
K O N T R A K T 
 

uzavretý medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky 

a 
Inštitútom pre výskum práce a rodiny 

na riešenie výskumných úloh v roku 2008 
 
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            Ing. Viera Tomanová, PhD., ministerka práce, sociálnych vecí 
                                              a rodiny Slovenskej republiky 
Bankové spojenie                Štátna pokladnica 
Číslo účtu                             7000106819/8180 
IČO                                       00681156 
(ďalej len „MPSVR SR“ alebo „zadávateľ“) 
 

a 
 

Riešiteľ                                 Inštitút pre výskum práce a rodiny  
                                               Príspevková organizácia zriadená MPSVR SR 
Sídlo                                      Župné námestie 5-6, 812 41 Bratislava 
Štatutárny zástupca            Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. 
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 2008 do 31. decembra 2008. 
 

III. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 
1. Objem prostriedkov určených na riešenie výskumných úloh sa stanovuje na základe 

schváleného a rozpísaného rozpočtu kapitoly MPSVR SR na rok 2008 v zmysle 
oznámeného rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008 listom 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/027207/2007-441 z 29. októbra 2007. 

2. Celková hodnota prác je stanovená vo výške 15 472 500,- Sk. 



3. Vzhľadom na výskumný charakter úloh sa kalkulácia prác riešiteľa určuje v človeko-
mesiacoch (ďalej len „čm“). 

4. Cena práce riešiteľa za človeko-mesiac v roku 2008 sa stanovuje na  66 500,- Sk/čm. 
5. Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť 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, že zadávateľ v priebehu roka bude od riešiteľa požadovať 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 2008. 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, mzdového vývoja, 
rovnosti príležitostí, sociálnej a rodinnej politiky, chudoby a sociálnej exklúzie, migračnej 
politiky a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ad hoc evaluácie a expertízne 
činnosti, 
b) sústreďovanie a výmena informácií z výskumov o problematike rodiny, sústreďovanie 
údajov o problematike rodiny za účelom ovplyvnenia aktivít vládnych a mimovládnych 
organizácií na upevnenie postavenia rodiny, 
c) 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: reprint, bulletin 
Rodina a práca, Informačný spravodajca, 
d) knižné 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 2008 
 a ich zdrojového krytia 

 
Číslo 
VP 

Názov VP Zadávateľ/ 
odberateľ 

Zodpovedný 
riešiteľ/-ľka 

Personálne 
zdroje v čm*, 
vrátane ext. 
spolupráce 
a nákladov 
terénneho 
šetrenia 

Termín 
riešenia 

Náklady 
 

1. Koncepcia celoživotného 
vzdelávania v systéme 
inšpekcie práce, vrátane 
rodovej rovnosti 

Odbor ochrany 
práce 

B. Perichtová 14,5  
  

I.-
XII.08 

964 250 

2. Návrh podmienok 
uznávania odbornej 
spôsobilosti v oblasti 
bezpečnosti a ochrany  
zdravia pri práci 
v členských krajinách EÚ 

Odbor ochrany 
práce 

M. Kordošová 11,5 
 

I.-
XII.08 

764 750 

3. Identifikácia 
a štrukturalizácia 
novovznikajúcich 
rizikových faktorov práce 

Odbor ochrany 
práce 

S. Matulová 10 I.-
XII.08 

665 000 

4. Identifikácia súčasného 
výskumu a vypracovanie 
návrhu koncepcie 
výskumu BOZP v SR 

Odbor ochrany 
práce 

T. Hatina 12,5 
  

I.-
XII.08 

831 250 

5. Analýza legislatívneho 
a vecného prostredia pre 
implementáciu programu 
dôstojnej práce v SR  

Odbor ochrany 
práce 

B. Perichtová 4 IX.-XII. 
08 

266 000 

6. Uplatňovanie 
kolektívnych 
pracovnoprávnych 
vzťahov podľa ZP, 
kolektívnych zmlúv 
a iných dohôd 
uzatváraných medzi 
zástupcami 
zamestnávateľov 
a zamestnancov v SR 

Odbor 
pracovných 

vzťahov 

V. Škvarková 28,5 
 

I.-
XII.08 

1 895 250 

7. Situácia rodinných 
opatrovateľov/-liek vo 
svetle sociálnych štatistík 

OIOZPaSS K. Repková 11 I.-
XII.08 

731 500 

8. Komparácia dostupnosti 
a kvality sociálnych 
služieb pre občanov so  
    ZP  a starších občanov 
pred a po prechode 
pôsobnosti 
    poskytovania 
sociálnych služieb na 
samosprávne kraje a obce 

OIOPZaSS 
 

Odbor 
kontroly 

a štátneho 
dozoru 

R. Bednárik 12,5       I.-
XII.08 

831 250 

9. Aktívne starnutie 
v kontexte trhu práce SR 

Sekcia práce Z. Kostolná 14 
 

I.-
XII.08 

931 000 

10. Analýza  kvalifikačných Sekcia práce E. Hanzelová 15 I.- 997 500 



potrieb dopytu po práci a  
kvalifikačnej štruktúry 
 ponuky práce na 
regionálnom trhu práce 
a návrhy na opatrenia 
regionálnej politiky 
zamestnanosti 

 XII.08 

11. Analýza špecifík 
zamestnávania 
jednotlivých skupín 
ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva vrátane 
analýzy príčin nerovnosti 
v prístupe resp. návrate na 
trh práce  

Sekcia práce D. Kešelová 18 
 

I.-
XII.08 

1 197 000 

12. Analýza trhu práce SR 
z hľadiska integrovaného 
prístupu k stratégii 
flexiistoty 

Sekcia práce Externista/-tka 6 I.-XI.08 399 000 

13. Zriadenie a fungovanie 
Centra pre sociálny dialóg 

Sekcia 
riadenia ESF 

M. Barošová 7 I.-
XII.08 

465 500 

14. Zisťovanie názorov 
obyvateľov SR na úroveň, 
štruktúru a funkcie 
životného minima 

OŠPSSRP 
OSIPHN 

D. Gerbery 18,5 
 

I.-
XII.08 

1 230 250 

15. Participácia na projekte 
EU SILC 

OSIPHN D. Gerbery 9 I.-
XII.08 

598 500 

16. Analýza podnikovej 
rodinnej politiky 
a politiky rovnosti 
príležitostí žien a mužov -
Zamestnávateľ ústretový 
k rodine 

ORRaRP S. Porubänová 9 I.-VI.08 598 500 

17. Kľúčové výzvy pre 
rodovú rovnosť, rovnosť 
príležitostí a 
antidiskrimináciu 

ORRaRP S. Porubänová 12 I.-
XII.08 

798 000 

18. Zvyšovanie kvality 
poskytovania 
starostlivosti a výchovy 
deťom v detských 
domovoch vo vybraných 
oblastiach 

OSSODaR Nový 
zamestnanec/-
nkyňa 

5 I.-V.08 332 500 

19. Návrh systému metód 
zberu  a analýzy údajov 
o deťoch, ktoré sú 
príslušníkmi 
národnostných menšín 
(rasa, etnický pôvod) 
a pre ktoré sú vykonávané 
opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately (implementácia 
odporúčaní Výboru pre 
práva dieťaťa OSN z 8. 
júna 2007 – 19, 20, 44c, 
46). 

OSSODaR Nový 
zamestnanec/-
nkyňa 

7 VI.-
XII.08 

465 500 

 
Spolu                                                                                                                   225                                14 962 500                             



*1 čm = 66 500 SK 
 
Súčasťou plánu výskumných projektov je aj realizácia projektu „Komparatívny a evaluačný 
výskum domáceho násilia a násilia páchaného na ženách“, ktorý vykoná riešiteľ na 
základe Memoranda o porozumení medzi UNIFEM (United Nations Development Fund for 
Women) a zadávateľom (MPSVR SR) uzatvoreným dňa 15. novembra 2007 a na ktorý 
poskytne zadávateľ sumu 510 000,- Sk. 
 

V. 
SPÔSOB  A TERMÍN  VYHODNOTENIA  KONTRAKTU 

 
1. Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou kontrolného dňa v júli 

2008 za účasti zástupcov zadávateľa a riešiteľa. 
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 2009 za účasti zástupcov zadávateľa 
a zodpovedných riešiteľov. 

 
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 možnosti 
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 dodržiavať 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 priebežné 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 požadovanej kvalite a podľa zriaďovateľom odsúhlaseného Plánu činnosti na rok 
2008 odovzdať dohodnuté výsledky riešenia výskumných úloh, resp. vykonať iné odborné 
činnosti dohodnuté týmto kontraktom, 
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a vyššie náklady ako sú stanovené na 
riešenie jednotlivých úloh hradiť z iných ako uvedených zdrojov,  
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