KONTRAKT
na riešenie úlohy Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ
(T5-2014)
Číslo u zadávateľa:
Číslo u riešiteľa:
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 jeho
rozpočtovou organizáciou.
Čl. 1
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Zadávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej aj „ministerstvo“)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, Dr.Sc. minister školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
Štátna pokladnica
SK80 8180 0000 0070 0006 5236
00164381
a

Riešiteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu.
IČO:
(ďalej aj „ústav meraní“)

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – rozpočtová
organizácia ministerstva
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka
Štátna pokladnica
SK73 8180 0000 0070 0033 4440
42134943

Čl. 2
TRVANIE KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.
Čl. 3
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN
1. Ministerstvo sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku 4 tohto kontraktu.
b) V prípade potreby poskytnúť odbornú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje
ministerstvo na riešenie úloh.
c) Včas informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh.
d) Zabezpečiť spoluprácu medzi NÚCEM, CVTI SR, ŠŠI, odbormi školstva okresných úradov v sídle
kraja (OŠ OÚ), VÚDPaP, ŠPÚ.
2. Ministerstvo má právo:
a) Vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v kontrakte.
b) Zúčastňovať sa priebežného hodnotenia plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu.
3. Ústav meraní sa zaväzuje:
a) Riadne a v požadovanej kvalite a podľa termínov stanovených Plánom práce NÚCEM na rok
2014 odovzdať výstupy riešenia úloh.
b) Dodržať rozpočet dohodnutý kontraktom.
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c) Včas informovať ministerstvo o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh.
4. Ústav meraní má právo:
a) Získať od ministerstva všetky údaje potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia
jednotlivých úloh, ktorými disponuje ministerstvo.
b) Požadovať od ministerstva, aby na prezentáciu a realizáciu získaných výsledkov vytvoril v rámci
možností vyplývajúcich z výšky rozpočtových finančných prostriedkov primerané podmienky.
Čl. 4
PREDMET ČINNOSTI
Predmet činnosti riešiteľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016 a z plánovaných úloh ústavu meraní
na rok 2014.
Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2014)
Predmetom kontraktu je zabezpečenie monitorovania vybranej vzorky žiakov 5. ročníka základných
škôl v školskom roku 2014/2015 so zameraním na školy Prešovského, Košického
a Banskobystrického kraja a na žiakov s najslabšími vzdelávacími výsledkami z vyučovacích jazykov
a matematiky. Predmet Kontraktu zahŕňa komplexné zabezpečenie testovania žiakov 5. ročníka ZŠ
vrátane designu odpoveďových hárkov k testom, prípravu a výrobu materiálov v tlačenej
a elektronickej forme, logistiku (doručenia zásielok do škôl a ich spracovanie zo škôl), vyhodnotenie
testov a štatistické spracovanie výsledkov. Celý proces podlieha vysokým nárokom na ochranu
informácií z hľadiska obsahu testov a osobných údajov žiakov pri dodržiavaní zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 324/2012 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Apríl 2014
Tvorba harmonogramu činností pre T5-2014.
Máj – jún 2014
- Obsahová tvorba sprievodnej dokumentácie a jej grafické spracovanie.
- Tvorba testov z jednotlivých vyučovacích predmetov –z matematiky, slovenského jazyka a literatúry,
maďarského jazyka a literatúry.
- Tvorba kľúčov správnych odpovedí z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského
jazyka a literatúry.
- Uskutočnenie recenzií testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka
a literatúry a recenzií kľúčov správnych odpovedí k uvedeným testom.
- Tvorba odpoveďových hárkov k testovacím nástrojom – obsah a grafické spracovanie.
- Uskutočnenie prekladu testu z matematiky a odpoveďového hárka k testu z matematiky do
maďarského jazyka.
- Tvorba pokynov na koordináciu a administráciu testovacích nástrojov pre intaktných žiakov.
- Vytvorenie prihlasovacieho formulára – Návratka školy, Údaje o žiakoch.
- Tvorba databázy základných škôl a žiakov.
September – november 2014
- Spracovanie prihlasovacích formulárov – Návratka školy, Údaje o žiakoch.
- Tlač, balenie testov a odpoveďových hárkov (zabezpečené dodávateľsky).
- Expedovanie zásielok do škôl (zabezpečené dodávateľsky).
- Uskutočnenie T5-2014.
- Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly priebehu testovania.
- Príjem zásielok zo škôl (zabezpečené dodávateľsky).
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November – december 2014
- Vyťažovanie dát z odpoveďových hárkov v tlačenej aj elektronickej forme (zabezpečené
dodávateľsky).
- Spracovanie základných psychometrických parametrov testovacích nástrojov (zabezpečené
dodávateľsky).
- Tvorba databáz výsledkov, analýza výsledkov – položková a korelačná analýza.
- Spracovanie výsledkov na úrovni žiakov, škôl, krajov, podľa druhu zriaďovateľa.
- Expedovanie výsledkov pre školy z T5-2014.
- Tlač a expedovanie výsledkov pre školy z T5-2014 v tlačenej forme (zabezpečené dodávateľsky).
Január – február 2015
- Príprava položkovej analýzy a príprava podkladov do správy o T5-2014.
- Navrhnutie harmonogramu testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2015).
- Pracovné stretnutia tvorcov testových položiek a testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry,
maďarského jazyka a literatúry pre prípravu T5-2015.
Marec – apríl 2015
- Tvorba katalógu dokumentov, správ a výsledkov analýz, včítane podkladov na prezentáciu
dosiahnutých výsledkov MŠVVaŠ SR.
- Publikovanie výsledkov, lektorská činnosť, prezentovanie výsledkov.
Máj – jún 2015
- Prípravné práce pre organizačné zabezpečenie T5-2015.
- Činnosti súvisiace s prípravou testovacích nástrojov pre T5-2015.
1.

Zodpovedná osoba za realizáciu činnosti:

Mgr. Eva Polgáryová, PhD.

2.

Odhad nákladov na činnosť:

100 000 eur

3.

Kvantitatívne parametre činnosti:
Základné školy v Slovenskej republike v počte cca 200, testovaný počet žiakov cca 4 000.

4.

Kvalitatívne parametre činnosti:
monitorovanie vedomostí a zručností žiakov 5. ročníka ZŠ z vyučovacích predmetov –
matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, overovanie koncepcie
testovania,
- overenie logistického zabezpečenia a centrálneho spracovania výsledkov Testovania 5,
- overenie zadania, spracovania a vyhodnotenia otvorených úloh s krátkou odpoveďou v teste
z matematiky,
- overenie odoslania výsledkov žiakov do škôl v elektronickej forme, tlač výsledkových listín
a zabezpečenie ich distribúcie do škôl,
- overenie kvality testových položiek pre testovacie nástroje.
-

5.
-

6.
7.

Výkonnostné parametre činnosti:
dodržanie časového harmonogramu v požadovanej kvalite,
analýza výsledkov pre ministerstvo, tvorcov testov,
a odbornú verejnosť.

základné

školy,

decíznu

sféru

Spôsob financovania činnosti:
v rámci tohto kontraktu
Kľúčoví užívatelia činnosti: ministerstvo, Štátny pedagogický ústav, Štátna školská inšpekcia,
Centrum vedecko-technických informácií SR, Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie, základné školy.
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Čl. 5
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU
1. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania kontraktu na porade
vedenia ministra školstva v júni nasledujúceho roka.

Čl. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objem prostriedkov určených na kontrahované úlohy sa stanovuje na základe schváleného rozpočtu
kapitoly ministerstva pre rok 2014. Celková hodnota činností je stanovená vo výške

100 000 eur
na zabezpečenie testovania žiakov 5. ročníka ZŠ,
(T5-2014)

2. Rozpočet projektu, vrátane prevádzkových nákladov ústavu meraní:

Rozpočet
GS T5-2014
631 – CESTOVNÉ
NÁHRADY
632 – ENERGIE, VODA A
KOMUNIKÁCIE
633 – MATERIÁL

Špecifikácia položiek

2 500
pomerná časť nákladov organizácie za prevádzku
administratívny materiál, materiál na prevádzku
organizácie

634 – DOPRAVNÉ
635 – RUTINNÁ A
ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

3 000
2 250
350
1 500

636 – NÁJOMNÉ ZA NÁJOM
637 – SLUŽBY, OON

Suma v eur

0
tvorba testov, preklady, recenzie, tlač, balenie
testov, odpoveďových hárkov, vyťažovanie dát,
distribúcia zásielok na školy

630 – TOVARY A SLUŽBY

90 400
100 000

3. V prípade, že zníženie sumy uvedenej v odseku 1 tohto článku bude menej ako 5 % dohodnutej ceny
na dobu trvania kontraktu, riešiteľ bude riešiť úlohy bez zmeny plánu. Ak bude zníženie uvedenej
sumy vyššie ako 5 % činnosti, účastnícke strany vypracujú dodatok ku kontraktu, ktorým sa pozmení
rozsah predmetu činnosti stanovený v článku 4 tohto kontraktu.
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Čl. 7
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich webových sídlach do 28. 02. 2014.
Záverečnú správu o plnení kontraktu vyhotovuje ústav meraní a obidve strany ju zverejnia na svojich
webových sídlach do 30. 04. 2015.
2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie finančnej správy sa uskutočnia po vypracovaní
a predložení zákonom stanovenej záverečnej správy o hospodárení.

Bratislava, dňa:

Bratislava, dňa:

Za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:

..................................................

Za Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania:

...................................

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, Dr.Sc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu

PhDr. Romana Kanovská
riaditeľka
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