
 

K O N T R A K T 
 

uzavretý medzi 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a 

Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie 

na rok 2017 

 

 

 

 

Čl. I 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

 

 

Zadávateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 17 zákona č. 

575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

Sídlo:   Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Peter Plavčan CSc., minister  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

IČO:   00 164 381 

(ďalej aj ako „ministerstvo“) 

 

a 

 

Riešiteľ:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

   ako priamo riadená organizácia 

Sídlo:    Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca: MUDr. Peter Lukáč , MPH, riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK84 8180 0000 0070 0006 5164 

IČO:   00 681 385 

(ďalej aj ako „ústav“) 

 

 

Čl. II 

PRÁVNA POVAHA A TRVANIE KONTRAKTU 

 

(1)  Tento kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, 

obsahové, finančné a iné vzťahy medzi zadávateľom ako ústredným orgánom 

štátnej správy a riešiteľom ako jeho priamo riadenou organizáciou, vypracovaný na 
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základe úlohy B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 zo dňa 18. 

12. 2002. 

(2)  Kontrakt nie je zmluvou podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného 

zákonníka. 

(3)  Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2017.  

 

Čl. III 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

 

1.   Zadávateľ sa zaväzuje:  

a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku IV tohto kontraktu, 

b) v prípade potreby poskytnúť odbornú pomoc potrebnú na riešenie úloh uvedených v 

kontrakte, informácie a príslušné štatistické údaje (napríklad počty žiakov podľa 

typu škôl či podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, počty zamestnancov 

a klientov poradenských zariadení), ktorými disponuje zadávateľ a rozpočtové 

a príspevkové organizácie v jeho pôsobnosti,  

c) po rozhodnutí o zmene v zadaní úloh zo strany zadávateľa informovať o tejto 

skutočnosti riešiteľa do 15 dní. 

2. Zadávateľ: 

a) vykonáva priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v kontrakte, 

b) priebežne hodnotí plnenie úloh. 

3. Riešiteľ sa zaväzuje: 

a) v zhode s harmonogramom plnenia úloh učených Plánom hlavných úloh riešiteľa na 

rok 2017 a po obhajobe v oponentskom konaní odovzdať výstupy riešenia úloh 

zadávateľovi, 

b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady určené na 

riešenie jednotlivých úloh, 

c) do 15 dní informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytnú v priebehu 

riešenia úloh. 

4. Zadávateľ zabezpečí v rámci svojich možností podmienky na prezentáciu a využitie 

výstupov z riešených úloh a vytvorených služieb, uvedených v čl. 4. 

 

Čl. IV 

ČINNOSTI 

 

1. Predmet činnosti ústavu na dobu trvania kontraktu vychádza zo zriaďovacej listiny 

a štatútu riešiteľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 

až 2020 a aktuálnych potrieb zadávateľa školstva. 

2. Činnosti riešiteľa sa podľa užívateľov výstupov členia do dvoch hlavných kategórií: 

a) úlohy na priamu objednávku zadávateľa, zadávateľ je hlavný užívateľ, 

b) úlohy alebo služby na základe požiadavky zadávateľa, pričom užívateľom výstupov 

sú aj právnické osoby a fyzické osoby mimo rezortu školstva (úlohy nadrezortného 

významu a spoločensko-prospešné služby).   

3. Účastníci kontraktu sa dohodli na riešení úloh a poskytovaní služieb v čase trvania 

kontraktu v nasledujúcom rozsahu: 
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Por. Zadanie výskumnej úlohy a 

služby 

Zodpovedný 

riešiteľ 

Finančné 

náklady v 

EUR za rok 

2017 

Užívateľ 

výstupov 

Termín 

riešenia 

1.  
Tvorba konceptu inkluzívneho 

vzdelávania v podmienkach 

slovenského školstva. 

 

Magdaléna 

Špotáková 

 

 

  50 000,- 

MŠVVaŠ 

SR 

12/2019 

2.  
Diagnostika a rediagnostika detí zo 

SZP v podmienkach inkluzívneho 

vzdelávania. 

Vladimír 

Dočkal 

  20 000,- MŠVVaŠ 

SR 

12/2020 

3.  Rizikové správanie detí a mládeže 

v kontexte prevencie v školskom 

prostredí.  

Eva Smiková   20 000,- MŠVVaŠ 

SR 

06/2018 

4.  Determinanty   edukačnej 

úspešnosti žiakov ZŠ v SR 

v kontexte hodnotení PISA. 

Mária Štefková  

 

  40 000,- MŠVVaŠ 

SR 

12/2019 

5.  Faktory ovplyvňujúce 

extrémistické postoje a prejavy 

u detí a mládeže. 
 

Psychoedukačný program 

minimalizácie extremistických 

postojov a prejavov mladých ľudí. 

Štefan Matula  

 

  40 000,- MŠVVaŠ 

SR 

12/2017 

 

 

 

12/2018 

6.  Duševné zdravie detí a mládeže:  

Duševné zdravie v transformujúcej 

sa rodine a škole. 

 

Digitalizácia a psychický vývin 

detí. 

Dagmar 

Kopčanová 

 

 

 

Alena 

Kopányiová 

  30 000,- 

 

 

 

 

  30 000,- 

MŠVVaŠ 

SR 

12/2018 

 

 

 

 

 

12/2018 

7.  Tvorba a overovanie 

psychologických programov. 

Eva Smiková 

 

  15 000,- MŠVVaŠ 

SR 

12/2018 

8.  Behaviorálny výskum 

s INTERACTOM a 

Eyetrackingom. 

Alena 

Kopányiová 

  15 000,- MŠVVaŠ 

SR 

06/2018 

9.  Validizácia a štandardizácia 

psychodiagnostických nástrojov. 

Martin Hulín 

 

  50 000,- MŠVVaŠ 

SR 

12/2017 

10.  Štatistické analýzy s využitím 

hrubých dát v KomposyTe pre 

účely aplikovaného výskumu. 

Martin 

Kánovský 

  20 000,- MŠVVaŠ 

SR 

12/2018 

11.  Test školskej pripravenosti – 

skupinová administrácia. 

Eva Farkašová 30 000,- MŠVVaŠ 

SR 

12/2017 

12.  Overovanie integrácie zdravotne 

znevýhodnených a intaktných detí 

v špeciálnom školskom zariadení. 

Katarína 

Zborteková 

20 000,- MŠVVaŠ 

SR 

12/2018 

13.  Determinanty študijno-

profesijného vývinu detí a mládeže 

Paulína 

Nekorancová 

60 000,- MŠVVaŠ 

SR 

12/2019 
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vo vzťahu k úspešnosti na 

meniacom sa trhu práce. 

14.  Zabezpečenie činnosti vedeckej 

rady   pri VÚDPaP. 

Jana Tholtová  5 000,-  MŠVVaŠ 

SR 

12/2017 

 Výskumné úlohy a služby spolu:  445 000,-  

 

  

 
Por. Zadanie nevýskumnej úlohy 

a služby 

 

Zodpovedný 

riešiteľ 

Finančné 

náklady 

v Eur  za rok 

2017 

Užívateľ 

výstupov 

Termín 

riešenia 

1.  Komplexné metodické 

usmerňovanie, vzdelávanie a 

supervízia odborných činností. 

 

Tvorba minimálnych štandardov 

odbornej činnosti VPaP 

Jana Tholtová   50 000,- CPPPaP 12/2017 

 

 

 

 

12/2018 

2.  Vydávanie odborného periodika 

Psychológia a patopsychológia 

dieťaťa, prevádzka a udržovanie 

knižničného fondu, edičná činnosť, 

vydávanie programov, metodík.  

Vladimír 

Dočkal 

  40 000,- CPPPaP, 

odborná 

verejnosť 

12/2017 

3.  Detské centrum – komplexná 

starostlivosť o deti s vývinovými 

problémami a so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

v úzkom prepojení s výskumom. 

Magdaléna 

Špotáková 

   70 000,- MŠVVaŠ 

SR a klienti 

12/2017 

4.  Zabezpečenie organizácie 

interdisciplinárnej konferencie s 

medzinárodnou účasťou: Dieťa 

v ohrození XXVI. 

Štefan Matula    5 000,- MŠVVaŠ 

SR, 

odborná 

verejnosť  

12/2017 

5.  Podmienky trvalej udržateľnosti NP 

I, KomposyT s odborným 

seminárom. 

Anna Surová 

Čulíková 

60 000,- OZ a PZ 

rezortu 

školstva a 

vnútra 

12/2020 

6.  DUD – Digitálne učivo na dosah Miroslav 

Kurečko 

  1 049,- MŠVVaŠ 

SR 

12/2020 

7.  Test školskej pripravenosti – 

skupinová administrácia. 

Eva Farkašová 20 000,- CPPaP a 

CŠPP 

12/2017 

8.  Zabezpečenie činnosti metodickej 

rady pri VÚDPaP. 

Jana Tholtová    5 000,- CPPPaP 12/2017 

 Nevýskumných úlohy a služby 

spolu: 

 251 049,-   

 

 

Úlohy a služby spolu: 

 

                                       696 049,00 Eur 

 

4. Celkový objem kontraktom dohodnutých činností podľa čl. IV predstavuje 78 000 

hodín ľudskej práce.  
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Čl. V 

SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

 

1. Priebežné hodnotenia plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia na zasadnutiach ústavnej 

rady VÚDPaP každý štvrťrok najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí 

príslušného štvrťroka za prítomnosti zástupcov zadávateľa. 

2. Splnenie výskumných úloh sa preukazuje zápisom z oponentského konania. Realizáciu 

nevýskumných úloh a služieb posudzujú vecne príslušné organizačné útvary 

ministerstva.  

3. Splnenie úloh a služieb vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí trvania 

kontraktu na stretnutí zástupcov zadávateľa a riešiteľa do 15. apríla 2018. 

 

Čl. VI 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Objem prostriedkov určených na realizáciu výskumných úloh, nevýskumných úloh 

a služieb uvedených v kontrakte sa určuje na základe rozpočtu kapitoly zadávateľa na 

rok 2017. 

2. Celková suma finančných prostriedkov určená na realizáciu činností podľa článku IV. 

je 696 049 eur. 

3. Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v článku VI v bode 2 až o 10%. 

Desaťpercentná suma predstavuje rezervu zadávateľa, ktorú môže použiť na pokrytie 

zníženia sumy rozpočtovanej vládou pre riešiteľa v dôsledku regulačných opatrení. 

4. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. VI v bode 2 bude predstavovať menej ako 

5% dohodnutej ceny prác na dobu trvania tohto kontraktu, riešiteľ bude riešiť úlohy bez 

zmeny plánu. Ak bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5%, účastníci kontraktu 

vypracujú dodatok ku kontraktu, ktorým sa mení požadovaný rozsah predmetu činnosti 

určený v čl. IV kontraktu. 

5. Pri poskytovaní finančných prostriedkov určených ústavu podľa bodu 2 bude zadávateľ 

postupovať podľa § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. V súlade s rozdelením činností na výskumné úlohy a nevýskumné úlohy sa určuje 

kalkulácia práce riešiteľa v hodinách ľudskej práce. 

7. Hodinová cena práce riešiteľa v roku 2017 je 8,92 euro. Kalkulácia ceny vychádza z 

nákladov riešiteľa, ktoré zahŕňajú plat zamestnanca, odmena zamestnanca, odvody 

riešiteľa ako zamestnávateľa, prevádzkové náklady riešiteľa spojené s realizáciou 

činnosti. 

 

Čl. VII 

ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET 

 

1. Tento kontrakt uverejnia obidve zúčastnené strany na svojich webových sídlach 

najneskôr do 28. februára 2017.  

2. Účastníci kontraktu poskytnú uvedené dokumentácie vedúcemu Úradu vlády 

Slovenskej republiky na ich publikovanie na vládnej internetovej stránke v zmysle 

uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.3. 
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3. Záverečnú správu o plnení úloh kontraktu a finančnú správu riešiteľ predloží 

zadávateľovi do 30. apríla 2018. 

4. Záverečnú správu o plnení kontraktu uverejnia obidve strany na svojich webových 

sídlach do 15. mája 2018. 

5. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie finančnej správy sa uskutočnia po 

vypracovaní a predložení záverečnej správy o hospodárení riešiteľa zadávateľovi do 31. 

mája 2018. 

 

Čl. VIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Kontrakt je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť len na základe dohody oboch 

účastníkov kontraktu, a to písomne formou očíslovaných dodatkov, ktoré musia byť 

podpísané oboma zmluvnými stranami.  

2. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tohto kontraktu stane neplatným, neúčinným alebo 

neuskutočniteľným, nebude tým dotknutý zvyšok kontraktu a všetky ostatné 

ustanovenia zostávajú platné, účinné a vykonateľné v rozsahu určenom príslušnými 

právnymi predpismi.  

3. Na práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu medzi účastníkmi kontraktu 

výslovne neupravené v kontrakte sa vzťahuje zriaďovacia listina ústavu a všeobecne 

záväzné právne predpisy.  

4. Tento kontrakt sa vyhotovuje v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po 

podpise dostane každý z účastníkov kontraktu po dva rovnopisy. 

5. Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkmi kontraktu. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 21.2.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za zadávateľa:                Za riešiteľa: 

 

 

 

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

      Peter Plavčan                           Peter Lukáč 

         minister                      riaditeľ  

 


