KONTRAKT
uzavretý medzi
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a
Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie
na rok 2016

Kontrakt nie je právnym úkonom, ale plánovacím a organizačným aktom
vymedzujúcim organizačné, obsahové, finančné a iné vzťahy medzi ústredným orgánom
štátnej správy a jej priamo riadenou organizáciou. Tento kontrakt sa uzatvára v zmysle
Uznesenia vlády SR č. 1370/2002 / B.1 zo dňa 18. 12. 2002.

Čl. I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

Zadávateľ

Adresa sídla
Štatutárny zástupca
IČO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 17 zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Juraj Draxler, MA, minister
00 164 381
(ďalej len „ministerstvo“)

a
Riešiteľ
Adresa sídla
Štatutárny zástupca
IČO

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
ako priamo riadená organizácia
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
PhDr. Eva Farkašová, CSc., riaditeľka
00 681 385
(ďalej len „ústav“)

Čl. II.
TRVANIE KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na dobu od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Čl. III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN
1. Ministerstvo sa zaväzuje:
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku IV. tohto
kontraktu,
b) v prípade potreby poskytnúť odbornú pomoc potrebnú na riešenie úloh uvedených
v kontrakte, informácie a príslušné štatistické údaje (napríklad počty žiakov podľa
typu škôl či podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, počty
zamestnancov a klientov poradenských zariadení), ktorými disponuje zadávateľ a
rozpočtové a príspevkové organizácie v jeho pôsobnosti,
c) po rozhodnutí o zmene v zadaní úloh zo strany zadávateľa informovať o tejto
skutočnosti riešiteľa do 15 dní.
2. Ministerstvo:
a) vykonáva priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v kontrakte,
b) priebežne hodnotí plnenie úloh.
3. Ústav sa zaväzuje:
a) v zhode s harmonogramom plnenia úloh stanovených Plánom hlavných úloh ústavu
na rok 2016 a po obhajobe v oponentskom konaní odovzdať výstupy riešenia úloh,
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady
stanovené na riešenie jednotlivých úloh,
c) do 15 dní informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytnú v priebehu
riešenia úloh.
4. Ústav má právo požadovať od ministerstva, aby v rámci možností vytvoril podmienky
na prezentáciu a využitie výstupov z riešených úloh.

Čl. IV.
ČINNOSTI
1. Predmet činnosti ústavu na dobu trvania kontraktu vychádza z Programového
vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 a aktuálnych potrieb
rezortu školstva.
2. Činnosti riešiteľa sa podľa užívateľov výstupov členia do dvoch hlavných kategórií:
a) úlohy na priamu objednávku zadávateľa, ministerstvo je hlavný užívateľ,
b) úlohy alebo služby na základe požiadavky zadávateľa, pričom užívateľom výstupov
sú právnické osoby i fyzické osoby, a to aj mimo rezortu školstva (úlohy
nadrezortného významu a spoločensko-prospešné služby).
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3. Účastníci kontraktu sa dohodli na riešení úloh a poskytovaní služieb v čase trvania
kontraktu v nasledujúcom rozsahu:
Finančné
náklady
v eurách

Por. číslo Úloha, činnosť, služba
Výskumné úlohy:
1.

Psycholingvistické aspekty kognitívneho vývinu a ich vzťah
k zvládaniu učebných obsahov u viacjazyčných detí z bežného
a sociálne znevýhodneného prostredia
Zodp.: Magdaléna Špotáková

66 579

2.

Možnosti interdisciplinárnej starostlivosti pri začleňovaní detí s
vývinovými problémami do sociálneho prostredia
Zodp.: Bronislava Kundrátová

40 586

3.

Psychické predpoklady úspešného rozvoja športového nadania
Zodp: Vladimír Dočkal

50 854

4.

Psychologické charakteristiky žiaka ZŠ.
Zodp.: Alena Kopányiová

47 628

5.

Rovesnícke programy a prevencia negatívnych javov na školách.
Zodp.: Jarmila Tomková

38 355

6.

Test školskej pripravenosti – skupinová administrácia
Zodp.: Eva Farkašová

61 837

7.

Overovanie integrácie zdravotne znevýhodnených a intaktných detí v
špeciálnom školskom zariadení
Zodp.: Katarína Zborteková

37 686

Výskumné úlohy celkovo

343 525

8.

Metodické usmerňovanie a koordinácia poradenských zariadení v
školstve; metodická podpora a vzdelávanie odborných
zamestnancov poradenských zariadení
Zodp.: Alena Kopányiová

89 959

9.

Vydávanie odborného periodika Psychológia a patopsychológia
dieťaťa
Zodp.: Vladimír Dočkal

35 478

Nevýskumné úlohy a služby:
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10.

Metodickák pomoc pri identifikácii, edukácii a starostlivosti
o nadané deti
Zodp.: Vladimír Dočkal

47 617

11.

Prevádzkovanie Detského centra – komplexná starostlivosť o deti
s vývinovými problémami a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
Zodp.: Magdaléna Špotáková

56 585

12.

Prevádzka zariadenia dennej výchovnej a vzdelávacej starostlivosti
Zodp.: Magdaléna Špotáková

51 962

13.

Zabezpečenie organizácie interdisciplinárnej konferencie
medzinárodnou účasťou: Dieťa v ohrození XXV.
Zodp.: Štefan Matula

44 676

14.

Test školskej pripravenosti – individuálna administrácia
Zodp.: Eva Farkašová

s

40 000*

Nevýskumné úlohy a služby celkovo

326 277
+ 40 000

Činnosti celkovo

669 802
+ 40 000

* Účelovo viazané prostriedky

4. Celkový objem kontraktom dohodnutých činností podľa čl. IV. predstavuje 96 048
hodín ľudskej práce.

Čl. V.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU
Priebežné hodnotenia plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia na zasadnutiach Ústavnej
rady VÚDPaP každý štvrťrok najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí
príslušného štvrťroka za prítomnosti zástupcov ministerstva.
2. Splnenie výskumných úloh sa preukazuje zápisom z oponentského konania. Realizáciu
nevýskumných úloh a služieb posudzujú vecne príslušné organizačné útvary
ministerstva.
3. Splnenie úloh a služieb vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí trvania
kontraktu na stretnutí zástupcov zadávateľa a riešiteľa do 15. apríla 2017.
1.
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4. Za nerealizovanie činností uvedených v kontrakte (nesplnenie úlohy alebo
neposkytnutie služby) zadávateľ kráti rozpočtové prostriedky o 2-5% zo sumy určenej
pre danú činnosť v závislosti od závažnosti konania, ktorú posudzuje zadávateľ.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objem prostriedkov určených na realizáciu výskumných úloh, nevýskumných úloh
a služieb uvedených v kontrakte sa stanovuje na základe rozpočtu kapitoly ministerstva
na rok 2016.
2. Celková hodnota činností podľa čl. IV. tohto kontraktu je stanovená vo výške
669 802,00 Eur.
3. Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v článku VI. v bode 2 až o 10%.
Desaťpercentná suma predstavuje rezervu zadávateľa, ktorú môže použiť na pokrytie
zníženia sumy rozpočtovanej vládou pre riešiteľa v dôsledku regulačných opatrení.
4. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. VI. v bode 2 bude predstavovať menej ako
5% dohodnutej ceny prác na dobu trvania tohto kontraktu, ústav bude riešiť úlohy bez
zmeny plánu. Ak bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5%, účastníci kontraktu
vypracujú dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti stanovený v čl.
IV. kontraktu.
5. Pri poskytovaní finančných prostriedkov určených ústavu podľa bodu 2 bude zadávateľ
postupovať podľa § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Vzhľadom na vedecko-výskumný charakter úloh sa podľa dosiaľ zaužívaného spôsobu
určuje kalkulácia práce riešiteľa v hodinách ľudskej práce.
7. Hodinová cena práce riešiteľa v roku 2016 je 6,97 Eur. Kalkulácia ceny vychádza z
nákladov riešiteľa, ktoré zahŕňajú priamu mzdu na zamestnanca, ostatné priame
náklady a režijné náklady ústavu.

Čl. VII.
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET
1. Tento kontrakt uverejnia obidve zúčastnené strany na svojich webových sídlach
najneskôr do 28. februára 2016.
2. Záverečnú správu o plnení úloh kontraktu a finančnú správu riešiteľ predloží
zadávateľovi do 30. apríla 2017.
3. Záverečnú správu o plnení kontraktu uverejnia obidve strany na svojich webových
sídlach do 15. mája 2017.
4. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie finančnej správy sa uskutočnia
po vypracovaní a predložení záverečnej správy o hospodárení riešiteľa zadávateľovi do
31. mája 2017.
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Čl. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.

3.

4.
5.

Kontrakt je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť len na základe dohody oboch
účastníkov kontraktu, a to písomne formou očíslovaných dodatkov, ktoré musia byť
podpísané oboma zmluvnými stranami.
Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tohto kontraktu stane neplatným, neúčinným alebo
neuskutočniteľným, nebude tým dotknutý zvyšok kontraktu a všetky ostatné
ustanovenia zostávajú platné, účinné a vykonateľné v rozsahu stanovenom
príslušnými právnymi predpismi.
Na práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu medzi účastníkmi kontraktu
výslovne neupravené v kontrakte sa vzťahuje zriaďovacia listina ústavu a všeobecne
záväzné právne predpisy.
Tento kontrakt je podpísaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
si každý účastník kontraktu ponechá dve vyhotovenia.
Účastníci kontraktu si kontrakt prečítali, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcich
porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť tento kontrakt prejavili slobodne a vážne, že
tento kontrakt nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Bratislava, dňa

Za ústav:

Za ministerstvo:

...................................................
Juraj Draxler, MA
minister

.......................................................
PhDr. Eva Farkašová, CSc.
riaditeľka
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