spis.č.: 19194/2017-M_ORF
zázn.č.: 52816/2017
KONTRAKT
Uzavretý podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a
Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých Levoča
(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 radou SR schváleného
rozpočtu verejnej správy na rok 2018 dňa 13. decembra 2017.

I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Zadávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Osoby oprávnené
rokovať o kontrakte:

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
XXXXXXXXXXXXXXX
00681156
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

(ďalej len „zadávateľ“)
a
Vykonávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „vykonávateľ“)

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých
Kasárenská 16, 054 01 Levoča
Mgr. Zuzana Labajová, riaditeľka
Štátna pokladnica
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
00691941

II.
TRVANIE KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

III.
ROZPOČET
1.

Výška rozpočtu na rok 2018 je stanovená zákonom o štátnom rozpočte na rok 2018 a rozpisom
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 nasledovne:

II. A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania(610)
počet zamestnancov organizácie: 33
A.4. kapitálové výdavky (700)
Z toho obstarávanie kapitálových aktív (710)

631 382 eur
631 382 eur
370 050 eur
20 000 eur
20 000 eur
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Orientačné ukazovatele:
poistné a príspevok do poisťovní(620)
tovary a služby(630)
bežné transfery(640)

129 332eur
110 000 eur
2 000 eur

C. Rozpočet organizácie podľa programov
06G0404 - Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu
práce a zvýšenia zamestnanosti
0EK0H03 - Podporná infraštruktúra

2.
3.
4.

631 382 eur
629 282 eur
2 100 eur

Kalkulácia práce sa určuje v človeko - mesiacoch (ďalej len „čm“).
Cena práce vykonávateľa za človeko – mesiac v roku 2018 sa stanovuje 1 273,71 €/čm. Kalkulácia
ceny čm vychádza z bežných výdavkov organizácie.
Zadávateľ je oprávnený znížiť sumu uvedenú v čl. III v dôsledku regulačných opatrení vlády
Slovenskej republiky.
IV.
PREDMET ČINNOSTI

Predmet činnosti vykonávateľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo zriaďovacej listiny
vykonávateľa, schválenej zadávateľom.
2. Vykonávateľ zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre
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:
a) 3 skupiny vzdelávacieho programu Základná sociálna rehabilitácia s celkovým počtom 16
frekventantov (72 čm)
- priestorová orientácia a samostatný pohyb zrakovo postihnutých
- čítanie a písanie bodového písma
- písanie na stroji
- sebaobsluha
- 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, sebarealizácia zdravotného
postihnutia (ďalej len „ZP“) s motiváciou pre aktivity sebarealizácie
a integrácie
- sociálno-právna starostlivosť s úlohou informovanosti o možnostiach
a formách sociálnej starostlivosti ZP a formovania ich sociálno-právneho
vedomia
b) v rámci kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce 13 skupín s celkovým
počtom 80 frekventantov (408čm). Z toho:
1 skupina vzdelávacieho programu Klasická masáž s celkovým počtom 4 frekventantov (24čm)
- teloveda
- masáž
- funkčná anatómia svalového systému
- odborná prax
- telesná výchova
- latinský jazyk
- osobné počítače
- čítanie a písanie bodového písma
- písanie na stroji
- priestorová orientácia
- fyziatria a balneológia
- liečebná telesná výchova
1.
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- sociálna komunikácia
1 skupina vzdelávacieho programu Športový masér s celovým počtom 4 frekventantov (24čm)
- masáž
- funkčná anatómia svalového systému
- odborná prax
- fyziológia telesných cvičení
- teloveda
- telesná výchova
- latinský jazyk
- osobné počítače
- písanie na stroji
- priestorová orientácia
- liečebná telesná výchova
- sociálna komunikácia
- praktické cvičenia
- fyziatria a balneológia
- liečebná telesná výchova
3 skupiny vzdelávacieho programu Informačné technológie pre zrakovo postihnutých s počtom 14
frekventantov (96 čm)
- osobné počítače
- práca s tyflopočítačom
- čítanie a písanie bodového písma
- písanie na stroji
- priestorová orientácia a samostatný pohyb
- telesná výchova
- anglicky jazyk
- sociálna komunikácia
1 skupina vzdelávacieho programu Kartonážnik s počtom 6 frekventantov (60čm)
- odborný výcvik
- technológia
- náuka o materiáloch
- čítanie a písanie bodového písma
- telesná výchova
- matematika
- písanie na stroji
- priestorová orientácia a samostatný pohyb
- zemepis
- osobné počítače
- sociálna komunikácia
2 skupiny vzdelávacieho programu Košikár s celkovým počtom 12 frekventantov (72 čm)
- náuka o materiáloch
- technológia
- výrobný výcvik
- praktické cvičenia
- čítanie a písanie bodového písma
- priestorová orientácia a samostatný pohyb
- písanie na stroji
- zemepis
- matematika
- osobné počítače
- sociálna komunikácia
- telesná výchova
2 skupiny vzdelávacieho programu Keramikár s celkovým počtom 12 frekventantov (72 čm)
- keramika
- praktické cvičenia
- náuka o materiáloch
- čítanie a písanie bodového písma
- priestorová orientácia
- písanie na stroji
- osobné počítače
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- sociálna komunikácia
- telesná výchova
1 skupina vzdelávacieho programu Galantérna kartonáž s celkovým počtom 6 frekventantov
(24čm)
- odborný výcvik
- technológia
- materiály
- čítanie a písanie bodového písma
- priestorová orientácia
- písanie na stroji
- sociálna komunikácia
- osobné počítače
- telesná výchova
2 skupiny vzdelávacieho programu Individuálna príprava s celkovým počtom 6 frekventantov
(36čm)
4. Celkový objem kontraktom dohodnutých prác predstavuje 480 čm.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN
1. Zadávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v zmysle čl. III. a čl. IV. tohto kontraktu,
b) poskytnúť vykonávateľovi konzultácie, potrebné údaje, metodické riadenie, primerané materiálne
a technické prostriedky potrebné na vykonávanie činností uvedených v čl. IV. tohto kontraktu,
c) poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady pre dohodnutú činnosť, ktoré má k dispozícii,
d) včas informovať vykonávateľa o zmenách v zadaní úloh.
2. Zadávateľ je oprávnený:
upravovať kontraktom dohodnutý celoročný objem finančných prostriedkov v zmysle čl. III. tohto
kontraktu,
b) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,
c) kontrolovať hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých
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 2018.
a)

3. Vykonávateľ sa zaväzuje:
a) riadne, v požadovanej kvalite realizovať činnosti dohodnuté týmto kontraktom,
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý 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:
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.
a)
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VI.
SPÔSOB ZVEREJNENIE 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 najskôr
do 14 dní po jej zverejnení a najneskôr do 31.05.2019. Zverejnenie Výročnej správy za rok 2018 vykoná
vykonávateľ na svojej internetovej stránke do 15.05.2019.

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:

V Bratislave dňa:

za zadávateľa

za vykonávateľa

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

.............................................
Mgr. Zuzana Labajová
riaditeľka

