KONTRAKT
uzavretý medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
a
Inštitútom pre výskum práce a rodiny
na riešenie výskumných úloh v roku 2011
nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale je plánovacím a organizačným aktom
vymedzujúcim vzťahy medzi účastníkmi kontraktu (ďalej len „kontrakt“).

I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Zadávateľ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Sídlo
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
Štatutárny zástupca
Jozef Mihál, minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
Bankové spojenie
Štátna pokladnica
Číslo účtu
7000259698/8180
IČO
30847451
(ďalej len „MPSVR SR“ alebo „zadávateľ“)
a
Riešiteľ

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Príspevková organizácia zriadená MPSVR SR
Sídlo
Ţupné námestie 5-6, 812 41 Bratislava
Štatutárny zástupca
Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., riaditeľka
Bankové spojenie
Štátna pokladnica
Číslo účtu
7000259698/8180
IČO
30847451
(ďalej len „IVPR“ alebo „riešiteľ“)
II.
TRVANIE KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.
III.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objem prostriedkov určených na riešenie výskumných úloh sa stanovuje na základe
schváleného a rozpísaného rozpočtu kapitoly MPSVR SR na rok 2011 v zmysle
oznámeného rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 listom
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16632/10-I/81 z 11. augusta 2010.
2. Celková hodnota prác je stanovená vo výške 564 299 €.

3. Vzhľadom na výskumný charakter úloh sa kalkulácia prác riešiteľa určuje v človekomesiacoch (ďalej len „čm“).
4. Cena práce riešiteľa za človeko-mesiac v roku 2011 sa stanovuje na 2 453 €/čm.
5. Zadávateľ si vyhradzuje právo zníţiť sumu uvedenú v odseku 2 tohto článku v dôsledku
regulačných opatrení vlády.
6. Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľovi príspevok mesačne vo výške 1/12, najviac vo
výške 1/10 celkového ročného objemu podľa odseku 2 tohto článku po zohľadnení ods. 5
tohto článku.
7. V prípade, ţe zadávateľ v priebehu roka bude od riešiteľa poţadovať riešenie úloh nad
rámec úloh uvedených v odseku 2 článku IV. , súčasťou dodatku k tomuto kontraktu bude
finančné krytie nákladov spojených s ich riešením.
IV.
PREDMET ČINNOSTI
1. Predmet činnosti riešiteľa na dobu trvania kontraktu vychádza z Plánu činnosti IVPR na
rok 2011. Kontrakt zahŕňa úlohy, ktoré bude IVPR vykonávať priamo pre MPSVR SR.
Zoznam úloh je prehľadne uvedený v odseku 2 tohto článku. Obsahové zameranie úloh
vyplýva z hlavnej činnosti riešiteľa, 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: reprint, bulletin
Rodina a práca, Informačný spravodajca,
d) kniţné publikácie.
D. Uplatňovanie rodového hľadiska vo výskumných, vzdelávacích a a publikačných
činnostiach
2. Účastníci kontraktu sa dohodli na riešení úloh podľa odseku 1 tohto článku.

Plán výskumných projektov v rámci kontraktu rok 2011
a ich zdrojového krytia
Číslo
VP

Názov VP

Zadávateľ
/
odberateľ

Zodpovedný
riešiteľ/-ľka

1.

Vyčíslenie alternatívnej hranice
ţivotného minima na základe
metódy „nákladov na základné
potreby“ s vyuţitím databázy
údajov zo štatistiky rodinných
účtov 2010
Analyzovanie
príjmových
charakteristík v 1. a 2. decile
príjmového
rozdelenia
obyvateľstva/domácností SR na
základe údajov EU SILC 2010
Analýza longitudinálnej databázy
EU SILC 2005-2008
Udrţateľnosť náhradného
prostredia (z aspektu
problematiky osamostatňovania sa
mladých dospelých, udrţateľnosti
personálneho zabezpečenia
výkonu súdnych rozhodnutí
v organizačných zloţkách DeD –
profesionálnych rodinách
a udrţateľnosti náhradného
rodinného prostredia)
Prekáţky
zapájania
akreditovaných subjektov do
opatrení sociálnoprávnej ochrany
Pripravenosť miestnej
samosprávy na prijatie/prebratie
kompetencií v oblasti hmotnej
núdze
Identifikácia inflexného bodu
zmeny spotrebiteľského správania
Výskumné úlohy vyplývajúce z
Národného akčného plánu na
prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ţenách na roky
2009 – 2012:

OŠPSSRP

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

20.1 Správa o stave násilia
páchaného na ţenách za rok 2010
20.2 Správa z monitoringu médií
a reklamy z hľadiska prevencie
násilia páchaného na ţenách
a podpory rodovej rovnosti za rok
2010
20.3 Monitoring sociálnych a
podporných sluţieb
poskytovaných ţenám a deťom
zaţívajúcich násilie
Výskumné úlohy vyplývajúce z
Národného akčného plánu rodovej

Termín
riešenia

Náklady
v€

Gerbery

Personál
ne
zdroje
v čm*
7

I.-XII.

17 171

OŠPSSRP

Dţambazovič

7

VII.-XII.

17 171

OŠPSSRP

Gerbery

8

I.-XII.

19 624

OSSODR

Fico

9

I.-XII.

22 077

OSSODR

Fico

4

I.-XII.

9 812

OSIPHN

Bodnárová

17

I.-XII.

41 701

OŠPSSRP

Bednárik

4

I.-XII.

9 812

ORRRP

Holubová

16

39 248

I.-VIII.
I.-XII.

I.-XII.

ORRRP

rovnosti na roky 2010-2013:

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

21.1 Príprava podkladov k
Súhrnnej správe o stave rodovej
rovnosti na Slovensku 2011
21.2
Výskum
dočasných
vyrovnávacích
opatrení
na
odstránenie diskriminácie ţien
21.3 Metodika výkonu inšpekcie
práce v oblasti rodovej rovnosti
Súťaţ Zamestnávateľ ústretový
k rodine, rodovej rovnosti a
rovnosti príleţitostí
Monitoring implementácie zákona
o sociálnych sluţbách v obciach
a vyšších územných celkoch
Vzdelávanie a príprava pre trh
práce
Dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru
Aplikačná prax agentúrneho
zamestnávania v SR
Neštátne sluţby zamestnanosti na
trhu práce SR
Kvalifikačné nároky zelenej
zamestnanosti v kontexte trhu
práce SR
Kvalita pracovných miest
I. etapa: Politiky trhu práce na
podporu kvality pracovných miest
Koordinácia verejne financovaného výskumu BOZP
Odborná spôsobilosť osôb
v oblasti bezpečnosti prevádzky
vybraných pracovných
prostriedkov
Špecifické formy výkonu
inšpekcie práce
Posúdenie ochranných vlastností
prostriedkov individuálnej ochrany počas ich prevádzkového
pouţívania
Uplatňovanie smernice EK
o pracovnom čase v podmienkach
SR

Porubänová

2

I.-III.

4 906

Porubänová

7

VII.-XII.

17 171

Perichtová

12

I.-XII.

29 436

ORRRP

Porubänová

6

I.-VI.

14 718

OSS

Repková

7

I.-VI.

17 171

OSKRZ

Barošová

15

I.-XII.

36 795

OPV

Kostolná

15

I.-XII.

36 795

OPV

Hanzelová

16

I.-XII.

39 248

OPV

17

I.-XII.

41 701

OLSZ

Hanzelová
Kostolná
Kešelová
Bellan

15

I.-XII.

36 795

OLSZ

Bednárik

12

I.-XII.

29 436

OOP

Hatina

4

I.-XII.

9 812

OOP

Novotný

6

I.-XI.

14 718

OOP

Hatina

6

I.-X.

14 718

OOP

Kordošová

11

I.-XI.

26 983

OPV

Perichtová +
externá
spolupráca

7

I.-XII.

17 171

V.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU
1. Priebeţné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou kontrolného dňa v júli
2011 spracovaním a odovzdaním polročného preberacieho protokolu a čiastkových
preberacích protokolov za ukončené výskumné úlohy.
2. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria informácie o priebehu plnenia jednotlivých
úloh a problémy spojené s ich plnením.

3. 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 2012.
VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN
1. MPSVR SR sa zaväzuje:
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV ods. 2 kontraktu v rozsahu
podľa čl. III. kontraktu,
b) poskytnúť riešiteľom konzultácie, údaje, informácie, prípadne v rozsahu moţnosti
zadávateľa materiálne a technické prostriedky potrebné k riešeniu úloh a k vykonávaniu
činností uvedených v článku IV. 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 riešiteľa o zmenách v zadaní úloh alebo rozšírení výkonu plánovaných
činností,
e) pri zverejňovaní výsledkov činností stanovených týmto kontraktom dodrţiavať autorské
práva riešiteľa v zmysle autorského zákona.
2. MPSVR SR má právo:
a) krátiť objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov
v rozsahu a termínoch podľa článku III. kontraktu,
b) vykonávať priebeţné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,
c) poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s uvedením
IVPR ako riešiteľa a pri zachovaní autorských práv riešiteľov.
3. IVPR sa zaväzuje:
a) riadne, v poţadovanej kvalite a podľa zriaďovateľom odsúhlaseného Plánu činnosti na rok
2011 odovzdať dohodnuté výsledky riešenia výskumných úloh, resp. vykonať iné odborné
činnosti dohodnuté týmto kontraktom,
b) dodrţať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a vyššie náklady ako sú stanovené na
riešenie jednotlivých úloh hradiť z iných ako uvedených 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.
4. IVPR má právo:
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.
VII.
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 7
dní od jeho podpisu.

2. Záverečnú správu o plnení úloh v rozsahu uvedenom v Pláne činnosti IVPR na rok 2011,
ktorá je súčasťou výročnej správy podľa odseku 3 tohto článku, uverejnia obidve strany na
svojich internetových stránkach do 15. mája 2012.
3. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predloţení výročnej
správy v zmysle príkazu č. 1 ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
33/2002-I/30.

VIII.
VYHOTOVENIE KONTRAKTU
Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých kaţdý účastník kontraktu
obdrţí dva rovnopisy.

V Bratislave, 6. decembra 2010

za MPSVR SR:
Jozef Mihál
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky

za IVPR:
Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.
riaditeľka IVPR

