
KONTRAKT NA ROK 2013 

 

uzavretý 

podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 medzi Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitútom pre výskum práce a rodiny 

(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 definovaná v zriaďovacej listine, vychádza zo 

záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu verejnej správy na rok 2013 oznámeného 

listom MPSVR SR č. 4002/2013-M_ORF. 

 

 

I. 

ÚČASTNÍCI  KONTRAKTU 

 

Zadávateľ  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

                   republiky  

Sídlo                                  Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava 

Štatutárny zástupca             JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bankové spojenie              Štátna pokladnica 

Číslo účtu                          7000106819/8180 

IČO                                   00681156 

Osoby oprávnené rokovať 

   o kontrakte:  Ing. Jozef Burian, štátny tajomník  

   Ing. Mgr. Elena Michaldová, generálna riaditeľka sekcie    

            ekonomiky 

(ďalej len „zadávateľ“) 

 

a 

 

Vykonávateľ   Inštitút pre výskum práce a rodiny  

                                           Príspevková organizácia zriadená MPSVR SR 

Sídlo                                   Ţupné námestie 5-6, 812 41 Bratislava 

Štatutárny zástupca            Dr. Silvia Porubänová, riaditeľka 

Bankové spojenie                Štátna  pokladnica 

Číslo účtu                           7000259698/8180 

IČO                                     30847451                               

(ďalej len „vykonávateľ“) 

 

 

II. 

TRVANIE  KONTRAKTU 

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. 

 

 



III. 

PREDMET ČINNOSTI 

 

1. Predmet činnosti vykonávateľa na dobu trvania kontraktu vychádza z Plánu činnosti 

vykonávateľa na rok 2013. Kontrakt zahŕňa úlohy, ktoré bude vykonávateľ   vykonávať 

priamo pre zadávateľa. Zoznam úloh je prehľadne uvedený v bode 2 tohto článku. 

Obsahové zameranie úloh vyplýva z hlavnej činnosti vykonávateľa, ktorá zahŕňa: 

 

A. Výskumnú činnosť v rozsahu stanovenom v kontrakte 

a) výskum v oblasti práce, zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov, rovnosti 

príleţitostí, sociálnej a rodinnej politiky, chudoby a sociálnej exklúzie, v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ad hoc evaluácie a expertízne činnosti, 

b) medzinárodné porovnávania vo všetkých oblastiach výskumnej činnosti podľa 

stanovených indikátorov Európskej únie. 

 

B. Vzdelávaciu činnosť v rozsahu ustanovenom v kontrakte 

a) organizovanie a spoluorganizovanie odborných seminárov, konferencií, panelových 

diskusií, fokusových skupín a workshopov, 

b) aktívna účasť na odborných vedecko-výskumných podujatiach organizovaných inými 

inštitúciami, 

c) organizovanie edukačno-informačných aktivít pre vlastných zamestnancov/kyne, 

v spolupráci so zamestnancami/kyňami zriaďovateľa, 

d) zabezpečovanie diseminácie odborných poznatkov v predmete činnosti IVPR vo 

vzťahu k iným odborným inštitúciám, mimovládnym organizáciám a médiám. 

 

C. Publikačná činnosť v rozsahu ustanovenom v kontrakte 

a) články/štúdie v odbornej periodickej tlači, 

b) články/štúdie v odborných zborníkoch, 

c) záverečné správy z výskumných projektov, vlastné publikácie v sériách: Policy Briefs,   

    Informačný spravodajca, 

d) kniţné publikácie. 

 

D. Uplatňovanie rodového hľadiska vo výskumných, vzdelávacích a a publikačných 

činnostiach.  

 

E. Realizácia projektov financovaných z prostriedkov fondov EÚ (ESF, Progress 

programe) a štátneho rozpočtu na základe zmlúv uzatvorených medzi zadávateľom 

a vykonávateľom. 

 

2.  Účastníci kontraktu sa dohodli podľa bodu 1 tohto článku na riešení úloh: 

 

Plán výskumných projektov v rámci kontraktu rok 2013 

 a ich zdrojového krytia 

 
Číslo 

VP 

Názov VP Zadáva- 

teľ 

Riešitelia/ľky Počet 

„čh“*  

Termín 

riešenia 

Náklady 

v € 

1. Prieskum potrieb rodín 

s maloletými deťmi vo všetkých 

oblastiach ţivota 

OŠPaSS

RP 

Gerbery 

Filadelfiová 

1755 I.-XII.2013 30679 

2. Vypracovanie alternatívnej hranice 

ţivotného minima na základe 

OŠPaSS

RP 

Gerbery 

Vittek 

715 I.-XII.2013 11840 



reálnej spotreby domácností 

3. Analýza poskytovania sluţieb 

starostlivosti o deti do troch rokov 

veku 

OŠPaSS

RP 

Gerbery 

Vittek 

715 I.-XII.2013 11840 

4. Monitoring dopadu prechodu 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

detských domovov z určených 

úradov na Ústredie PSVR 

OSSOD

R 

Fico 780 I.-XII.2013 12129 

5. Zisťovanie prevalencie násilia 

páchaného na detskej populácii 

v SR 

OSSOD

R 

Fico 

Repková 

2925 I.-XII.2013 53820 

6. Dostupnosť finančných sluţieb 

a hospodárenie domácností podľa 

pohlavia 

OSSOD

R 

Filadelfiová 

Vittek 

1430 I.-XII.2013 23573 

7. Úlohy vyplývajúce z Národného 

akčného plánu na prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na 

ţenách  

ORRRP Holubová 1462.5 I.-XII.2013 24087 

8. Príprava podkladov k Súhrnnej 

správe o stave rodovej rovnosti na 

Slovensku za rok 2012 

ORRRP Holubová 

Filadelfiová 

682.5 I.-XII.2013 11426 

9. Príprava podkladov ku Stratégii 

rodovej rovnosti na roky 2014-2018 

a Návrhu opatrení na zosúladenie 

pracovného, rodinného a osobného 

ţivota 

ORRRP Porubänová 585 I.-XII.2013 12414 

10. Súťaţ Zamestnávateľ ústretový 

k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti 

príleţitostí 

ORRRP Porubänová 390 I.-VI.2013 8276 

11. Pomáhajúce profesie v práci 

s rómskou komunitou 

OSI Bodnárová 1950 I.-XII.2013 37070 

12. Kolektívne vyjednávanie 

v Slovenskej republike  

OPV Barošová 1950 I.-XII.2013 35159 

13. Mobbing  a bossing na pracovisku OPV Olšovská 1040 I.-XII.2013 15746 

14. Celoţivotné vzdelávanie a aktívne 

opatrenia na trhu práce v kontexte 

systému flexiistoty: moţnosti 

posilnenia ich vzájomných vzťahov 

OESZ Kešelová 1950 I.-XII.2013 30791 

15. Obligatórnosť a fakultatívnosť pri 

poskytovaní aktívnych opatrení na 

trhu práce 

OPTP Hanzelová 

Ondrušová 

1950 I.-XII.2013 31688 

16. Prieskum potrieb trhu práce 

v kontexte sezónnych prác 

OPTP Kostolná 1950 I.-XII.2013 36368 

17. Zamestnávanie v štátnej sluţbe a pri 

výkone prác vo verejnom záujme 

OŠSVS Bednárik 

Ondrušová 

2925 I.-XII.2013 52348 

18. Koordinácia verejne financovaného 

výskumu BOZP 

OOP Kordošová 

Novotný 

Repková 

585 I.-XII.2013 10538 

19. BOZP a rizikové faktory 

zamestnancov nad 50 rokov- 

uplatnenie starších osôb 

v pracovnom procese a návrhy 

opatrení  na úrovni vybraných 

odvetví a podniku 

OOP Kordošová 

Novotný 

1755 I.-XII.2013 30484 

20. Uplatnenie e-learningu ako metódy 

výchovy a vzdelávania BOZP   

v podnikovej praxi  

OOP Novotný 

Kordošová 

1755 I.-XII.2013 28729 

 

*človekohodina 



IV. 

ROZPOČET NA ROK 2013  

 

1. Finančné prostriedky poskytnuté vykonávateľovi v zmysle tohto kontraktu sú určené na 

zabezpečenie financovania aktivít a činností, ktorých podrobné vymedzenie je uvedené 

v článku III. v bode 2 . Rozsah aktivít a činností vykonávateľa sa môţe meniť na základe 

poţiadaviek zadávateľa po dohode s vykonávateľom. 

 

2. Výška rozpočtu na rok 2013 je stanovená zákonom č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte 

a rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 v zmysle listu 

MPSVR SR č. 4002/2013-M_ORF nasledovne: 

 

 

Príjmy         509 299 Eur 

       Výdavky                   509 299 Eur  

 A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 509 299 Eur 

 A.3. mzdy, platy, sluţobné príjmy 

         a ostatné osobné vyrovnania (610)   270 720 Eur 

 

 Orientačné ukazovatele: 

beţné transfery (640)      509 299 Eur 

      počet zamestnancov                       25 

 

 C. Rozpočet organizácie podľa programov 

 Kód   Názov 

07E  Tvorba a implementácia politík  509 299 Eur 

07E03  Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť 509 299 Eur 

07E0301 Aparát ministerstva    509 299 Eur.  

 

3. Vzhľadom na výskumný charakter úloh sa kalkulácia prác vykonávateľa určuje 

v človeko-hodinách (ďalej len „čh“).  

 

4. Cena práce vykonávateľa za človeko-hodinu sa v roku 2013 stanovuje podľa priemernej 

mzdovej hodinovej sadzby kaţdého riešiteľa, podielu reţijných mzdových a odvodových 

nákladov na hodinu výskumu a ostatných plánovaných reţijných nákladov výskumu.  

 

5. Schválený rozpočtu na rok 2013 sa môţe upravovať - zvyšovať alebo zniţovať - na 

základe rozpočtových opatrení zadávateľa v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 
 

6. V prípade, ţe zadávateľ v priebehu roka bude od vykonávateľa poţadovať zrealizovanie 

ďalších činností nad rámec úloh uvedených v článku III. v bode 2 môţe vykonávateľ 

zrealizovať  aj ďalšie aktivity, pričom súčasťou dodatku k tomuto kontraktu bude aj 

finančné krytie výdavkov spojených s ich riešením, resp. realizáciou daných aktivít. 

 

 

 

 

 



V. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

 

1. Zadávateľ je povinný: 

a) poskytnúť vykonávateľovi mesačne príspevok vo výške 1/12 celkového ročného 

objemu finančných prostriedkov stanoveného v článku IV, v bode 2,   

b) poskytnúť vykonávateľovi konzultácie, údaje, informácie, prípadne v rozsahu    

      moţnosti zadávateľa materiálne a technické prostriedky potrebné k riešeniu úloh   

      a k vykonávaniu činností uvedených v článku III tohto  kontraktu a v príslušnom  

pláne výskumných úloh, 

c) v termínoch stanovených v pláne jednotlivých výskumných úloh organizovať 

preberacie konania a v dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia 

všetkých úloh a činností dohodnutých týmto kontraktom a splatných ku koncu 

príslušného polroka, 

d) včas informovať vykonávateľa o zmenách v zadaní úloh alebo rozšírení výkonu 

plánovaných činností, 

e) pri zverejňovaní výsledkov činností stanovených týmto kontraktom dodrţiavať 

autorské práva vykonávateľa v zmysle autorského zákona. 

             

2. Zadávateľ je oprávnený: 

a) meniť rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 prostredníctvom 

rozpočtových opatrení, 

b) vykonávať priebeţné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom, 

c)   kontrolovať hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynakladania finančných 

prostriedkov poskytnutých podľa tohto kontraktu, 

d) vyţadovať od vykonávateľa súhrnnú správu o výsledkoch záverečného hodnotenia, 

podklady pre vypracovanie záverečného účtu a informácie vzťahujúce sa k plneniu  

kontraktu, 

e) schvaľovať zmeny účelu poţitia finančných prostriedkov v priebehu roka, 

f) poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s uvedením 

vykonávateľa a pri zachovaní autorských práv vykonávateľov. 

 

3. Vykonávateľ sa povinný: 

a) riadne, včas a v poţadovanej kvalite odovzdať zadávateľovi dohodnuté výsledky  

riešenia výskumných úloh, resp. vykonať iné odborné činnosti dohodnuté týmto  

kontraktom, 

b) dodrţať rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu, vyššie výdavky ako sú  

stanovené na riešenie jednotlivých úloh hradiť z iných ako štátno-rozpočtových 

zdrojov, 

c) predloţiť všetky nevyhnutné podklady pre uskutočnenie kontrolného dňa, 

d) včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh, 

e) vopred dohodnúť so zadávateľom spôsob zverejňovania výsledkov riešenia úloh  

dohodnutých týmto kontraktom, 

f)   predloţiť zadávateľovi v termíne do 15 – tich dní od podpísania kontraktu plán  

verejného obstarávania vykonávateľa na rok 2013 v členení na tovary, sluţby a práce, 

g) hospodárne, účelne a efektívne vynakladať finančné prostriedky poskytnuté na  

zabezpečenie všetkých činností podľa plánu úloh uvedených v článku III. kontraktu a   

rozpisu záväzných ukazovateľov na rok 2013, 

h)   predkladať písomnú správu o pouţití finančných prostriedkov poskytnutých v rámci  



refundácie prostriedkov do dvoch týţdňov od oznámenia rozpočtového opatrenia 

týkajúceho sa výšky refundovaných finančných prostriedkov, 

i) predkladať informácie o vecnom a finančnom plnení kontraktu v zmysle článku VI.  

tohto kontraktu, 

j) nerealizovať verejné obstarávanie bez predchádzajúceho súhlasu Odboru verejného  

obstarávania zadávateľa. 

 

4. Vykonávateľ je oprávnený: 

a) bezplatne získať od zadávateľa všetky údaje a informácie potrebné na riešenie alebo 

overenie výsledkov riešenia jednotlivých úloh, 

b) poţadovať od zadávateľa, aby podľa povahy výstupu z výskumnej činnosti vytvoril 

príslušné technické a organizačné podmienky na prezentáciu jej výsledkov, 

c) uplatňovať opodstatnené návrhy na zmeny účelu pouţitia finančných prostriedkov  

v priebehu platnosti kontraktu. 

 

 

VI.  

SPÔSOB A TERMÍNY VYHODNOCOVANIA KONTRAKTU 

 

1. Zadávateľ je povinný vykonať štvrťročné priebeţné hodnotenie vecného a finančného 

plnenia kontraktu. 

 

2. Na vykonanie priebeţného hodnotenia finančného plnenia kontraktu vykonávateľ 

predkladá zadávateľovi, najneskôr k poslednému dňu v mesiaci nasledujúceho po 

ukončení príslušného štvrťroka t.j. k 30.04.2013, 31.07.2013,31.10.2013, podklady 

o plnení čerpania beţných výdavkov za uplynulé obdobie. 

 

3. Dokumentáciu k priebeţnému hodnoteniu finančného plnenia kontraktu za jednotlivé 

štvrťroky v roku 2013 tvorí: 

- prehľad čerpania beţných a kapitálových výdavkov v členení podľa funkčnej 

a ekonomickej klasifikácie a v členení podľa programov, podprogramov, prvkov, 

- prehľad o priebehu verejného obstarávania v rámci organizácie v členení na tovary, 

sluţby, práce, 

 

4. Priebeţné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční v júli 2013 formou spracovania 

a odovzdania polročného preberacieho protokolu a čiastkových preberacích protokolov za 

ukončené výskumné úlohy. 

 

5. Dokumentáciu k priebeţnému hodnotenie tvoria informácie o plnení jednotlivých úloh 

a problémy spojené s ich plnením. 

 

6. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania formou 

odovzdania sumárneho preberacieho protokolu a čiastkových preberacích protokolov za 

jednotlivé výskumné úlohy, najneskôr do 25. januára 2014. 

 

 

 

 

 

 



VII. 

SPÔSOB ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET 

 

1. Kontrakt zverejní kaţdý účastník kontraktu na svojom webovom sídle a to do 

siedmych dní odo dňa jeho podpisu. Zverejnenie Výročnej správy za rok 2013 vykoná 

vykonávateľ na internetovej stránke do 15. mája 2014. 

 

2. Verejný odpočet plnenie úloh kontraktu s uskutoční po vypracovaní a predloţení 

výročnej správy v zmysle príkazu č. 1 ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 

33/2002-I/30. 

 

VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

  

1. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi kontraktu 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky 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 v znení neskorších predpisov. 

 

2. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, kaţdý účastník kontraktu obdrţí po 

dva rovnopisy. 

 

3. Zmeny a úpravy kontraktu sa vykonávajú  formou písomného dodatku  podpísaného 

oboma účastníkmi kontraktu. 

 

4. Účastníci kontraktu vyhlasujú, ţe si kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, 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 11. marca 2013  

 

 

 

                 

za zadávateľa:                                       za vykonávateľa:                                

          

 

 

 ...................................     ..................................... 

   JUDr. Ján Richter                                                 PhDr. Silvia Porubänová             

               minister       riaditeľka 


