-0008/2007
Kontrakt
uzatvorený medzi
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
a
Domom zahranicných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky
na riešenie prioritných úloh v roku 2007

Císlo u zadávatela:
Císlo u riešitela:

112007

Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizacným
aktom vymedzujúcim organizacné, obsahové, financné a iné vztahy medzi ústredným
orgánom štátnej správy a priamo riadenou organizáciou.
l.
Úcastníci kontraktu

Zadávatel

Sídlo
Štatutárny zástupca
Bankové spojenie
Císlo úctu
ICO
DIC
(dalej len "MŠ SR")

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
ako ústredný orgán štátnej správy podla zákona NR SR
c.575/2001 Z z. o organizácii cinnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., minister
Štátna pokladnica
7000065236/8180
164 381
2020798725

a

Riešitel
Sídlo
Štatutárny zástupca
Bankové spojenie
Císlo úctu
ICO
DIC
(d'alej len "DZS MŠ SR")

Dom zahranicných stykov MŠ SR
Levická 3, 821 08 Bratislava
PhDr. Zlatica Havlíková, riaditelka
Štátna pokladnica
7 0000 64698/8180
215074
2020803983
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II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1.januára 2007 do 31. decembra 2007.

III.
Práva a povinnosti zúcastnených strán

1. MŠ SR sa zaväzuje:
a) zabezpecit financovanie predmetu cinnosti uvedeného v cl. IV.,
b) v prípade potreby poskytnút odbornú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými
disponuje MŠ SR na plnenie úloh,
c) vcas informovat DZS MŠ ~R o zmenách a doplnkoch v zmluvn~ch dokumentoch
a v cinnostiach, ktoré DZS MS SR zabezpecuje.
2. MŠ SR má právo:
a) zúcastnovat sa priebežného hodnotenia plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu,
b) vykonávat priebežné kontroly plnenia dohodnutých úloh v kontrakte.
3. DZS MŠ SR sa zaväzuje:
a) riadne a v požadovanej kvalite a podla stanovených termínov Sekciou medzinárodnej
spolupráce MŠ SR vykonávat dohodnuté úlohy,
b) dodržat pri realizácii úloh celorocný rozpocet dohodnutý kontraktom a neprekrocit
stanovený limit financných prostriedkov pri plnení jednotlivých úloh,
c) vcas informovat zadávatela o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu realizácie úloh
a predkladat návrhy riešenÍ.
4. DZS MŠ SR má právo:
a) bezplatne získavat od MŠ SR všetky informácie a údaje potrebné na zabezpecovanie a
plnenie dohodnutých úloh v kontrakte.

IV.
Predmet cinnosti
DZS MŠ SR bude zabezpecovat po stránke organizacnej, hospodárskej, financnej,
materiálnej a administratívnej, aktivity medzinárodnej spolupráce MŠ SR, ktoré vyplývajú
z medzinárodných zmluvných dokumentov, aktivít MŠ SR na realizáciu Programového
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vyhlásenia vlády SR ako aj z Plánu hlavných úloh MŠ SR na rok 2007 a DZS MŠ SR na rok
2007.
Clenenie úloh:
1. Plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných vládnych a rezortných zmlúv v oblasti
vzdelávania, vysokoškolskej vedy, mládeže a športu:

.

Vysielanie a prijímanie študentov, doktorandov, ucitelov a vedeckých zamestnancov
vysokých, stredných a základných škôl
3 630 tis. Sk
štipendiá vysielaným obcanom SR
4 458 tis. Sk
cestovné, víza a stretnutie uwe
štipendiá, stravné a vreckové zahranicným študentom,
3 859 tis. Sk
doktorandom atd'.
900 tis. Sk
ubytovanie a cestovné v SR zahranicných stážistov
1
989 tis. Sk
vedecké projekty DAAD
a) kvalitatívnym parametrom je plnenie medzinárodnej zmluvy
b) kvantitatívnym parametrom bude zabezpecenie požadovaných vyslaní a prijatí
štipendistov
c) 100% financovanie so štátneho rozpoctu

.

Vysielanie lektorov slovenského jazyka a kultúry na univerzity, vysoké školy
v zahranicí a ucitelov základných a stredných škôl na školy krajanov v zahranicí
s komplexným zabezpecením ich pôsobenia
mzdy a poistné lektorov a ucitelov v zahranicí
výberové konanie, porady, ubytovanie, exkurzia,
cestovné a víza
vybavenie a cinnost lektorátov a škôl v zahranicí
poplatky banke

67541

tis. Sk

J

4 185 tis. Sk
800 tis. Sk
1100 tis. Sk

a) kvalitatívnym parametrom je percento plnenia zmluvy
b) kvantitatívnym parametrom plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných
zmluvných dokumentov a požiadaviek krajanských organizácií
c) 100% financovanie so štátneho rozpoctu
2. Organizacné a financné zabezpecenie výchovno-vzdelávacích aktivít

-

Škola v prírode pre deti Slovákov žijúcich v zahranicí
1 911 tis. Sk
a letný ozdravný tábor
jazykovo-odborné a metodické kurzy pre ucitelov
600 tis. Sk
pôsobiacich na školách s vyucovacím jazykom slovenským
letný jazykový kurz slovenského jazyka pre Slovákov žijúcich
350 tis. Sk
v zahranicí
3
421
tis. Sk
letná škola slovenského jazyka a kultúry SAS
584 tis. Sk
projekt" Slovencinaako cudzíjazyk"

a) kvalitatívnym parametrom je odborné a metodické zabezpecenie výchovnovzdelávacích aktivít v spolupráci s vysokými školami
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b) kvantitatívnym parametrom je plnenie zmluvných dokumentov
c) 100% financovanie so štátneho rozpoctu.

3. Zabezpecenie správy lektorských bytov a ubytovania zahranicných lektorov pôsobiacich
na slovenských vysokých a stredných školách na základe medzinárodných zmlúv
3 385 tis. Sk
a) kvalitatívnym parametrom je pocet lektorských bytov štandardne vybavených
a v dobrom technickom stave
b) kvantitatívnym parametrom bude pocet pripravených bytov na používanie pre
lektorov
c) 100% financovanie so štátneho rozpoctu

4.

Zabezpecovanie cinnosti Sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre Spojený ústav
jadrového výskumu DUBNA v Ruskej federácii

185 tis. Sk
a) kvalitatívnym parametrom je plnenie zmluvného dokumentu
b) kvantitatívnym parametrom b~de pocet vedeckých pracovníkov, k}orí sa zúcastnujú
stáží a študijných pobytov v SUJV v Dubne
c) 100% financovanie so štátneho rozpoctu

5. Zabezpecenie vzdelávacieho programu v rámci Komisie J.W. Fulbrighta
500 tis. Sk
a) kvalitatívnym parametrom a kvantitatívnym parametrom je fungovanie programu vo
vztahu k plneniu vládneho dokumentu
b) 100% financovanie so štátneho rozpoctu
c) konecnými užívatelmi sú doktorandi, vedeckí a pedagogickí zamestnanci

6.

Realizáciauzneseniavlády SR c. 1096z 20. decembra2006 k vyhodnoteniuuznesenia
vlády c.1053 k udelovaniu štipendií vlády SR a návrhu postupu pri poskytovaní rozvojovej pomoci SR rozvojovým krajinám a Slovákom žijúcim v zahranicí na roky
2007 -2010
- štipendiá vysokoškolákom a doktorandom z rozvojových krajín a Slovákom žijúcim
v zahranicí
- príplatok za dosahované výborné študijné výsledky
-bežné výdavky vysokým školám za vysokoškolákov a doktorandov z rozvojových
krajín a Slovákom žijúcim v zahranicí
- príspevky pri nástupe na vysoké školy v SR
- príspevky pri ukoncení vysokej školy a doktorandského štúdia v SR
49 540 tis. Sk
a) kvantitatívnym parametrom je plnenie kvót štipendistov rocne stanovených
MZV SR
b) kvalitatívnym parametrom je pocet reálne prijatých a študujúcich štipendistov
c) 100% financovanie so štátneho rozpoctu
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7. Realizácia rozhodnutia ministra školstva" Štipendiá Ministerstva školstva SR"
- štipendiá pre zahranicných študentov, doktorandov a stážistov na verejných vysokých
školách a pracoviskách SAV v SR
1 000 tis. Sk

8. Súcastou kontraktu je i riadiaca, organizacná a administratívna cinnost zamestnancov
DZS MŠ SR potrebná na zabezpecenie a plnenie uvedených cinností v cl. IV. bod 1. až 8.,
ktorá predstavuje objem financných prostriedkov rozclenených nasledovne:
- na mzdy zamestnancov
4 360 tis. Sk
- povinné odvody
1 524 tis. Sk
- prevádzka
6 553 tis. Sk
- kapitálové výdavky
150 tis. Sk
a) kvalitatívnym a kvantitatívnym parametrom
je riadne a kvalifikované
zabezpecovanie vyššie uvedených cinností pre MŠ SR a úroven vecných a
organizacných vztahov medzi DZS MŠ SR a MŠ SR
b) 100% financovanie so štátneho rozpoctu

V.
Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu
1. Priebežné hodnotenia plnenia úloh kontraktu sa uskutocnia na zasadnutiach Vedenia DZS
MŠ SR a formou predkladania písomnej správy MŠ SR o hospodárení DZS MŠ SR
najneskôr do 25. dna nasledujúceho mesiaca po uplynutí polroka.
2. K financnej správe o hospodárení bude tvorit prílohu aj štatistický prehlad plnenia
medzinárodných programov spolupráce s percentuálnym vyjadrením, ako aj plnenie
postupu pri poskytovaní rozvojovej pomoci SR rozvojovým krajinám a Slovákom žijúcim
v zahranicí.
VI.
Platobné podmienky
1. Objem financných prostriedkov urcených na realizáciu predmetu cinnosti sa stanovuje na
základe rozpoctu MŠ SR schváleného vládou a NR SR.
2. Celkový objem financných prostriedkov kontraktom dohodnutých na predmet cinnosti je
162525 tis. Sk vrátane kapitálových výdavkov.
3. Zadávatel si vyhradzuje právo znížit sumu uvedenú v cl. VI. v bode 2 až o 10 %.
Desatpercentná suma predstavuje rezervu zadávatela, ktorú môže použit na pokrytie
zníženia sumy rozpoctovanej vládou SR pre riešitela v dôsledku regulacných opatrení.
4. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v cl. VI. v bode 2 bude predstavovat menej ako 5%
dohodnutej ceny prác na dobu trvania kontraktu, riešitel bude plnit úlohy bez zmeny. Ak
bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5%, úcastnícke strany vypracujú dodatok ku
kontraktu pozmenujúci rozsah predmetu cinnosti stanovený v cl. IV. kontraktu.
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VII.
Zverejnovanie kontraktu a verejný odpocet
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúcastnené strany na svojich internetových stránkach
do 7 dní od jeho podpisu. Záverecnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve strany
na svojich internetových stránkach do15.mája 2008.
2. Verejný odpocet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie financnej správy sa uskutocnia
po vypracovaní a predložení zákonom stanovenej záverecnej správy o hospodárení.

V Bratislave dna

-

~

('

.-

Za Ministerstvo školstva SR:

P;~f..I~~:.jä;;.lL~j:.c.s~......
Podpredsedavlády a ministerškolstva

