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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 definované v zriaďovacej listine, 

vychádza zo záväzných ukazovateľov Národnou radou SR schváleného rozpočtu verejnej 

správy na rok 2021 dňa 8. novembra 2021.   

 

 

 

I. 

ÚČASTNÍCI  KONTRAKTU 

 

Zadávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

  republiky  

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

Štatutárny zástupca:             Bc. Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                        SK17 8180 0000 0070 0010 6819 

IČO:    00681156 

Osoby oprávnené rokovať 

   o kontrakte:  Ing. Soňa Filípková, generálna tajomníčka služobného úradu 

  Ing. Mgr. Elena Michaldová, generálna riaditeľka sekcie    

  ekonomiky 

(ďalej len „zadávateľ“) 

 

a 

 

Vykonávateľ:    Inštitút pre výskum práce a rodiny  

Sídlo:     Špitálska 25, 27, 812 41  Bratislava 

Štatutárny zástupca:   MUDr. Roman Joch, riaditeľ 

Bankové spojenie:   Štátna  pokladnica 

Číslo účtu:   SK22 8180 0000 0070 0025 9698 

IČO   30847451                               

(ďalej len „vykonávateľ“) 

 

 

 

II. 

TRVANIE KONTRAKTU 

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. 

  

1/2022
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III. 

PREDMET ČINNOSTI 

 

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

vykonávateľa na rok 2022. 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/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: Bulletin 

IVPR, 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 2022 

1. Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť 

krízové situácie – prieskum a návrhy na opatrenia 

Výskumná úloha vyplní existujúcu medzeru - doposiaľ nebol realizovaný výskum, ktorý by 

komplexnejšie mapoval súvislosti pandémie COVID-19 s krízovým riadením 

u poskytovateľov sociálnych služieb (osobitne sociálnych služieb organizovaných pobytovou 

formou). Chýba tak  solídnejšia poznatková základňa pre odborné uvažovanie o návrhoch 
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zameraných na podporu poskytovateľov v tejto oblasti a k prijímaniu zodpovedných 

rozhodnutí smerom k zvyšovaniu ich súčasnej i budúcej pripravenosti efektívne riešiť krízové 

situácie. 

Cieľom výskumného projektu je zvýšiť poznatkovú základňu MPSVR SR k prijímaniu 

kvalifikovaných rozhodnutí na úseku formovania primeraných systémových predpokladov pre 

kvalitnú činnosť poskytovateľov sociálnych služieb, vrátane podpory ich krízového riadenia 

(evidence-based policy). Výskumný projekt je vecne zameraný na identifikáciu a skúmanie 

vplyvu systémových aspektov pripravenosti poskytovateľov sociálnych služieb 

organizovaných pobytovou formou k efektívnemu riadeniu krízových situácií. Vplyv 

systémových aspektov a ich dopad na jednotlivých aktérov (osobitne manažmenty a personál) 

sa bude skúmať cez individuálne výpovede zástupcov jednotlivých poskytovateľov, 

predovšetkým cez výpovede ich manažmentov.  

V roku 2022 sa zrealizuje on-line dotazníkový prieskum u celkovej vzorky poskytovateľov 

sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a organizovaných pobytovou formou 

s vyššie uvedeným vecným zameraním; výsledkom prieskumu bude identifikácia kľúčových 

systémových aspektov poskytovania sociálnych služieb, ktoré podporovali zvládanie krízovej 

situácie podmienenej pandémiou COVID-19, resp. sťažovali jej zvládanie. Na základe 

výsledkov prieskumu sa zorganizuje séria okrúhlych stolov/fokusových skupín/skupinových 

diskusií s kľúčovými aktérmi sociálnych služieb k identifikovaniu opatrení zameraných na 

zmenu, či naopak posilnenie systémových aspektov krízového riadenia v organizáciách 

sociálnych služieb. 

2. Koordinácia politiky aktívneho starnutia – podpora napĺňania medzinárodných 

a národných záväzkov 

Reflektujúc na súčasné výzvy, ale aj na základe výsledkov vyhodnotenia plnenia opatrení 

Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020 (ďalej len „NPAS“), venovala 

SR významnú pozornosť zapracovaniu koordinačného mechanizmu do znenia nového NPAS 

na roky 2021-2030, ktorý schválila vláda SR koncom roka 2021. V rámci ustanovenia 

riadiacej štruktúry NPAS sa počíta so zriadením nového organizačného útvaru MPSVR SR 

s komplexnými kompetenciami, okrem iného, na úseku koordinovania aktivít jednotlivých 

aktérov zodpovedných za napĺňanie cieľov a zodpovedajúcich opatrení vyplývajúcich 

z NPAS na nové programové obdobie. Pre účely koordinácie bude potrebné zabezpečiť 

viacero vysoko špecializovaných úloh (napr. prípravu metodiky odpočtovania merateľných 

ukazovateľov; metodiky identifikovania rizík napĺňania jednotlivých opatrení či návrhov na 

aktualizáciu opatrení, atď.). 

V rámci Kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR na rok 2022 je preto zakomponovaná úloha 

podpory MPSVR SR pri aplikácii záväzkov vyplývajúcich z koordinačných mechanizmov 

v rámci politiky/politík zameraných na otázky starnutia, konkrétne: 

 analyticko-expertízna spolupráca pri finalizácii Národnej správy k pokroku Slovenska 

k otázkam starnutia (MIPPA/RIS National Report) ako základu pre účasť Slovenska 

na ministerskej konferencii zameranej na otázky starnutia v Ríme v dňoch 15-

17.6.2022;  

 systematická expertízna podpora nového organizačného útvaru MPSVR SR 

zameraného na riadenie politiky aktívneho starnutia (podporu implementácie, 

koordinácie, vyhodnocovania, aktualizácie cieľov a opatrení), osobitne z hľadiska 

prípravy potrebných metodík práce uvedených vyššie.  

3. Prieskum stavu seniorských organizácií za účelom realizácie politiky aktívneho 

starnutia  
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Vláda SR schválila koncom roka 2021 Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-

2030 (ďalej len NPAS-II.). Dokument je základom programovej architektúry politiky podpory 

aktívneho starnutia ako verejného záujmu pre novú dekádu. Ide o zabezpečenie kontinuity  

spoločného medzinárodného úsilia smerom k udržateľným spoločnostiam (OSN, 2015) cestou 

budovania podmienok pre využívanie potenciálu ľudí v ich celoživotnom cykle. 

V rámci štrukturálnej výstavby NPAS-II. sú plánované aj aktivity a opatrenia zamerané na 

riadenie politík podpory aktívneho starnutia bližšie k občanom, vrátane sociálno-politického 

záujmu sprehľadnenia systému fungovania a podpory seniorských organizácií (doména 8, cieľ 

3, opatrenie 1 NPAS-II.). Za uvedeným účelom sa v rámci Kontraktu medzi MPSVR SR 

a IVPR na rok 2022 zrealizuje prieskum stavu seniorských organizácií na Slovensku. Cieľom 

prieskumu bude vytvoriť dátovú základňu pre príslušný organizačný útvar MPSVR SR za 

účelom spracovania databázy seniorských organizácií a ich budúcej podpory smerom 

k zvýšeniu ich odborného potenciálu pre reprezentatívne zastúpenie v poradných a iných 

relevantných verejných štruktúrach a orgánoch. 

4. Vypracovanie analytického podkladu pre Národnú stratégiu na podporu rodiny 

a demografického vývoja do roku 2030 

V kontexte riešenia demografickej krízy, reagujúc na nepriaznivý populačný vývoj 

v Slovenskej republike, vychádzajúc z Programového vyhlásenia vlády 2021-2024  a Plánu 

práce vlády SR na rok 2021, Sekcia rodinnej politiky MPSVR SR pripravuje Národnú 

stratégiu na podporu rodiny a demografického vývoja do roku 2030. 

Dôležitou úlohou štátu je v správnom čase zaznamenať prebiehajúce celospoločenské zmeny 

na úrovni života rodiny a navrhnúť prostredníctvom vhodných nástrojov rodinnej politiky 

riešenia na tieto naliehavé výzvy. Odpoveďou na vzniknutú situáciu je vypracovanie 

strategického/strategických dokumentu/dokumentov, ktorý bude komplexne riešiť celú oblasť 

rodinnej politiky vrátane návrhov konkrétnych účinných opatrení.  

Jedným z nevyhnutných podkladov vypracovania stratégie je  demografická analýza, ktorej 

cieľom bude zmapovať súčasnú situáciu na Slovensku a zaznamenať nové možnosti najmä 

z pohľadu populačného vývoja, demografických trendov, zabezpečenia kontinuity fungovania 

rodín a fungovania štátu. Súčasťou výskumnej úlohy bude aj prieskum verejnej mienky 

vrátane prieskumu formou fokusových skupín/ okrúhlych stolov s významnými aktérmi 

zameraný na ochotu, citlivosť či akcieschopnosť obyvateľstva reagovať na plánované zmeny. 

5. Analýza skutočných nákladov na bývanie  

V súvislosti s plánovanými zmenami v nastaveniach príspevku na bývanie a v nadväznosti na 

potrebu podporiť existujúcu poznatkovú bázu o podmienkach bývania sa výskumná úloha 

zameria na detailnú analýzu nákladov na bývanie. Analýza sa oproti predchádzajúcej analýze 

výdavkov na bývanie zameria aj na detailnejší popis skladby výdavkov na bývanie vrátane 

výdavkov na bývanie v komerčných nájmoch. S využitím aktuálnych údajov z Rodinných 

účtov bude pozornosť venovaná vzťahu medzi (rôzne definovanými) nákladmi a príjmami 

domácnosťami a následnej identifikácii rizikových profilov a ich variability v rôznych 

zraniteľných skupinách. Cieľom bude aj kvantifikácia vplyvu socio-demografických faktorov 

na ocitnutie sa v riziku z hľadiska nákladov na bývanie, ako aj kvantifikácia prípadnej zmeny 

v nastaveniach príspevku na bývanie. Súčasťou výskumnej úlohy budú aj operatívne aktivity 

v podobe spolupráce na aktuálnych úlohách súvisiacich so zmenami v príspevku na bývanie 

alebo pomoci v hmotnej núdzi.  

6. Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných  pre psychosociálne 

riziká v práci- II. etapa 

Ide o II. etapu riešenia výskumnej úlohy. Hlavnou náplňou bude analýza metodík a postupov 

a vypracovanie programov pre posudzovanie psychosociálnych rizík a psychickej záťaže na 
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pracoviskách, a i pri výkone občasnej či nepretržitej domáckej práce (tzv. home office). 

Výstupom  bude príručka pre potreby zamestnávateľov a zamestnancov s problematikou 

posudzovania a predchádzania psychosociálnym rizikám na pracovisku (obťažovanie, násilie, 

stres, psychická záťaž a pod.) s dôrazom na dôstojnú prácu a kultúru práce.  

7. Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP- II. etapa 

Hlavným cieľom výskumnej úlohy bude napomôcť k poznaniu procesov a dopadov Priemyslu 

4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky, pracovné prostredie a bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci vo vybraných odvetviach hospodárstva v SR. Výskumná úloha poskytne 

analýzu a trendy v oblasti zavádzania konceptu Priemysel 4.0 a digitalizácie v podnikoch 

a organizáciách vo vybraných sektoroch hospodárstva v SR a analýzu rizík a ohrození 

zamestnancov pri práci s novými technológiami, novými zariadeniami, a dopadu na pracovné 

podmienky a pracovné prostredie. Ide o II. etapu výskumnej úlohy. Hlavnou náplňou bude 

zistiť prostredníctvom prieskumu ako sa prispôsobili v podnikoch s podmienkami zavádzania 

digitalizácie a robotizácie s akcentom na pracovné podmienky a BOZP. 

8. Analýza zosúlaďovania pracovného a rodinného života 

Cieľom je vypracovať analýzu zosúlaďovania súkromného, pracovného  a rodinného života, 

zohľadňujúc nedostatočné služby, flexibilné formy práce a nerovnovážne zaťaženie žien 

neplatenou prácou. Zviditeľniť ekonomický prínos hodnoty práce vykonávanej (prevažne) 

ženami v oblasti neplatenej práce a starostlivosti o blízke osoby a presadzovať jej 

vyváženejšiu deľbu medzi ženami a mužmi a v tomto kontexte vypracovať analýzu 

ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k HDP ako podklad pre vytvorenie 

nástrojov pre vyváženú deľbu práce.  

9. Možnosti zlepšenia legislatívy a praxe v oblasti ochrany žien pred násilím  

Identifikácia možností zlepšenia slovenskej legislatívy a praxe v oblasti ochrany žien pred 

násilím na základe príkladov dobrej praxe a legislatívy iných krajín, so zameraním na 

prevenciu násilia podmieneného sociálnymi faktormi 

10. Tvorba metodiky vyhodnocovania housing-first projektov a podpora sieťovania 

organizácií realizujúcich housing-first 

Cieľom úlohy je v spolupráci s organizáciami realizujúcimi housing-first projekty, osobitne 

v rámci ESF výzvy „Dostupné bývanie s prvkami housing-first“, pripraviť metodiku 

vyhodnocovania housing-first projektov na národnej úrovni. Na Slovensku sa postupne 

realizujú viaceré projekty založené na prístupe housing-first, spravidla s nízkym počtom 

účastníkov. Spoločná metodika housing-first projektov a ich vyhodnocovania však doposiaľ 

nebola vytvorená, čo predstavuje určité riziká:  

- chýbajú štandardy zodpovedajúce podmienkam SR podľa konsenzu zainteresovaných 

aktérov, podľa ktorých by bolo možné posúdiť, či ten ktorý projekt je projektom 

housing-first;  

- nie sú stanovené odporúčané ukazovatele, ktoré by mal sledovať každý housing-first 

projekt tak, aby bolo možné vyhodnocovať úspešnosť housing-first projektov 

v ukončovaní bezdomovectva;  

- vzhľadom na nízky počet účastníkov jednotlivých projektov je náročné vyhodnocovať 

ich úspešnosť v ukončovaní bezdomovectva jednotlivo.  

Úloha bude realizovaná formou odborných diskusií s organizáciami realizujúcimi projekty 

housing-first a jej výstupmi budú minimálne štandardy housing-first projektov a odporúčané 

ukazovatele vyhodnocovania úspešnosti ukončovania bezdomovectva housing-first projektov 

– ako metodické príručky pre realizátorov housing-first projektov. Realizácia odborných 
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diskusií tiež môže byť podnetom pre vznik národnej housing-first platformy, ktorá by 

umožňovala spoluprácu a metodickú podporu pre organizácie pôsobiace v tejto oblasti.  

11. Aplikácia  štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb zameraná 

na vybrané ukazovatele vychádzajúce z WHO Quality Rights Toolkit – metodické 

východiská a príklady dobrej praxe 

MPSVR SR v súčasnosti pripravuje Návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorým 

sa vytvára právny rámec pre realizáciu reformy dohľadu v sociálnych veciach. Súčasťou 

reformy sú novo definované štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb, pri tvorbe 

ktorých sa vychádza z vybraných ukazovateľov metodiky hodnotenia kvality Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) QualityRights Toolkit. Cieľom navrhovanej zmeny 

štandardov kvality je prispieť k naplneniu záväzkov Dohovoru zabezpečiť osobám so 

zdravotným postihnutím ochranu pred krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním 

alebo trestaním (čl. 15 dohovoru) a ochranu pred všetkými formami vykorisťovania, násilia a 

zneužívania (čl. 16 dohovoru).   

Metodický materiál bude slúžiť ako východisko pre poskytovateľov sociálnych služieb ako 

implementovať navrhované zmeny do ich aplikačnej praxe. Účinnosť novej právnej úpravy sa 

navrhuje od júla 2022.  

 

12. Analýza inštitútu podporovaného rozhodovania 

V súvislosti s implementáciou článku 12 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím je nevyhnuté do slovenskej právnej úpravy zaviesť inštitút podporovaného 

rozhodovania, ktorý by nahradil inštitút náhradného rozhodovania. Podporované 

rozhodovanie vychádza z predpokladu, že každá osoba je schopná sa rozhodnúť, môže k tomu 

však potrebovať  väčšiu  alebo  menšiu  mieru  podpory. Poskytovanie  asistencie  pri 

podporovanom  rozhodovaní znamená, že osoba so zdravotným postihnutím má zachovanú 

svoju právnu spôsobilosť na právne  úkony, rozhoduje  na základe  svojej  vlastnej vôle,  aj 

keď s pomocou tretej  osoby alebo tretích osôb. Cieľom analýzy by bolo zmapovať 

používanie podporovaného rozhodovania v členských štátoch EÚ prípadne v iných krajinách 

sveta, vypracovať komparatívnu analýzu a vydať súbor odporúčaní, akým spôsobom by bolo 

vhodné implementovať podporované rozhodovanie do slovenskej legislatívy. 

 

13. Výskum násilia páchaného na ženách 2021-2022. Fáza II. 

Ide o pokračovanie v realizácii výskumu, ktorého základné metodologické kroky a 

administratívna príprava boli realizované v roku 2021.  

 

 

 

IV. 

ROZPOČET NA ROK 2022 

 

1. 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. 

 

2. Výška rozpočtu na rok 2022 je stanovená zákonom o štátnom rozpočte na rok 2022 

a rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2022 nasledovne:  
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I. Príjmy (300) (kód zdroja 111)       534 980 Eur 

II. A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona   534 980 Eur 

č. 523/2004 Z.z. a prostriedkov Európskej únie    
 

z toho:          

A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)    534 980 Eur 

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)  322 018 Eur 

        počet zamestnancov organizácie: 24  

A.4. kapitálové výdavky (700)        0 Eur 

 

Orientačné ukazovatele: 

poistné a príspevok do poisťovní (620)      123 848 Eur 

tovary a služby (630)             88 011 Eur 

bežné transfery (640)             1 103 Eur 

 

D. Rozpočet organizácie podľa programov 

07E0301 Aparát ministerstva                   534 980 Eur 

 
 

3. 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. 

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 2022, 

- sumárny preberací protokol za jednotlivé výskumné úlohy v termíne do 

25.01.2023. 



8  

 

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. 

 

 

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 31.05.2023. Zverejnenie 

Výročnej správy za rok 2022 vykoná vykonávateľ na svojej internetovej stránke do 

15.05.2023. 

 

 

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

 

 

za zadávateľa:                                                                                   za vykonávateľa: 

 

   

 

 

 

 

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

Bc. Milan Krajniak                                        MUDr. Roman Joch     
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR                riaditeľ IVPR              

 




