
 
 

 
KONTRAKT na rok 2019 

 
uzavretý medzi 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a 

Metodicko-pedagogickým centrom 
 

Preambula 
 

Tento kontrakt sa uzatvára podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 z 18. decembra 
2002. Tento kontrakt nie je zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka, ale je plánovacím 
a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, obsahové, finančné a iné vzťahy medzi ústredným 
orgánom štátnej správy a rozpočtovou organizáciou, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na jeho 
rozpočet. 

 
Čl. I 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 
 
Zadávateľ   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Sídlo    Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca  JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., 

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 
IČO    00164381 
Bankové spojenie 
 
Realizátor   Metodicko-pedagogické centrum 
Sídlo     Ševčenkova 11, 850 05  Bratislava 
Štatutárny zástupca   Mgr. Andrea Pálková, 
    generálna riaditeľka 
IČO     00164348 
Bankové spojenie  SK21 8180 0000 0070 0006 3679 

 
 
Poslanie organizácie realizujúcej úlohy kontraktu 
 
Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) je rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) na zabezpečenie 
a plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“). Činnosť MPC je zameraná 
na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (ďalej len „PZ“), 
odborných zamestnancov (ďalej len „OZ“) a nepedagogických zamestnancov škôl a školských 
zariadení.   
 
Poslaním MPC je vytvoriť a zabezpečiť funkčný, efektívny, kvalitný a dostupný systém kontinuálneho 
vzdelávania v regionálnom školstve  pre PZ a OZ  a nepedagogických zamestnancov škôl a školských 
zariadení na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. 
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Hlavné úlohy MPC  
- poskytovanie kontinuálneho vzdelávania a poradenstva s cieľom ďalšieho rozvoja profesijných 

kompetencií PZ a OZ škôl a školských zariadení v duchu otvorenosti k ich potrebám a v súlade 
s najnovšími vedeckými poznatkami a požiadavkami spoločnosti, 

- realizovanie a zabezpečovanie atestačného procesu PZ a OZ škôl a školských zariadení, 
- poskytovanie vzdelávania PZ a OZ škôl a školských zariadení v neakreditovaných formách 

vzdelávania (odborné semináre, workshopy, konferencie, metodické dni a pod.). 
 

Čl. II 
ČAS TRVANIA KONTRAKTU 

 

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, od 1. januára 2019 do 31.decembra 2019. 

 

Čl. III 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU 

 

(1) Zadávateľ sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti realizátora v zmysle jeho základných dokumentov 
a poverení - konkretizácia predmetu činnosti realizátora je uvedená v článku IV. tohto kontraktu, 
b) na požiadanie realizátora a pre potreby realizácie projektov a úloh realizátora poskytnúť odbornú 
metodickú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje, 
c) včas informovať realizátora o zmenách v zadaní úloh. 
 
(2) Zadávateľ má právo: 
a) vykonávať priebežné kontroly stavu realizácie projektov a úloh dohodnutých týmto kontraktom, 
b) zúčastňovať sa priebežného hodnotenia riešenia projektov a úloh prostredníctvom svojho 
povereného zástupcu. 
 
(3) Realizátor sa zaväzuje  
a) v požadovanom rozsahu, kvalite a podľa termínov stanovených schváleným Plánom hlavných úloh 
realizátora na rok 2019 odovzdať zadávateľovi výstupy realizovaných projektov a úloh  v stanovenej 
forme a stanoveným postupom, 
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady schválené na realizáciu 
jednotlivých projektov a úloh, 
c) neodkladne informovať zadávateľa o významných skutočnostiach, ktoré sa vyskytli v priebehu 
realizácie projektov a úloh, 
d) na požiadanie zadávateľa a pre potreby realizácie projektov alebo úloh zadávateľa poskytnúť 
v primeranej lehote požadovanú súčinnosť, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje. 
 
(4) Realizátor má právo: 
a) získať od zadávateľa všetky údaje, ktorými disponuje a ktoré sú potrebné na riešenie alebo 
overenie výsledkov realizácie jednotlivých projektov a úloh, 
b) požadovať od zadávateľa, aby v rámci možností vytvoril primerané podmienky na prezentáciu 
a využitie výstupov z realizovaných projektov a úloh.  
 

Čl. IV 

ZOZNAM ÚLOH, OPIS ČINNOSTÍ A DRUHY AKTIVÍT VYKONÁVANÝCH REALIZÁTOROM 

 

(1) Predmetom kontraktu je realizácia, zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo štatútu realizátora 

a  Plánu hlavných úloh na rok 2019 realizátora a ich finančné zabezpečenie. 

(2) Jednotlivé úlohy v štruktúre 



3 
 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

1. 

Realizovanie kontinuálneho vzdelávania 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva/Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

Hlavnou úlohou organizácie je realizovať kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích 
programoch (AVP) pre PZ a OZ v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 
a ponukou vzdelávania na školské roky 2018/2019 a 2019/2020 vrátane vzdelávania pedagogických 
zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ), ktorí vyučujú žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (ŠVVP), v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ktorí vyučujú 
slovenský jazyk a slovenskú literatúru v školách s vyučovacím jazykom maďarským.  

Celkovú ponuku tvorí 142 akreditovaných vzdelávacích programov (AVP), AVP sú v prílohe 1 abecedne 
usporiadané, pri každom AVP je uvedený počet  skupín (spolu 442). 

 

Súčasťou ponuky vzdelávania sú aj AVP realizované v rámci udržateľnosti výstupov a výsledkov národných 
projektov (tvoria 60 % vzdelávania z celkového objemu kontinuálneho vzdelávania). Ide o vzdelávania 
v akreditovaných vzdelávacích programoch (AVP), ktoré vznikli v rámci národných projektov: Vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (MAT), Profesijný a kariérový 
rast pedagogických zamestnancov (PKR), Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 
marginalizovaných rómskych komunít (MRK I), Inkluzívny model  vzdelávania na predprimárnom stupni 
školskej sústavy (MRK II), Projekt inkluzívnej edukácie (PRINED) a Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV), a to 
v súlade s plnením merateľných ukazovateľov podľa projektovej dokumentácie. 

 

Ponuka MPC reflektuje na aktuálne profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie PZ/OZ, 
kariérové stupne a kariérové pozície a je koncipovaná tak, aby oslovila všetky cieľové skupiny škôl a školských 
zariadení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, GYM, SOŠ, ŠŠ, školské internáty, špeciálne výchovné zariadenia, ...). 

V ponuke sú programy tematicky a obsahovo zamerané na priority: 

- podpora funkčnej gramotnosti (čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej, mediálnej), 

- podpora inkluzívneho vzdelávania, 

- dodržiavanie ľudských práv (výchova k demokratickému občianstvu, vzdelávanie detí a žiakov 
cudzincov  

- globálne rozvojové vzdelávanie, 

- psychodidaktické kompetencie učiteľov, 

- prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti v oblasti ľudských práv, 

- podpora vzdelávania v oblasti národnostného školstva, a pod. 

 

V nadväznosti na rozvoj spoločnosti je úlohou organizácie vytvoriť nové programy na akreditáciu pre 
modulárny systém programov  kontinuálneho vzdelávania a profesijného  rozvoja vymedzený aktuálnou 
legislatívou, ktorý bude zameraný na podporu kvality a sebahodnotiacich procesov v školách a školských 
zariadeniach, na adaptáciu začínajúcich PZ a OZ, na  priority  zadefinované v pedagogicko-organizačných 
pokynoch (POP) na príslušný školský rok v intenciách Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. 

 

V rámci úlohy je tiež potrebné zabezpečiť zisťovanie vzdelávacích potrieb PZ a OZ v oblasti profesijného 
rozvoja a kariérneho rastu vrátane zisťovania vzdelávacích potrieb PZ a OZ, ktorí vyučujú v školách a školských 
zariadeniach s vyučovacím jazykom národnostných menšín. 

 

Výstupy zo zistení budú podkladom na tvorbu ponuky vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích 
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programoch v nasledujúcom období.  

 

Cieľom je zisťovanie kvality vzdelávania realizáciou akčného výskumu, produktovou analýzou výstupov 
účastníkov vzdelávania a atestačných prác, priamym pozorovaním, dotazníkovým zisťovaním a externou 
evalváciou kontinuálneho vzdelávania. 

 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

80/80 4 578/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 1 456 904,- 683 105,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

683 105,- (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) 773 799,- (zdroj) 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

2. 

Realizovanie atestačného procesu 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva/Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

Cieľom úlohy je realizovať atestačný proces podľa počtu prijatých žiadostí: 

- vypracovať recenzné posudky,  

- vytvoriť komisie,  

- zabezpečiť a realizovať vykonanie I. a II. atestácie (obhajoba atestačnej práce a vykonanie atestačnej 
skúšky)  

v dvoch termínoch, t. j.  jar 2019 a jeseň 2019 vrátane odborného garantovania atestačného procesu pre 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí vyučujú v školách s vyučovacím jazykom 
národnostných menšín.  

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

  77/77 4 308/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

768 989,-  745 062,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

745 062,- (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) 23 927,- (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

3. 

Poskytovanie odborno-metodickej podpory pre pedagogických a odborných zamestnancov 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva/Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

Realizovanie neakreditovaných foriem vzdelávania v oblasti profesijného rozvoja a kariérneho rastu pre 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: organizovanie a odborné zabezpečenie tematických 
edukačných podujatí (odborných seminárov, informačných seminárov, workshopov, metodických dní a pod.).  
Poskytovanie konzultácií a odborného poradenstva školám. 

 

Predpokladom je, že každé regionálne a detašované pracovisko zrealizuje v priebehu roka 2019 desať 
odborných podujatí. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

80/80    480/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 233 904,- 233 904,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

233 904,- (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 

 
 
 

   

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

4. 

Vydávanie časopisu Pedagogické rozhľady 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva/Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

 

Pedagogické rozhľady, odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia, na prezentovanie  príkladov 

dobrej praxe, na výmenu pedagogických skúseností, ktoré v zovšeobecnenej podobe tvoria základ na rozvoj 

kvalitnej teórie a praxe výchovy a vyučovania.  

Cieľom úlohy je zabezpečiť autorov príspevkov a obsah 5 čísel časopisu Pedagogické rozhľady, vytvoriť 

príspevky do odborno-metodického časopisu a zabezpečiť ich odborné posúdenie, zabezpečiť elektronickú 

verziu časopisu a prístup k nej odbornej aj laickej verejnosti.  

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

12/12  200/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 59 288,- 59 288,- 
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Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 
X   X  X  X X  X  X  X  X  X   

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

59 288,- (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

5. 

Realizovanie odborných konferencií 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva/Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

Realizovať tri 2-dňové odborné konferencie zamerané na aktuálne historické výročia v roku 2019 a na 

profesionalizáciu práce PZ a OZ. 

Cieľom odborných konferencií je posilniť profesijné kompetencie učiteľov integrovať obsahy vzdelávacích 

oblastí vo väzbe na edukačné ciele s využitím historických udalostí a ponúknuť učiteľom námety a inšpirácie na 

ich využitie v edukačnom procese a prezentovať overené pedagogické skúsenosti na zabezpečenie 

profesionalizácie práce.  

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

  50/50 300/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 40 000,- 0,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 
X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

suma (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) 40 000,- (ÚP) 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

6. 

Interné vzdelávanie zamestnancov 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania  

Anotácia 

Zabezpečiť a realizovať interné vzdelávania pre zamestnancov MPC na rozvoj ich profesijných kompetencií. 

 

V súlade podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. a podľa plánu profesijného rozvoja 
vytvoreného a schváleného na základe hodnotiacich rozhovorov: 
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- zabezpečiť vzdelávanie pre učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie (UKV) aj u iných poskytovateľov,  

- realizovať semináre pre garantov a tvorcov nových programov, lektorov/ multiplikátorov vo väzbe na 
pripravované zmeny, ktoré budú súvisieť s tvorbou nových vzdelávacích programov,  

- pripraviť a zrealizovať 2 interné vzdelávania pre UKV na základe zosnímaných požiadaviek UKV a na 
základe identifikovaných potrieb (zistení) vyplývajúcich z hospitačnej činnosti. 

 

Podľa plánu interného vzdelávania zabezpečiť vzdelávanie aj pre nepedagogických zamestnancov. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

15/15   100/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

15 000,-  5 000,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

5 000,- (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) 10 000,- (ÚP) 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

7. 

Revízia profesijných štandardov – prípravná fáza 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva/Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

Cieľom úlohy je príprava podkladov na prehodnotenie/aktualizáciu profesijných štandardov v súlade 
s implementačným plánom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (oblasť – regionálne školstvo, 
tematický okruh – profesia učiteľa, číslo opatrenia 24) a vytvorenie pracovných skupín. Zabezpečenie činnosti 
a výstupov pracovných skupín v súčinnosti so sekciou regionálneho školstva (SRŠ) a so sekciou národnostného 
a inkluzívneho vzdelávania (SNIV). 

 

Prehodnotenie/aktualizácia profesijných štandardov sa týka 31 pracovných pozícií pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov (pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné 
štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
škôl a školských zariadení). 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

  62/62 1 550/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 55 743,- 0,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

   X  X  X X  X  X  X  X   

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

suma (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) 55 743,- (ÚP) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

9. 

Zabezpečenie činnosti akreditačnej rady 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Cieľom je organizačne, administratívne a účtovne zabezpečiť zasadnutia akreditačnej rady v priestoroch 
MPC v súlade § 44 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

8. 

Rozvoj funkcionalít centrálneho informačného systému MPC 

Objednávateľ 

Sekcia informatiky a správy rezortných dát, Sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Cieľom úlohy je skvalitnenie poskytovanej služby. Zabezpečenie GDPR a potrebných prístupov k dátam 

o realizovanom vzdelávaní a atestáciách. Doplnenie služby o nové funkcie súvisiace so zvýšením efektivity 
riadenia. Úprava služby v súlade so zmenami v legislatíve, najmä v súvislosti s novým zákonom č. 317/2009 Z. 
z.. Realizácia dotazníkového zisťovania, zber podkladov na štatistické hodnotenie dát. Inovovanie funkcionalít 
na zber kvantitatívnych dát týkajúcich sa vzdelávania a atestačného procesu a odpočtovanie priamej 
vyučovacej činnosti UKV.  

 
Centrálny informačný systém MPC je systém na: 

- jednotné plánovanie všetkých udalostí a úloh, 

- elektronické archivovanie vzdelávacích skupín a tlač potrebných dokumentov pre archív / elektronicky 
archivovaná dokumentácia súvisiaca s akreditovaným  vzdelávaním, tlač potrebných dokumentov, 

- vydávanie a tlač osvedčení zo vzdelávania a atestačného procesu vrátane duplikátov osvedčení zo 
vzdelávania a atestačného procesu, 

- administráciu dištančných úloh v e-learningovom systéme, 

- podávanie a evidenciu prihlášok na vzdelávanie a žiadostí o atestáciu v súlade so zákonom. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

3/3    

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 76 274,- 76 274,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

76 274,-  (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 
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   3 789/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 58 032,- 36 032,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

36 032,- (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) 22 000,- (ÚP) 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

10. 

Implementovanie národného projektu Škola otvorená všetkým 

Objednávateľ 

MŠVVaŠ SR, sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

Anotácia 

Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

  58/58 155 108/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

4 833 556,77  0,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X 
 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

suma (zdroj 111) suma (zdroj) 4 108 523,- (3AC1) 725 033,77 (3AC2) 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

11. 

Odborné garantovanie riešenia rómskej problematiky v oblasti vzdelávania na celoslovenskej úrovni 

Objednávateľ 

Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

Cieľom je zabezpečenie činnosti Rómskeho vzdelávacieho centra Prešov (ROCEPO) pri plnení úloh 
odborného garantovania riešenia rómskej problematiky v oblasti vzdelávania na celoslovenskej úrovni 
v súčinnosti so sekciou národnostného a inkluzívneho vzdelávania: 

1. Implementácia akčného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) pre 
oblasť MRK 

2. Implementácia akčného plánu Národnej stratégie integrácie Rómov 
3. Súčinnosť pri implementácii akčných plánov najmenej rozvinutých okresov (NRO) pre oblasť 
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vzdelávania 
4. Kooperácia pri riešení zistení ŠŠI a VUDPaPu a realizácií účinných intervencií 
5. Aktualizácia ponuky vzdelávania zameranej na rozvoj profesijných kompetencii PZ/OZ pre oblasť 

integrácie MRK a podporu rómskeho jazyka 
6. Realizácia odborných a osvetových podujatí na zlepšenie informovanosti odbornej a laickej verejnosti 

 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

  5/5  

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

141 208,-  0,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

suma (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) 141 208,- (zdroj) 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

12. 

Implementovanie projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím 
jazykom maďarským 

Objednávateľ 

Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

Cieľom národného projektu je zvýšiť kvalitu edukačného procesu vyučovania slovenského jazyka 
a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, konkrétne v školách 
s vyučovacím jazykom maďarským,  zameranú na komunikáciu. Takisto cieľom je aj sledovanie efektívnosti 
inovovaného ŠVP. Hlavným riešiteľom projektu je MPC, pričom ďalšími riešiteľmi sú ŠPÚ, ŠŠI, NÚCEM a tri 
základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

  4/4  

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 75 600,- 75 600,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

75 600,- (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

13. 

Prenos medzinárodných inovácií, inšpirácií a príkladov dobrej praxe z projektov medzinárodnej spolupráce 

Objednávateľ 

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí/Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

Cieľom je zabezpečovať prenos inovácií a príkladov dobrej praxe z projektov medzinárodnej spolupráce 

Erasmus+, Teach UP, MOKKA a Vzdorujeme extrémizmu do vzdelávania. Realizácia rozvojových a grantových 

projektov. Nadväzovanie a rozvoj partnerstiev. Príprava nového projektu EÚ zameraného na skúsenosti 

podpory Lifelong Learning programu (LLL) a tvorby nástrojov osobného rozvoja a profesionalizácie. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

 1/1  840/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

140 017,-  26 894,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

26 894,- (zdroj 111) suma (zdroj) 13 123,- (35) 100 000,- (ÚP) 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

14. 

Realizovanie súťaže Dúhový kolotoč 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Vyhlasovateľom súťaže Dúhový kolotoč je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky a organizovaním súťaže je poverené Metodicko-pedagogické centrum. 

Cieľom úlohy je organizačne zabezpečiť ďalší ročník celoslovenskej súťaže detskej výtvarnej tvorivosti 

Dúhový kolotoč, vyhodnotiť výtvarné práce, pripraviť vernisáž a zabezpečiť publicitu súťaže. Súťaž je určená 

pre deti predškolského veku, ktoré navštevujú materské školy v rámci celého územia Slovenskej republiky.  

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

  4/4 85/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

3 200,-  0,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 
X   X  X  X X       

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 
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Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

suma (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) 3 200,- (ÚP) 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

15. 

Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 

Objednávateľ 

MŠVVaŠ SR - zriaďovateľ 

Anotácia 

Cieľom je zabezpečiť riadenie a prevádzku pracovísk Metodicko-pedagogického centra a podporné 
činnosti pre pedagogických zamestnancov (UKV) na plnenie stanovených úloh. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

31/31   465/480 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 1 539 101,- 1 237 552,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

1 237 552,- (zdroj 111) suma (zdroj) suma (zdroj) 299 102,- (zdroj) 

 

(2) Celkový sumár úloh 

Poradové 
číslo 

Názov úlohy 

Predpokladaná 
kapacita 

ľudských zdrojov 
na plnenie úlohy 

TPP/FTE 

Predpokladaný 
počet hodín na 
plnenie úlohy 
DoVP/DoPČ v 

hodinách 

Odhad finančných nákladov na 
plnenie úlohy v EUR 

Celkom 
(všetky 
zdroje) 

Štátny 
rozpočet 

(zdroj 111) 

1 Realizovanie kontinuálneho vzdelávania 80/80 4 578/0 1 456 904,-  683 105,- 

2 Realizovanie atestačného procesu 77/77 4 308/0 768 989,-  745 062,- 

3 Poskytovanie odborno-metodickej podpory 80/80 480/0 233 904,-  233 904,- 

4 Vydávanie časopisu Pedagogické rozhľady 12/12 200/0 59 288,- 59 288,- 

5 Realizovanie odborných konferencií 50/50 300/0 40 000,- 0,- 

6 Interné vzdelávanie zamestnancov 15/15 100/0 15 000,- 5 000,- 

7 Revízia profesijných štandardov 62/62 1 550/0 55 743,- 0,- 

8 
Rozvoj funkcionalít centrálneho informačného 

systému MPC 
3/3 0/0 76 274,- 76 274,- 

9 Zabezpečenie činnosti akreditačnej rady 0/0 3 789/0 58 032,- 36 032,- 

10 
Implementovanie národného projektu Škola 

otvorená všetkým 
58/58 155 108/0 4 833 556,77 0,- 
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11 
Odborné garantovanie riešenia rómskej 
problematiky v oblasti vzdelávania na 

celoslovenskej úrovni 
5/5 0/0 141 208,- 0,- 

12 

Implementovanie projektu Edukačný proces 
vyučovania slovenského jazyka a slovenskej 
literatúry v školách s vyučovacím jazykom 

maďarským 

4/4 0/0 75 600,- 75 600,- 

13 
Prenos medzinárodných inovácií, inšpirácií 

a príkladov dobrej praxe z projektov 
medzinárodnej spolupráce 

1/1 840/0 140 017,- 26 894,- 

14 Realizovanie súťaže Dúhový kolotoč 4/4 85/0 3 200,- 0,- 

15 Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 31/31 545/400 1 539 101,- 1 237 552,- 

 SPOLU 154 + 58 (ŠOV) 171 803/480 9 496 816,77 3 178 711,- 

 

 (3) Parametre objednávanej činnosti: 

a) Realizátor predloží zadávateľovi výsledky plnenia úloh a činností najneskôr do 30 dní od splnenia 

úlohy alebo ukončenia činnosti na plnenej úlohe. 

b) Zadané úlohy musia byť splnené do konca platnosti kontraktu. 

 

(4) Spôsob financovania objednávanej činnosti: 

a) Objem prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti realizátora, a s tým spojenými záväznými 
úlohami, sa stanovuje na základe rozpočtu zadávateľa schváleného vládou Slovenskej republiky 
a Národnou radou SR. 
b) Celkový rozpočet je stanovený vo výške 3 178 711,- EUR (zdroj 111 – štátny rozpočet) 
c) Zadávateľ sa zaväzuje umožniť realizátorovi čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

v priebehu r. 2019, a to v súlade so schváleným zákonom o štátnom rozpočte na rok 2019 
a so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov do výšky uvedenej v písmene b). 
d) V prípade doplnenia úlohy v priebehu trvania kontraktu je potrebné vyhotoviť ku kontraktu 
dodatok. 
 
(5) Kľúčovými užívateľmi úloh zadaných zadávateľom realizátorovi sú vecné sekcie MŠVVaŠ SR. 

 

Čl. V 

VYHODNOTENIE KONTRAKTU 

 

(1) Priebežné hodnotenie plnenia záväzných úloh kontraktu sa bude uskutočňovať formou 
pravidelných štvrťročných stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora, a to každý štvrťrok do 25. dňa 
nasledujúceho mesiaca roku 2019. 
 
(2) Z priebežného hodnotenia plnenia záväzných úloh kontraktu bude za každý štvrťrok 
do posledného dňa nasledujúceho mesiaca roku 2019 vyhotovená písomná správa. 
 
(3) Na hodnotiacich stretnutiach bude prerokovaná úroveň plnenia jednotlivých záväzných úloh 
a problémy spojené s ich plnením. 
 
(4) Plnenie záväzných úloh, vyplývajúcich z kontraktu, bude vyhodnotené po uplynutí doby trvania 

kontraktu na stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora. 
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(5) Vyhodnotenie kontraktu prebehne najneskôr do 31. januára 2020 a písomnou formou 

do 28. februára 2020. 

 

Čl. VI 

KONTROLA 

 

(1) Zadávateľ môže vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh a realizácie činností. 

(2) Zadávateľ môže iniciovať stretnutie so zástupcami realizátora za účelom zistenia stavu riešených 

úloh. 

(3) Zadávateľ si môže vyžiadať čiastkové písomné výsledky riešených úloh. 

(4) Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou pravidelných štvrťročných 

stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora, vždy do 25 dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí 

štvrťroku. 

 

Čl. VII 

ZVEREJŇOVANIE 

 

(1) Tento kontrakt bude zverejnený na webovom sídle MPC (realizátor) a na webovom sídle MŠVVaŠ 
SR (zadávateľ) do 7 dní od jeho podpisu účastníkmi kontraktu, najneskôr do 28. februára 2019. 
 
(2) Záverečná správa o plnení kontraktu bude zverejnená na webovom sídle zadávateľa 
do 28. februára 2020. 
 
(3) Tento kontrakt sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane každý 
z účastníkov kontraktu po dva rovnopisy. 
 
(3) Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkmi kontraktu. 
 
 
V Bratislave dňa ......................... 

 

za zadávateľa       za realizátora 

 

 

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

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.    Mgr. Andrea Pálková   
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Mgr., hlštr. 

 Ján Sitarčík, Mgr., 
PhD., RO PZOZ 

 Martina Lubyová, Mgr., 
JUDr., PhD. 

 

  Marian Galan, Ing., 
GR SRŠ 

   

  Adriana Bertóková, 
Ing., GR SFRaV 

   

  Žaneta Surmajová, 
JUDr., PhD., GR 
SLP 

   

  Boris Mrekaj,Ing., 
OPR 

   

  Mario Schrenkel, 
Ing., GTSÚ 

   

 


