KONTRAKT
Uzavretý podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
(ďalej len „kontrakt“)

PREAMBULA
Uzatvorený kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale je plánovacím
a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi účastníkmi kontraktu. Objem finančných
prostriedkov určených na činnosť tak, ako je definované v zriaďovacej listine, vychádza zo
záväzných ukazovateľov Národnou radov SR schváleného rozpočtu verejnej správy na rok
2017 dňa 29. novembra 2016.

I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Zadávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Štátna pokladnica
XXXXXXXXXX

IČO:
00681156
Osoby oprávnené
rokovať o kontrakte: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
(ďalej len „zadávateľ“)

a
Vykonávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ
Štátna pokladnica
XXXXXXXXXX

IČO:
00603457
(ďalej len „vykonávateľ“)
II.
TRVANIE KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

III.
ROZPOČET
1. Výška rozpočtu na rok 2017 je stanovená zákonom o štátnom rozpočte na rok 2017
a rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 nasledovne:
Príjmy

28 000 eur

Výdavky
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
A.4. kapitálové výdavky (700)
z toho obstarávanie kapitálových aktív (710)

2 310 244 eur
2 310 244 eur
1 281 974 eur
170 220 eur
170 220 eur

Orientačné ukazovatele:
poistné a príspevok do poisťovní (620)
tovary a služby (630)
bežné transfery (640)
C. Rozpočet organizácie podľa programov:
kód
názov
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce
a zvýšenie zamestnateľnosti
0EK0H03 Podporná infraštruktúra

448 050 eur
403 000 eur
7 000 eur
2 310 244 eur
2 285 464 eur
24 780 eur

2. Kalkulácia práce sa určuje v človeko - mesiacoch (ďalej len „čm“).
3. Cena práce vykonávateľa za čm v roku 2017 sa ustanovuje na 1 564,35 eur/čm.
Kalkulácia ceny čm vychádza z bežných výdavkov organizácie.
4. Zadávateľ je oprávnený znížiť sumu v čl. III. v dôsledku regulačných opatrení vlády
Slovenskej republiky.

IV.
PREDMET ČINNOSTI
1. Predmet činnosti vykonávateľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo zriaďovacej listiny
vykonávateľa, schválenej zadávateľom.
2. Účastníci kontraktu sa dohodli na:

predbežný počet čm

2.1. vykonávaní výchovno-vzdelávacích a psychologických činností na Strednej odbornej
škole pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej len „SOŠ pre žiakov TP“) zameraných
na poskytnutie:
667
a) stredného odborného vzdelania, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním trojročného
učebného odboru, ukončeného záverečnou skúškou,

b) úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou, ktoré žiak
získa úspešným absolvovaním štvorročného študijného odboru alebo úspešným
absolvovaním dvojročného nadstavbového študijného odboru, ktoré nadväzuje na
predchádzajúce odborné vzdelávanie,
c) pomaturitného štúdia v záujme zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie na výkon
povolaní a pracovných činností,
d) vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania pre žiakov s neukončenou
základnou školou, ktoré sa organizuje v rámci prípravnej triedy,
e) vykonávanie výchovno-vzdelávacích, voľno časových a záujmových činností na úseku
výchovy mimo vyučovania v popoludňajších hodinách v internáte inštitútu,
f) celoročnej psychologickej starostlivosti žiakom prostredníctvom odborného
zamestnanca psychológa,
g) poskytnutie odborných poradenských služieb v poradni pre voľbu povolania.

mechanik počítačových sietí
kozmetik
technicko-administratívny
pracovník
polygraf - knihár

25
27

Dĺžka štúdia
(počet
rokov)
4
4

22

3

učebný

11

3

učebný

zlatník a klenotník

8

3

učebný

9

3

učebný

12

3

učebný

prípravná trieda

4

1

prípravný

technicko-ekonomický pracovník

17

2

verejná správa

15

2

Názov učebného/študijného odboru

elektromechanik – silnoprúdová
technika
mechanik opravár – stroje
a zariadenia

Spolu

Počet žiakov v šk. roku
2016/17

Druh
odboru
študijný
študijný

nadstavbové
štúdium
pomaturitné
štúdium

150 žiakov

2.2. poskytovaní služieb občanom so zdravotným postihnutím (ďalej len „ZP“)
v produktívnom veku a žiakom SOŠ pre žiakov s TP prostredníctvom Centra sociálnej
a pracovnej rehabilitácie (ďalej „CSPR“):
73
a) pri zabezpečovaní pracovnej a sociálnej rehabilitácie v rozsahu potrebnom k začleneniu
na trh práce, vrátane psychologického poradenstva a diagnostiky formou individuálnou
alebo skupinovou,
b) s využitím licencie Isernhagen Work System FCE (functional capacity evaluation)
vykonávaním diagnostiky zostatkového pracovného potenciálu a tiež s využitím metódy
biofeedback prostredníctvom systému BioGraph Infinity v rámci spolupráce s úradmi
práce, sociálnych vecí a rodiny, s agentúrami podporovaného zamestnávania, so
Sociálnou poisťovňou a so zamestnávateľmi alebo na základe žiadosti klienta CSPR,

c) pri testovaní, tréningu a hodnotení jednoduchých pracovných zručností, schopností
a pracovnej záťaže, zameraných na konkrétne pracovné činnosti,
d) pri poskytovaní odborných poradenských služieb pri kariérnom poradenstve a pri
pracovnom uplatnení SOŠ pre žiakov s TP,
e) pri poskytovaní pracovnej rehabilitácie občanom so ZP po úrazoch a chorobách
z povolania v zmysle § 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov.
Druh aktivity a počet klientov, ktorým je služba poskytovaná
Poskytovaná služba
Vedenie klienta pri umiestňovaní na trhu práce, pri sociálnom začlenení alebo
v podpore pri získavaní sociálneho zabezpečenia
Testovanie klienta v praktických pracovných zručnostiach a návykoch
Skupinové aktivity v CSPR (motivačné, nácvik sociálnych a počítačových
zručností)
Poradenstvo pri sociálnom zabezpečení občanov so ZP
Skupinové informačno-poradenské aktivity organizované pre uchádzačov
o zamestnanie so ZP evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
Umiestnenie klienta na trhu práce
Poradenstvo v rámci kariérneho rozvoja pre potreby SOŠ pre žiakov s TP

Počet
klientov
180
50
60
60
200
80
40

2.3. poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti, ergoterapie a liečebnej rehabilitácie
žiakom SOŠ pre žiakov s TP a klientom v CSPR v rozsahu potrebnom na pracovnú
rehabilitáciu:
74
a) vykonávaní činnosti spojenej s poradenstvom pre uchádzačov na SOŠ pre
žiakov s TP v poradni pre výber povolania,
b) poskytovaní poradensko-konzultačných služieb aj pre zamestnancov vykonávateľa
z hľadiska zdravotnej starostlivosti o účastníkov prípravy na budúce povolanie,
c) sledovaní zdravotného stavu žiakov počas ich prípravy na povolanie a v spolupráci s
posudkovým lekárom aj u občanov so ZP v CSPR v čase diagnostikovania WS FCE a
pracovnej rehabilitácie ubytovaných na internáte s osobitným zreteľom na ich zdravotné
postihnutie a v rozsahu potrebnom na ich začlenenie na trh práce,
d) vypracúvaní odborných lekárskych posudkov lekármi špecialistami žiakom a klientom
CSPR pre posudkové účely v Sociálnej poisťovni a na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny.
2.4. zabezpečení prevádzkových a ekonomických činností vrátane poskytovania
ubytovania a stravovania účastníkov prípravy (žiakov a klientov):
554
a) Dokončiť začatú realizáciu stavby „Rekonštrukcia internátu“, a tým zabezpečiť
zvýšenie ubytovacieho a stravovacieho štandardu ako aj skvalitnenie činnosti vratnej
služby a ochrany objektov,
b) úpravou interiéru jedálne zabezpečiť multifunkčný priestor, ktorý by podporil
mimoškolskú aktivitu ubytovaných žiakov a zároveň vylepšil estetiku stravovacieho
priestoru,

c) postupnou výmenou nábytku v internátnom zariadení zvýšiť úroveň ubytovania,
d) modernizáciou vybavenia kuchyne držať trendy modernej vybavenosti školských
stravovacích zariadení a zvýšiť tým hygienu a úroveň stravovania,
e) pripraviť projekčné podklady pre realizáciu ďalšej etapy prestavby internátu s cieľom
odstrániť
zatekanie neprestavaných sociálnych buniek a taktiež zabezpečiť bezbariérový prístup
do sociálnych zariadení jednotlivých ubytovacích buniek,
f) zrealizovať investičnú akciu „Výstavba solárneho systému ohrevu TUV“, a tým znížiť
energetickú náročnosť prípravy teplej úžitkovej vody,
g) nákupom nových moderných učebných pomôcok prispieť k skvalitneniu vyučovacieho
procesu v jednotlivých učebných odboroch,
h) kúpou modernejších strojov a vybavenia pre učebne praktického vyučovania neustále
skvalitňovať praktické vedomosti a zručnosti žiakov,
i) pravidelnou a dôkladnou údržbou objektov predchádzať k havarijným stavom
jednotlivých objektov a ich postupnému znehodnocovaniu.
3. Celkový objem kontraktom dohodnutých prác predstavuje maximálne 1368 čm.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN
1. Zadávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV. v celoročnom rozsahu
podľa čl. III. tohto kontraktu,
b) poskytnúť vykonávateľovi konzultácie, potrebné údaje, metodické riadenie, v rozsahu
možností materiálne a technické prostriedky potrebné na vykonávanie činností
uvedených v čl. IV. tohto kontraktu,
c) v dohodnutom termíne zorganizovať prerokovanie výročnej správy o činnosti
vykonávateľa,
d) poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady pre dohodnutú činnosť, ktorú má
k dispozícii,
e) včas informovať vykonávateľa o zmenách v zadaní úloh.
2. Zadávateľ je oprávnený:
a) upravovať kontraktom dohodnutý objem finančných prostriedkov dohodnutých v
zmysle čl. III. tohto kontraktu,
b) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,
c) kontrolovať hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynakladania finančných
prostriedkov poskytovaných podľa tohto kontraktu,
d) vyžadovať podklady od vykonávateľa, najmä:
- správy o hospodárení vykonávateľa (štvrťročne),
- podklady pre vypracovanie záverečného účtu,
- informácie vzťahujúce sa k plneniu kontraktu,
- správu o činnosti vykonávateľa za rok 2017.
3. Vykonávateľ sa zaväzuje:
a) riadne, v požadovanej kvalite realizovať činnosti dohodnuté týmto kontraktom,
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý týmto kontraktom a neprekročiť výdavky
stanovené na zabezpečenie dohodnutých činností,

c) včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh
vyplývajúcich z kontraktu,
d) hospodárne, účelne a efektívne vynakladať finančné prostriedky poskytnuté na
zabezpečenie všetkých činností podľa predmetu činnosti,
e) poskytovať zadávateľovi v stanovených termínoch podklady podľa ods. 2 písm. d),
f) dodržiavať postupy realizácie verejného obstarávania v zmysle aktuálne platnej
smernice o zadávaní zákaziek v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.
4. Vykonávateľ je oprávnený:
a) požadovať od zadávateľa, aby vytvoril primerané technické a organizačné podmienky
na výkon činnosti vykonávateľa,
b) aktívne participovať na rozhodovacích procesoch zadávateľa, ktoré priamo súvisia
s predmetom činnosti vykonávateľa,
c) uplatňovať opodstatnené návrhy na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov
v priebehu platnosti kontraktu.

VI.
SPÔSOB ZVEREJNENIA KONTRAKTU
Kontrakt zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle do 7 dní odo dňa jeho
podpisu.

VII.
VEREJNÝ ODPOČET
Verejný odpočet plnenia záväzkov kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení
Výročnej správy za rok 2017 najskôr do 14 dní po jej zverejnení a najneskôr do 31.05.2018.
Zverejnenie Výročnej správy za rok 2017 vykoná vykonávateľ na svojej internetovej stránke do
15.05.2018.

VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania stranami kontraktu a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý účastník kontraktu obdrží
po dva rovnopisy.
3. Zmeny a úpravy kontraktu sa vykonajú formou písomného dodatku podpísaného oboma
účastníkmi kontraktu.

4. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli
a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave, dňa:

za zadávateľa:

za vykonávateľa:

...............................................
JUDr. Ján Richter
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny SR

...................................
PhDr. Dušan Piršel
riaditeľ IPR

