KONTRAKT
uzavretý medzi
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a
Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých
na rok 2006

PREAMBULA
Uzatvorený kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale je plánovacím
a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi účastníkmi kontraktu. Realizácia
kontraktu je konkrétnym prejavom poskytovania poradenstva, rehabilitácie, vzdelávania
a prípravy pre trh práce občanov so zrakovým postihnutím.

I.

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Zadávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „M PSVR SR“)
ústredný orgán štátnej správy
Sídlo: Špitálska 4, 816 43 Bratislava
Štatutárny zástupca: prof. PhDr. Iveta Radičová PhD., ministerka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000106819/8180
IČO: 681156
a
Vykonávateľ: Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých (ďalej len „RSZP“)
Sídlo: Košická 2, 054 01 Levoča
Štatutárny zástupca: Prom.ped. Ján Zoričák, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000102121/8180
IČO: 691941
II.
TRVANIE KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006.
III.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objem prostriedkov určených na rehabilitáciu, vzdelávanie a prípravu pre trh práce
zrakovo postihnutých vychádza zo záväzných ukazovateľov vládou schváleného
návrhu rozpočtu na rok 2006 oznámeného listom M PSVR SR č. 1662/05-IV/3 z 3. 11.
2005.
2. Celková hodnota prác je stanovená vo výške 27 466 tis. Sk (v tom bežné výdavky sú
vo výške 11 866 tis. Sk).
3. Kalkulácia práce sa určuje v človeko-mesiacoch (čm).

4. Cena práce vykonávateľa za človeko-mesiac v roku 2006 sa stanovuje na
57 220 Sk/čm. Kalkulácia ceny čm vychádza z celkových výdavkov organizácie.
5. Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v čl. III. odsek 2 v dôsledku
regulačných opatrení vlády.

IV.
PREDMET ČINNOSTI
1. Predmet činnosti vykonávateľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo zriaďovacej
listiny RSZP, schválenej M PSVR SR.
2. RSZP zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce ťažko zrakovo postihnutých,
ktorej súčasťou je základná - sociálna rehabilitácia, ktorá zrakovo postihnutým
poskytne potrebné vedomosti, poznatky a manuálne zručnosti, zabezpečujúce
potrebnú samostatnosť a vytvára podmienky pre zaradenie do kurzov vzdelávania
a prípravy pre trh práce.
3. Účastníci sa dohodli na vykonávaní činnosti v čase trvania kontraktu v nasledujúcom
rozsahu:
3.a) 7 skupín kurzu základnej - sociálnej rehabilitácie s celkovým počtom 14
frekventantov (168 čm)
- priestorová orientácia a samostatný pohyb zrakovo postihnutých
- čítanie a písanie bodového písma
- spôsoby písomnej komunikácie s vidiacimi
- rehabilitačné cvičenia v sebaobsluhe
- rozvoj zmyslov (hmat, sluch, čuch, chuť) a kompenzácia zraku tyflotechnikou
- rozvoj manuálnej zručnosti a hmatovej predstavivosti prostredníctvom
pracovnej výchovy
- rozvoj pohybovej zdatnosti
- odborný seminár s náplňou problematiky zabezpečenia rovnoprávnosti
a rozvoja rovnocennosti zrakovo postihnutých, základné smery sebarealizácie
s motiváciou pre aktivity sebarealizácie a integrácie
- sociálno-právna poradňa s úlohou informovanosti o možnostiach a formách
sociálnej starostlivosti ZP a formovania ich sociálno-právneho vedomia
- základy biológie človeka
3 .b) V rámci kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce 10 skupín s celkovým
počtom 26yé> frekventantov (312 čm). Z toho:
- 3 skupiny masérskeho kurzu s počtom 13 frekventantov (156 čm)
somatológia
liečebná telesná výchova
fyziatria a balneológia
masáž
reflexná masáž
vnútorné choroby
chirurgia
neurológia
vyšetrovacie metódy
odborná prax
latinčina
osobné počítače

- 3 skupiny kurzu operátorov počítačových programov s počtom 7 frekventantov
(84 čm)
osobné počítače
práca s tyflopočítačmi
čítanie a písanie bodového písma
spôsoby písomnej komunikácie s vidiacimi
priestorová orientácia a samostatný pohyb
rozvoj fyzickej zdatnosti
- 1 skupina kurzu kartonážnik s počtom 4,5 frekventantov (55 čm)
odborný výcvik
technológia
materiály
čítanie a písanie bodového písma
telesná výchova
matematika
písanie na stroji
priestorová orientácia
zemepis
osobné počítače
- 1 skupina kurzu galantérna kartonáž s počtom 0,5 frekventantov (6 čm)
odborný výcvik
technológia
materiály
čítanie a písanie bodového písma
telesná výchova
písanie na stroji
priestorová orientácia
osobné počítače
- 1 kurz individuálnej prípravy s 1 frekventantom (11 čm)
4. Celkový objem kontraktom dohodnutých prác predstavuje 480 čm.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN
M PSVR SR sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV. v celoročnom
rozsahu podľa čl. III. kontraktu.
b) Poskytnúť vykonávateľovi konzultácie, potrebné údaje, metodické riadenie,
v rozsahu možností materiálne a technické prostriedky potrebné na
vykonávanie činností uvedených v čl. IV. kontraktu.
c) V dohodnutom termíne zorganizovať prerokovanie výročnej správy o činnosti
RSZP.
d) Poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady pre dohodnutú činnosť,
ktorú má k dispozícii.
e) Včas informovať vykonávateľa o zmenách v zadaní úloh.
f) Poskytnúť potrebné údaje Úradu vlády SR v zmysle uznesení vlády SR č. SR
č. 1189/2001 a č. 1370/2002.

g) Zabezpečiť hodnotenie činností kontraktu podľa článku VI. odsek 1 tohto
kontraktu, ktoré bude súčasťou výročnej správy.
2. M PSVR SR má právo:
a) Krátiť a zvyšovať kontraktom dohodnutý celoročný objem finančných
prostriedkov v závislosti od oznámených rozpočtových opatrení Ministerstvom
financií SR a v rámci právomocí správcu rozpočtovej kapitoly podľa zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa
upraví suma uvedená v článku III. odsek 2 o viac ako 10 % vypracujú
účastnícke strany dodatok ku kontraktu, pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti
stanovený v čl. IV. kontraktu.
3. RSZP sa zaväzuje:
a) Riadne, v požadovanej kvalite vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom
a odovzdať výročnú správu o tejto činnosti M PSVR SR podľa čl. VI. odsek 1
tohto kontraktu.
b) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom.
c) Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu
plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu.
d) Informatívne predkladať zadávateľovi správu o činnosti RSZP za 1. polrok,
v termíne do 31. 7. 2006.
4. RSZP má právo:
a) Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce vytvoril
primerané legislatívne zabezpečenie a v rozsahu možnosti primerané technické
a organizačné podmienky na výkon činnosti RSZP.
b) Aktívne participovať na rozhodovacích procesoch zadávateľa, ktoré priamo
súvisia s predmetom činnosti RSZP, ako je dohodnuté v tomto kontrakte.

VI.
VÝROČNÁ SPRÁVA, JE J ZVEREJNENIE A VYHODNOTENIE KONTRAKTU
1. Vypracovať za rok 2006 výročnú správu v zmysle Príkazu č. 1/2002 ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny SR z 11. 1. 2002 najneskôr do 30. 4. 2007. Súčasťou
výročnej správy bude aj hodnotenie kontraktu.
2. Výročnú správu o činnosti RSZP, po prerokovaní a schválení na porade vedenia
M PSVR SR bude RSZP a M PSVR SR publikovať na svojej internetovej stránke,
najneskôr do 15. 5. 2007.
VII.
VEREJN Ý ODPOČET
Verejný odpočet plnenia záväzkov kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení
výročnej správy najskôr do 14 dní po zverejnení výročnej správy v zmysle čl. VI. odsek 2
tohto kontraktu a najneskôr do 31. 5. 2007.

VIII.
VYHOTOVENIE KONTRAKTU A ZVEREJNENIE
1. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý účastník kontraktu obdrží
po dva rovnopisy.
2. Tento kontrakt zverejní M PSVR SR a RSZP na svojich intemetových stránkach do 7
dní od jeho podpisu.

V Bratislave dňa 27. 12. 2005

za M PSVR SR

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
ministerka

za RSZP

Prom.ped. Ján Zoričák
riaditeľ

