
KONTRAKT 

 

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 

  

1. 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 Národnou radou SR schváleného rozpočtu verejnej 

správy na rok 2018 dňa 13. decembra 2017. 

 

 

I. 

ÚČASTNÍCI  KONTRAKTU 

 

Zadávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

                   republiky  

Sídlo:     Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 

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

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                        XXXXXXXXXX 

IČO:    00681156 

Osoby oprávnené rokovať 

   o kontrakte:  XXXXXXXXXXXXXXXX 

  XXXXXXXXXXXXXXXX 

(ďalej len „zadávateľ“) 

 

a 

 

Vykonávateľ:    Inštitút pre výskum práce a rodiny  

Sídlo:     Župné námestie 5-6, 812 41 Bratislava 

Štatutárny zástupca:   PhDr. Silvia Porubänová, riaditeľka 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXX 

 

IČO   30847451                               

(ďalej len „vykonávateľ“) 

 

 

 

II. 

TRVANIE KONTRAKTU 

 

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

 

III. 
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PREDMET ČINNOSTI 

 

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

vykonávateľa na rok 2018. Kontrakt zahŕňa úlohy, ktoré bude vykonávateľ vykonávať 

priamo pre zadávateľa. Zoznam úloh je 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 

príležitostí, 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, 

v spolupráci so zamestnancami 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 

Brief, Policy Paper, Informačný spravodajca, 

d) knižné publikácie, CD publikácie. 

 

D. Uplatňovanie rodového hľadiska vo výskumných, vzdelávacích a publikačných 

činnostiach. 

 

E. Realizácia projektov financovaných z prostriedkov fondov EÚ (ESF, Progress program) 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 2018 

 
Číslo 

VP 

Názov VP Riešitelia Termín riešenia 

1. Kvalita sociálnych služieb a jej 

hodnotenie – metodologický a analytický 

rámec pre projektovú činnosť 

Repková 

 

I.-XII. 2018 

 

2. Financovanie neštátnych služieb 

zamestnanosti, s osobitným dôrazom na 

agentúry podporovaného zamestnávania 

– analytická štúdia 

Ondrušová, 

Repková, 

Kešelová 

 

I.-XII. 2018 
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3. Koncepčné riešenia v oblasti prevencie 

a ukončovania bezdomovectva II. 

Ondrušová, 

Fico 

I.-XII. 2018 

 

4. Uplatnenie a podpora starších občanov 

na trhu práce. Empirický prieskum. 

Námety na politiky. 

Bednárik I.-XII. 2018 

 

5. Tvorba a sledovanie indikátorov násilia 

páchaného na deťoch 

Fico I.-XII. 2018 

 

6. Dodržiavanie ľudských práv pri 

zabezpečovaní a poskytovaní sociálnych 

služieb starším ľuďom /Zneužívanie a zlé 

zaobchádzanie so staršími ľuďmi 

Filadelfiová I.-XII. 2018 

 

7. Flexibilita rodičovskej podpory so 

zameraním na vyššie zapájanie otcov do 

starostlivosti o deti-analýza dobrých 

praxí a odporúčaní krajín EÚ, možnosti 

uplatnenia v SR 

Filadelfiová, 

Gerbery 

I.-XII. 2018 

 

8. Prekérna práca na Slovensku: výskyt, 

typológia, determinanty 

 

Gerbery I.-XII. 2018 

 

9. Mapovanie prístupu k bývaniu 

a predchádzania sociálnej exklúzie rodín 

po neposkytnutí služby / ukončení 

poskytovania služieb vo vybraných 

typoch zariadení 

Skobla I.-XII. 2018 

 

10. Postavenie na trhu práce úspešných 

a neúspešných žiadateľov o priznanie 

invalidného dôchodku 

Csomor, 

Kešelová, 

Ondrušová 

I.-XII. 2018 

 

11. Možnosti, perspektívy a bariéry 

sociálneho podnikania, najmä v segmente 

pracovno-integračných sociálnych 

podnikov na Slovensku 

Skobla I.-XII. 2018 

 

12. Kvalita služieb zamestnanosti: 

Individualizované služby zamestnanosti 

a vybrané skupiny uchádzačov o 

zamestnanie 

Kešelová, 

Ondrušová, 

Urdziková 

 

I.-XII. 2018 

 

13.. Výchova a vzdelávanie k BOZP 

a prevencii rizík v školských vzdelávacích 

programoch v odbornom vzdelávaní 

a príprave žiakov na povolanie vo 

vybraných stredných školách vzhľadom 

na potreby príslušných odvetví 

hospodárstva SR 

Kordošová, 

Urdziková 

 

I.-XII. 2018 

 

14. Výchova a vzdelávanie k bezpečnému 

správaniu sa v predprimárnom 

vzdelávaní - prvý krok k celoživotnému 

vzdelávaniu BOZP 

Urdziková, 

Kordošová, 

I.-XII. 2018 

 

15. Výskumná analýza situácie LBGTI párov 

a rodičov - prekážky pri realizácii práv 

Porubänová I.-XII. 2018 
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v rámci partnerstva a pri výchove detí - 2. 

etapa - návrh opatrení 
16. Súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, 

rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

Porubänová I.-XII. 2018 

 

 

 

IV. 

ROZPOČET NA ROK 2018 

 

2. 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 môže meniť na základe 

požiadaviek zadávateľa po dohode s vykonávateľom. 

 

3. Výška rozpočtu na rok 2018 je stanovená zákonom o štátnom rozpočte na rok 2018 

a rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 nasledovne:  

 

Rok 2018 – rozpis príjmov a výdavkov (kód podprogramu 07E03 – Riadiaca, koncepčná a 

výskumná činnosť  

Príjmy spolu  Výdavky spolu Bežné výdavky Z toho 610 – 

mzdy, platy, 

služobné príjmy 

a ostatné 

vyrovnania 

Kapitálové 

výdavky 

515 777 € 515 777 € 515 777 € 286 540 € 0 € 

 

 

 

Príjmy           515 777 Eur 

Výdavky           515 777 Eur  

A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)    515 777 Eur 

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy 

 a ostatné osobné vyrovnania (610)      286 540 Eur 

        počet zamestnancov      25 osôb 

 

 

C. Rozpočet organizácie podľa programov 

kód   názov 

07E  Tvorba a implementácia politík                 515 777 Eur 

07E0301 Aparát ministerstva                   515 777 Eur 
 

4. V prípade, že zadávateľ v priebehu roka bude od vykonávateľa požadovať zrealizovanie 

ďalších činností nad rámec úloh uvedených v čl. III. v bode 2 môže 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. 
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PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

 

1. Zadávateľ sa zaväzuje: 

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

objemu finančných prostriedkov stanoveného v čl. IV., v bode 3,   

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

možnosti zadávateľa materiálne a technické prostriedky potrebné na vykonávanie 

činností uvedených v čl. III. tohto kontraktu, 

c) poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady pre dohodnutú činnosť, ktoré má 

k dispozícii. 

 

2. Zadávateľ je oprávnený: 

a) upravovať kontraktom dohodnutý celoročný objem finančných prostriedkov v zmysle 

čl. IV. 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 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, 

- sumárny preberací protokol za jednotlivé výskumné úlohy v termíne do 

25.01.2019. 

 

 

3. Vykonávateľ sa zaväzuje: 

a) riadne, v požadovanej kvalite realizovať činnosti dohodnuté týmto kontraktom, 

b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý týmto kontraktom a neprekročiť výdavky 

stanovené na zabezpečenie dohodnutých činností, 

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

vyplývajúcich z kontraktu, 

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

zabezpečenie všetkých činností podľa predmetu činnosti, 

e)   poskytnúť 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: 

a) 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. 
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VI.  

SPÔSOB ZVEREJNENIA 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 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, každý účastník kontraktu obdrží po 

dva rovnopisy. 

 

3. Zmeny a úpravy kontraktu sa vykonávajú 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                                        PhDr. Silvia Porubänová     
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR                riaditeľka IVPR              


