KONTRAKT

uzavretý medzi
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a
Centrom vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
na rok 2007

Nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale je plánovacím a organizačným aktom
vymedzujúcim vzťahy medzi účastníkmi kontraktu.
I.
Účastníci kontraktu
Zadávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sídlo: Špitálska 4, 816 43 Bratislava
Štatutárny zástupca: Viera Tomanová, ministerka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000106819/8180
IČO: 00681156
(ďalej len „ministerstvo“)
a
Realizátor: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sídlo: Pekná cesta 6 830 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Zdena Vasilová, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:7000246694/8180
IČO: 30795362
(ďalej len „centrum“)

II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 z 18.12.2002 k návrhu opatrení na
zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými
organizáciami na obdobie od 1.januára 2007 do 31. decembra 2007.
III.
Platobné podmienky
1. Objem prostriedkov určených na činnosť, tak, ako je definovaná v zriaďovacej listine,
sa stanovuje na základe schváleného a rozpísaného rozpočtu kapitoly ministerstva na
rok 2007 v zmysle oznámeného rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na
rok 2007 listom č. 419/07-IV/3 z 10.1.2007. Ministerstvo si vyhradzuje právo znížiť
sumu uvedenú v ods. 2 tohto článku v dôsledku regulačných opatrení vlády.
2. Centru sa poskytuje príspevok vo forme bežného transferu na činnosť, vrátane
prevádzkových nákladov na správu účelového zariadenia v Malej Lučivnej vo výške
12 303 tis. Sk. Ministerstvo si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v ods. 2 tohto
článku v dôsledku regulačných opatrení vlády.
3. Ministerstvo sa zaväzuje poskytnúť realizátorovi príspevok mesačne 1/12, najviac vo
výške 1/10 celkového ročného objemu podľa ods. 2 tohto článku.
4. Centru sa poskytuje príspevok vo forme kapitálového transferu v sume 1 000 tis. Sk
na stavebné úpravy a modernizáciu ÚZ Malá Lučivná. Výdavky hradené na tento účel
budú rozpísané v podrobnej ekonomickej klasifikácie a špecifikácii nákladov, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu a je potvrdená štatutárnym zástupcom.
IV.
Predmet činnosti
Predmet činnosti realizátora na dobu trvania kontraktu pozostáva z nasledovných aktivít,
ktoré centrum zabezpečí pre ministerstvo a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na
nasledovné odborné témy:
A.
1. Programové rozpočtovanie a správa majetku štátu
2. Ochrana osobných údajov
3. Zákon o správnom konaní
4. Finančná kontrola
5. Štátna pokladnica
6. Zákon o rozpočtových pravidlách vo väzbe na legislatívu EÚ

7. Vládna sociálna politika: Politika zamestnanosti
Pracovné vzťahy a sociálny dialóg
Sociálne zabezpečenie
Dôchodková reforma
Sociálne služby/Decentralizácia
Rodina
Rodová rovnosť
Rovnosť príležitostí
8. Manažment ľudských zdrojov
9. Spoločenská etiketa a diplomatický protokol
10. Prezentačné zručnosti
11. Etika správania sa zamestnancov v štátnej a verejnej služby
12. Vzdelávanie pre administratívnych pracovníkov (podľa požiadaviek
zriaďovateľa)
13. Verejné obstarávanie z hľadiska kontroly
14. Analýza stavu vzdelávania rezortu
Odborné semináre sú určené pre zamestnancov ministerstva a organizácií v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti.
B.
Projekty ESF
Príprava projektov z Európskeho sociálneho fondu podľa požiadaviek zriaďovateľa.
C.
Správa Účelového zariadenia CV MPSVR SR v Malej Lučivnej (ďalej len ÚZ
CVMPSVR SR)
ÚZ CV MPSVR bude využívané v súlade so zriaďovacou listinou, štatútom
CV MPSVR SR a prevádzkovým poriadkom účelového zariadenia. Prílohu kontraktu tvorí
podrobný rozpis ekonomickej klasifikácie a špecifikácia nákladov.

V.
Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu
1. Hodnotenia plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia formou kontrolného dňa najneskôr
do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného roka za účasti zástupcov
ministerstva a centra.
2. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria spisy o odovzdaných výsledkoch za
kontrolovaný rok. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a
problémy spojené s ich plnením.

VI.
Práva a povinnosti účastníkov kontraktu
1. Ministerstvo sa zaväzuje:
a. zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV v rozsahu podľa
čl. III. kontraktu,
b. poskytnúť centru konzultácie, koncepčné a strategické materiály MPSVR SR,
údaje, informácie, prípadne v rozsahu možnosti zadávateľa materiálne a
technické prostriedky potrebné k zabezpečeniu úloh a k vykonávaniu činností
uvedených v bode IV. kontraktu
c. včas informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh alebo rozšírení výkonu
plánovaných činností.
2. Ministerstvo má právo:
a. krátiť objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných
prostriedkov v rozsahu a termínoch v zmysle čl. III.,
b. vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom.
3. Centrum sa zaväzuje:
a. riadne, v požadovanej kvalite a podľa termínov stanovených Plánom práce
centra spracovaného na základe koncepčných a strategických materiálov
MPSVR SR, vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom,
b. dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady
stanovené na vykonanie dohodnutých činností,
c. predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa všetky dohodnuté
podklady na rokovanie kontrolného dňa,
d. včas informovať ministerstvo o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu
realizácie dohodnutej činnosti.

4. Centrum má právo:
a. bezplatne získať od ministerstva všetky údaje a informácie potrebné na
zabezpečenie jednotlivých úloh,
b. požadovať od ministerstva, aby vytvoril príslušné technické a organizačné
podmienky na plnenie jednotlivých úloh.

VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Tento kontrakt bude zverejnený na internetovej stránke zadávateľa do 7 dní od jeho
podpisu.
2. Záverečnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve strany na svojich internetových
stránkach do 15. mája 2008.
3. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení
výročnej správy v zmysle príkazu č. 1 ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.
129/2001-I/30.

VIII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý účastník kontraktu obdrží
po dva rovnopisy.
2. Obsah kontraktu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode medzi
ministerstvom a centrom formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Ministerstvo alebo centrum môžu odstúpiť od kontraktu, ak zanikne dôvod podľa
Článku VI., alebo sa porušia jeho ustanovenia.
4. Účastníci kontraktu prehlasujú, že kontrakt si prečítali, porozumeli jeho textu a na
znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

za ministerstvo:

Viera T o m a n o v á
ministerka

za centrum:

Zdena V a s i l o v á
riaditeľka

Príloha č. 1
Kapitalové výdavky
Položka
713004
713001

Suma
300 000,– Sk
700 000,– Sk

Špecifikácia nákladov na činnosť CV MPSVR v roku 2007
(v tis. Sk)
610
620
630
odpisy
spolu
700
spolu

Malá Lučivná
1 900
665
3 000
–––
5 565
1 000
6 565

CV MPSVR SR
4 300
1 503
935
6 738
6 738

Spolu
6 200
2 168
3 935
––12 303
1 000
13 303

