov zadávateľa a zodpovedných riešiteľov. 

4. Pri vyhodnocovaní plnenia úloh kontraktu za celý rok je potrebné doložiť zápisy zo 

zrealizovaných kontrolných dní v roku 2008. 

 

Čl. 7                 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Objem 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. Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v Čl. 5 ods. (1) o 10%. 

Desaťpercentná suma predstavuje rezervu zadávateľa, 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) bude predstavovať 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%,  účastnícke strany vypracujú 

dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti stanovený v Čl. 3 kontraktu. 

4. 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. 

 

Čl. 8 

ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPO ČET 

1. Tento kontrakt zverejnia obidve zmluvné 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 2009. 

2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie finančnej správy sa uskutočnia 

po vypracovaní a predložení zákonom stanovenej záverečnej správy o hospodárení 

vypracovanej riešiteľom. 
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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, december 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 za MŠ SR: za IUVENTU: 

                 Ján Mikolaj      Viliam Michalovič 

 minister školstva generálny riaditeľ 


