
 K O N T R A K T 

 

uzavretý medzi 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

a 

Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  

 

na rok 2013 

 

 

P R E A M B U L A 

 

Uzatvorený kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale je plánovacím a organizačným 

aktom vymedzujúcim vzťahy medzi účastníkmi kontraktu. Realizácia kontraktu je konkrétnym 

prejavom poskytovania poradenstva a vykonávania prípravy na uplatnenie občanov so zdravotným 

postihnutím. 

 

 

I. 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

 

Zadávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) 

        ústredný orgán štátnej správy 

Sídlo: Špitálska 4, 816 43 Bratislava 

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

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000106819/8180 

IČO: 681156 

a 

Vykonávateľ: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len „IPR“) 

Sídlo: Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 

Štatutárny zástupca: PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000103095/8180 

IČO: 603457 

 

II. 

TRVANIE KONTRAKTU 

 

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

 

  

III. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Objem prostriedkov určených na vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občanov so 

zdravotným postihnutím vychádza zo záväzných ukazovateľov kapitoly Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR schválených  zákonom č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013 

/oznámené listom MPSVR SR č. 4002/2013-M_ORF/. 

2. Celková hodnota prác je stanovená vo výške 1 885 570,00 Eur (z toho sú bežné výdavky vo výške 

1 710 350,00 Eur). 

3. Kalkulácia práce sa určuje v človeko - mesiacoch (ďalej len „čm“). 

4. Cena práce vykonávateľa za čm v roku 2013 sa ustanovuje na 1378,34 eur/čm. 

Kalkulácia ceny čm vychádza z celkových výdavkov organizácie. 

 



IV. 

PREDMET ČINNOSTI 

 

1. Predmet činnosti vykonávateľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo zriaďovacej listiny   IPR, 

schválenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

 

2. Účastníci kontraktu sa dohodli na:                    predbežný počet čm 

 

 

1)  Vykonávaní výchovno-vzdelávacích činností v Strednej odbornej škole pre  

      žiakov s  telesným postihnutím (ďalej len „SOŠ pre žiakov s TP“) zameraných na 

      poskytnutie:          666,5  

 

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) vykonávanie výchovno-vzdelávacích, voľno časových a záujmových činností na úseku 

výchovy mimo vyučovania v popoludňajších hodinách v internáte inštitútu. 

 
Účastníci kontraktu sa dohodli v čase trvania kontraktu  v nasledujúcom rozsahu výkonu činnosti v SOŠ 

pre žiakov s TP: 

 

Názov učebného/študijného odboru Predpokladaný počet 

žiakov 

v šk. roku 2012/13 

Dĺžka štúdia 

(počet rokov) 

Druh odboru 

Mechanik počítačových sietí 23 4 študijný 

Kozmetik 22 4 študijný 

Technicko-administratívny pracovník 28 3 učebný 

Knihár 10 3 učebný 

Zlatník a klenotník 9 3 učebný 

Elektromechanik – silnoprúdová technika 6 3 učebný 

Mechanik opravár – stroje a zariadenia 13 3 učebný 

    

Technicko-ekonomický pracovník 19 2 nadstavbové 

štúdium 

Verejná správa 23 2 pomaturitné 

štúdium 

Spolu 153   

 

 

2)a  Poskytovaní služieb CSPR klientom v produktívnom veku pri:       68 

 

 a.a) zabezpečovaní pracovnej a sociálnej rehabilitačnej starostlivosti o občana  so 

ZP v rozsahu potrebnom na jeho začlenenie na trh práce, vrátane 

skupinových motivačných aktivít pre klientov so ZP,  



 a.b) využívaní licencie WS FCE vykonávaním diagnostiky zostávajúceho 

pracovného potenciálu občanov so ZP v rámci spolupráce s úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny, APZ a Sociálnou poisťovňou, 

 a.c) testovaní, tréningu a hodnotení  jednoduchých  pracovných   zručností, 

schopností a pracovnej záťaže, zameraných na konkrétne pracovné činnosti, 

 a.d) poskytovaní sociálno - psychologickej podpory a rehabilitácie formou 

poradenskej služby pre voľbu povolania, kariérneho poradenstva 

a pracovného uplatnenia absolventov školy SOŠ pre žiakov s TP, 

 a.e)   poskytovaní pracovnej rehabilitácie občanov so ZP po úrazoch a chorobách 

z povolania v zmysle § 95 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

2)b Celoročnej psychologickej starostlivosti o žiakov Strednej odbornej školy pre žiakov   10  

s telesným postihnutím                  

 

Účastníci kontraktu sa dohodli v čase trvania kontraktu o nasledujúcom rozsahu výkonu činnosti 

v CSPR: 

                                        Druh aktivity (poskytovanej služby) Počet 

Počet klientov, ktorým bude poskytovaná služba sociálnej a pracovnej 

rehabilitácie. 

120 

Počet klientov zamestnaných na trhu práce. 30 

Počet klientov testovaných v praktických zručnostiach a návykoch. 35 

Počet klientov zúčastnených na skupinových motivačných aktivitách CSPR. 

Počet klientov zúčastnených na skupinových informačno-poradenských aktivitách 

organizovaných pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.  

40 

70 

  Počet žiakov SOŠ pre žiakov s TP zúčastnených na poradenstve v rámci 

kariérneho rozvoja.  

Poradenstvo k voľbe povolania a výber žiakov ZŠ do SOŠ pre žiakov s TP 

40 

 

30 

Psychologická konzultácia, podpora a poradenstvo pre žiakov školy a 

zamestnancov IPR.     
120 

 

 

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:                  74,4 

 

a) vykonávaní činnosti spojenej s poradenstvom pre uchádzačov do SOŠ pre žiakov 

s TP v poradni pre výber povolania,  

b) poskytovaní poradensko-konzultačných služieb aj pre zamestnancov IPR 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 v úradoch práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 

4) Zabezpečení prevádzkových a ekonomických činností vrátane poskytovania  

 ubytovania a stravovania účastníkov prípravy ( žiakov a klientov).                        549,1 

                                                           



V rámci tejto činnosti budú zamerané investičné a prevádzkové prostriedky najmä na 

znižovanie energetickej náročnosti existujúcich objektov, spotreby energií, skvalitňovaniu 

vyučovacieho procesu a služieb pre klientov prostredníctvom nasledovných akcií : 

a) v rozsahu finančného krytia rozpočtom, zabezpečiť obstarávanie zhotoviteľa 

projektovej dokumentácie a zhotoviteľa stavby „Prestavba ubytovacieho 

zariadenia pre vozičkárov, IPR“,   

b) v rozsahu finančného krytia zabezpečiť obstarávanie zhotoviteľa  projektovej 

dokumentácie a zhotoviteľa stavby  „Rekonštrukcia obvodového plášťa 

a zateplenie školy - sever, IPR“, 

c) technicky pripraviť pre rok 2015 v rozsahu finančného krytia prípravu –

aktualizácie projektu stavby „Rekonštrukcia solárneho systému ohrevu TÚV – 

I. a  II. etapa“,  

d)   modernizáciou strojov a zariadenia pre teoretickú, praktickú výučbu a prevádzku 

inštitútu znižovať energetickú náročnosť a zvyšovať úroveň vyučovacieho 

procesu, 

e)  vytvárať  podmienky pre novozriadené učebné a vzdelávacie odbory 

aktualizáciou dislokácie a realizáciou rekonštrukcií priestorov inštitútu 

zabezpečiť ich efektívne využívanie,      

f)   v zariadeniach rehabilitácie, telocvične a zdravotných zariadeniach, doplňovaním 

modernejších prístrojov skvalitňovať všetky služby zdravotnej starostlivosti  pre 

žiakov a klientov  k zlepšeniu ich zdravotného stavu. 

      

3.  Celkový objem kontraktom dohodnutých prác predstavuje maximálne 1 368 čm. 

 

V. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

 

1. MPSVR SR sa zaväzuje: 

 

a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV. v celoročnom rozsahu 

podľa čl. III. kontraktu. 

b) Poskytnúť vykonávateľovi konzultácie, potrebné údaje, metodické riadenie, v rozsahu 

možností materiálne a technické prostriedky potrebné na vykonávanie činností uvedených 

v čl. IV. kontraktu. 

c) V dohodnutom termíne zorganizovať prerokovanie výročnej správy o činnosti IPR.  

d) Poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady pre dohodnutú činnosť, ktorú má 

k dispozícii. 

e) Včas informovať vykonávateľa o zmenách v zadaní úloh. 

f) Poskytnúť potrebné údaje Úradu vlády SR v zmysle uznesení vlády SR č. 1189/2001 a č. 

1370/2002. 

g) Zabezpečiť hodnotenie činností kontraktu, ktoré bude súčasťou výročnej správy podľa 

článku VI. odsek 1 tohto kontraktu.  

 

2. MPSVR SR má právo: 

 

Krátiť a zvyšovať kontraktom dohodnutý celoročný objem finančných prostriedkov v závislosti 

od oznámených rozpočtových opatrení Ministerstvom financií SR  a v rámci právomocí správcu 

rozpočtovej kapitoly podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

3. IPR sa zaväzuje: 

 

a) Riadne, v požadovanej kvalite vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom a odovzdať 

výročnú správu o tejto činnosti MPSVR SR podľa čl. VI. odsek 1 tohto kontraktu. 



b) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom. 

c) Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh 

vyplývajúcich z kontraktu.  

d) Informatívne predkladať zadávateľovi správu o činnosti IPR za 1. polrok v termíne do 31. 7. 

2013. 

 

4. IPR má právo: 

 

a) Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce vytvoril primerané 

legislatívne zabezpečenie a v rozsahu možnosti primerané technické a organizačné 

podmienky na výkon činnosti IPR. 

b) Aktívne participovať na rozhodovacích procesoch zadávateľa, ktoré priamo súvisia 

s predmetom činnosti IPR, ako je dohodnuté v tomto kontrakte. 

 

VI. 

VÝROČNÁ SPRÁVA, JEJ   ZVEREJNENIE A VYHODNOTENIE   KONTRAKTU  

 

1. Vypracovať za rok 2013 výročnú správu v zmysle Príkazu č.1/2002 ministra práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR z 11. 1. 2002 najneskôr do 30. 4. 2014. Súčasťou výročnej správy bude aj 

hodnotenie kontraktu. 

2. Výročnú správu o činnosti IPR po prerokovaní a schválení v porade vedenia MPSVR SR bude 

IPR a MPSVR SR publikovať na svojich internetových stránkach, najneskôr do 15. 5. 2014.   

 

VII. 

VEREJNÝ ODPOČET 

 

Verejný odpočet plnenia záväzkov kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení výročnej 

správy najskôr do 14 dní po zverejnení výročnej správy podľa článku VI. odsek 2 tohto kontraktu a 

najneskôr do 31. 5. 2014. 

 

VIII. 

VYHOTOVENIE KONTRAKTU A ZVEREJNENIE 

 

 1. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý účastník kontraktu obdrží po dva 

rovnopisy. 

 

 2. Tento kontrakt zverejní MPSVR SR a IPR na svojich internetových stránkach do 7 dní od jeho 

podpisu. 

 

V Bratislave dňa: 28. januára 2013  

 

 

             za  MPSVR SR                                 za IPR 

 

 

 

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

           JUDr. Ján Richter              PhDr. Dušan Piršel 

 minister práce, sociálnych vecí                                riaditeľ  

             a rodiny SR                                         


