KONTRAKT na rok 2016
uzavretý medzi
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a Štátnym pedagogickým ústavom
Tento kontrakt sa uzatvára na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 z 18.
decembra 2002. Tento 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. I
Účastníci kontraktu
Zadávateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(„ďalej len MŠVVaŠ SR“)

ako ústredný orgán štátnej správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov
Sídlo:

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

Štatutárny zástupca: Juraj Draxler, MA, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „zadávateľ“)

Štátna pokladnica
SK80 8180 0000 0070 0006 5236
00164381
2020798725

Realizátor:

Štátny pedagogický ústav
ako rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR

sídlo:

Pluhová 8, P.O.BOX 26, 830 00 Bratislava 3

Štatutárny zástupca: Mgr. Petra Fridrichová, PhD., riaditeľka
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „realizátor“)

Štátna pokladnica
SK24 8180 0000 0070 0006 4110
30807506
2020884217

Čl. II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
Čl. III
Predmet činnosti
1. Predmet činnosti realizátora na dobu trvania kontraktu vychádza z Plánu hlavných úloh
ŠPÚ na rok 2016, z jeho štatútu, je v súlade s úlohami MŠVVaŠ SR.
2. Medzi hlavné aktivity realizátora patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnych zmien,
aplikovaného pedagogického výskumu, odborné a metodické poradenstvo, experimentálne
overovanie, pilotné vzdelávacie projekty, reformy a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania,
garancie štátnych vzdelávacích programov, rezortný výskum, odborno-metodické riadenie
škôl najmä pri tvorbe školských vzdelávacích programov, príprava kurikulárnej
dokumentácie pre školy a školské zariadenia v oblasti všeobecného vzdelávania a ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
3. Účastníci kontraktu sa dohodli na realizácii úloh po dobu trvania kontraktu nasledovne:
Por. č.

Úloha, činnosť, resp. služba

Finančné
náklady v EUR

Štátny vzdelávací program pre MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a JŠ – výskum,
analytické a koncepčné činnosti spojené s tvorbou štátnych
vzdelávacích programov, ich overovanie a implementácia;
metodické riadenie v školách, vzdelávanie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov, vytváranie účinnej
diagnostiky a riadenia; tvorba kurikulárnej politiky.

1.

Špecifikácia úlohy:
a) tvorba koncepcií na účely zmeny legislatívy najmä
v oblasti inkluzívneho vzdelávania, výučby všeobecnovzdelávacích predmetov (vzdelávacích oblastí) MŠ, ZŠ,
SŠ, ZUŠ a JŠ smerom k podpore kľúčových kompetencií a
rozvoju európskeho povedomia detí, žiakov a učiteľov;
podpora
profesijného
rozvoja
pedagogických
zamestnancov;
b) štandardizácia učebných výsledkov žiakov na výstupe zo
stupňa vzdelania vrátane ich hodnotenia a klasifikácie,
1 003 864,00
tvorba katalógov cieľových požiadaviek (KCP) v súlade
s inovovaným ŠVP pre vyššie sekundárne vzdelávanie,
tvorba cieľových požiadaviek pre základné školy;
c) implementácia inovovaných ŠVP do pedagogickej praxe:
metodické riadenie zmien, vzdelávacie činnosti určené
pedagogickým zamestnancom predprimárneho,
primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho
vzdelávania so zameraním aj na problematiku
cudzincov, žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, detských a ľudských práv (vrátane
príslušných článkov Dohovoru Rady Európy o ochrane
detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym
zneužívaním), vyhodnotenie a ukončenie pilotnej fázy
zavádzania iŠVP v MŠ – úprava iŠVP pre MŠ na základe
záverov z pilotnej fázy jeho zavádzania, vzdelávacie
činnosti určené pedagogickým a riadiacim
zamestnancom základných umeleckých škôl;

d) tvorba metodík, didaktík a učebných materiálov pre
učiteľov predprimárneho, primárneho, nižšieho
a vyššieho sekundárneho vzdelávania, základných
umeleckých škôl;
e) diagnostická činnosť - prípravná fáza: výber
a zabezpečenie účinných diagnostických nástrojov,
zameraných
na
zisťovanie
stavu
a úrovne
implementácie inovovaných štátnych vzdelávacích
programov do výchovno-vzdelávacieho procesu
jednotlivých druhov škôl;
f) tvorba analýz a navrhovanie koncepcií súvisiacich
s riadením kurikulárnych zmien;
g) vytvorenie učebných textov pre žiakov 2. stupňa ZŠ
a žiakov SŠ pre predmet dejepis so zameraním na
históriu 13 národnostných menšín.
Aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem výchovy
a vzdelávania zameraný na podporu inkluzívnej výchovy
a vzdelávania v SR a funkčnej gramotnosti v MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ
a JŠ.
Podpora
a profesionalizácia
experimentálneho
overovania v regionálnom školstve a podpora akčného
výskumu učiteľov v MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a JŠ.

2.

Špecifikácia úlohy:
a) aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem výchovy
a vzdelávania (pedagogické experimenty) v súlade
s harmonogramom jednotlivých experimentálnych
overovaní;
b) výskumná činnosť zameraná na zefektívnenie riadenia 304 000,00
kurikulárnej politiky a sledovanie kvality kurikulárnych
dokumentov a výučby v predprimárnom, primárnom,
nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a na
základných umeleckých školách;
c) aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem výchovy
a vzdelávania zameraný na vzdelávanie žiakov
z marginalizovaných rómskych komunít;
d) aplikovaný výskum obsahu, metód a foriem výchovy
a vzdelávania zameraný na problematiku rozvoja
funkčnej gramotnosti v predprimárnom, primárnom,
nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania
a podpory inkluzívneho vzdelávania.
Správa metodického portálu pre pedagogických, riadiacich
a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a
edičné činnosti vrátane metodík a metodických príručiek
podporujúcich zavádzanie štátnych vzdelávacích programov.

3.

4.

Špecifikácia úlohy:
8 580,00
a) správa metodického portálu pre pedagogických
a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení –
riadenie externej metodickej pomoci pedagogických
zamestnancov;
b) vydávanie časopisu Slovenský jazyk a literatúra,
c) edičná činnosť ústavu.
Inovácia a implementácia vzdelávacích programov pre deti
a žiakov so zdravotným znevýhodnením a deti a žiakov so
všeobecným intelektovým nadaním pre špeciálne a inkluzívne
vzdelávanie.
36 000,00
Špecifikácia úlohy:
a) odborné poradenstvo pedagogickým zamestnancom
v danej oblasti,

b) implementácia inovovaných vzdelávacích programov:
metodické riadenie zmien, vzdelávacie činnosti určené
pedagogickým zamestnancom;
c) tvorba metodík, didaktík a učebných materiálov pre
učiteľov;
d) podpora inklúzie vo vzdelávaní.
Medzinárodná spolupráca.

5.

Špecifikácia úlohy:
a) riadenie a koordinácia medzinárodnej spolupráce na
základe medzinárodných dohovorov, bilaterálnych
zmlúv, memoránd o spolupráci medzi organizáciami
rezortného výskumu v zahraničí a ŠPÚ; zabezpečovanie 36 000,00
plnenia úloh vyplývajúcich z členstva v medzinárodných
mimovládnych organizáciách na základe poverenia
MŠVVaŠ SR;
b) vysielanie pedagogických zamestnancov do zahraničia;
c) podpora spoluorganizovania projektov a programov
medzinárodných organizácií na Slovensku pre ZŠ a SŠ.
Čl. IV.
Práva a povinnosti účastníkov kontraktu

1. Zadávateľ sa zaväzuje
a) zabezpečiť v celom rozsahu financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III. tohto
kontraktu;
b) včas informovať realizátora o zmenách v zadaní úloh.
2. Zadávateľ má právo
a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom;
b) zúčastňovať sa priebežného hodnotenia plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu.
3. Realizátor sa zaväzuje
a) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené na
riešenie jednotlivých úloh;
b) včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh;
c) vypracovať hodnotenie realizovaných projektov.
4. Realizátor má právo
a) získať od zadávateľa všetky údaje potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia
jednotlivých úloh, ktorými disponuje;
b) požadovať od zadávateľa, aby na realizáciu a prezentáciu získaných výsledkov vytvoril v
rámci možností vyplývajúcich z výšky rozpočtových finančných prostriedkov primerané
podmienky.
Čl. V.
Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu
1. Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční písomnou formou a formou
pravidelných štvrťročných stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora vždy po účtovnej
uzávierke najneskôr do 30. dňa nasledujúceho mesiaca hodnoteného obdobia na základe
písomnej výzvy zadávateľa.
2. Dokumentáciu zo stretnutí tvoria protokoly o výsledkoch za príslušné kontrolované obdobie,
resp. zápisnice z kontrolných dní.
3. Na stretnutiach sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a problémy spojené s ich
plnením.

4. Celkové plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania
kontraktu na stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora najneskôr do 15. apríla 2017.
Z vyhodnotenia plnenia úloh kontraktu sa vypracuje písomný záznam: Záverečné vyhodnotenie
kontraktu.
Čl. VI.
Platobné podmienky
1. Objem finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti realizátora a s tým
spojenými úlohami je stanovený zadávateľom vo výške 1.388.444,00 EUR.
2 Stanovené finančné prostriedky sú zaradené v programe 078 – Národný program výchovy,
vzdelávania a mládeže, v podprograme 078 13 – Usmerňovanie a transformácia regionálneho
školstva.
3. Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť uvedenú sumu v bode 1 až o 10 %, ktorú môže použiť na
pokrytie zníženia sumy rozpočtovanej vládou SR pre realizátora v dôsledku regulačných
opatrení. O tejto zmene bude ihneď písomne informovať realizátora.
4. Ak zníženie uvedenej sumy v bode 1 bude vyššie ako 5%, účastníci kontraktu vypracujú dodatok
ku kontraktu meniaci rozsah predmetu činnosti stanovený v čl. III. bod 3.
5. Zadávateľ sa zaväzuje umožniť realizátorovi čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu, a to v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do výšky uvedenej v bode 1 tohto článku.
Čl. VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Tento kontrakt bude zverejnený na webovom sídle zadávateľa a riešiteľa do 7 dní od jeho
podpisu, najneskôr do 28. februára 2016. Záverečnú správu o plnení kontraktu vypracuje
realizátor a obidve strany ju zverejnia na svojich webových sídlach do 30. apríla 2017.
2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po zverejnení záverečnej správy na
webových sídlach účastníkov kontraktu a predložení záverečnej správy o hospodárení ŠPÚ
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zadávateľ poskytne vedúcemu Úradu vlády SR potrebné údaje pre publikovanie kontraktu v
„Registri kontraktov“, ktorý je zriadený na vládnom webovom sídle v zmysle uznesenia vlády
SR č. 1370/2002/B.3.
4. Tento kontrakt môže byť menený alebo doplňovaný na základe vzájomného písomného
súhlasu obidvoch účastníkov kontraktu vo forme písomných dodatkov.
5. Tento kontrakt sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva podpísané rovnopisy
dostane zadávateľ a dva podpísané rovnopisy dostane realizátor.
V Bratislave dňa ...............................................................

V Bratislave dňa ........................................................

Za zadávateľa:
..................................................................................................
Juraj Draxler, MA
minister
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky

Za realizátora:
.....................................................................................
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
riaditeľka
Štátny pedagogický ústav

