
 
 

1 
 

 

KONTRAKT 

uzavretý medzi 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a 

Domovom Speváckeho zboru slovenských učiteľov 

na rok 2023 

 

 

Tento kontrakt sa uzatvára podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 z 18. 

decembra 2002 v znení uznesenia vlády SR č. 328/2012 zo 6. júla 2012. 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 príspevkovou 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  Mgr. Ján Horecký 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

IČO 00164381 

Číslo účtu v tvare IBAN SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

(ďalej len „zadávateľ“) 

 

 

Realizátor Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 

Sídlo  Partizánska 11, Trenčianske Teplice 

Štatutárny zástupca  Ing. Vladimír Mráz  

 riaditeľ Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov 

IČO  00158232 

Číslo účtu v tvare IBAN SK97 8180 0000 0070 0006 4348 

(ďalej len „realizátor“) 

 

 

Poslanie organizácie realizujúcej úlohy kontraktu 

Vytvárať priaznivé podmienky pre činnosť Speváckeho zboru slovenských učiteľov (SZSU), 

Komorného orchestra slovenských učiteľov (KOSU) a Speváckeho zboru slovenských učiteliek – 
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OZVENA (SZSU-OZVENA) ako celoslovenských amatérskych združení učiteľov a školských 

pracovníkov, ktorých poslaním je : 

- interpretovať najmä diela slovenských hudobných skladateľov, súčasných autorov 

a svetových klasikov, 

- vštepovať hudobné umelecké a estetické cítenie žiakom, študentom a rozvíjať ho 

všemožne u dospelých poslucháčov, 

- umeleckou činnosťou šíriť vokálne inštrumentálne hudobné umenie na Slovensku 

a v zahraničí, 

- zabezpečovať vzdelávaciu činnosť nácvikmi členov umeleckých zložiek v záujme ich 

umeleckého a interpretačného rastu, ďalšie vzdelávanie učiteľov a školských 

pracovníkov formou kurzov, seminárov a konferencií, 

- plniť ďalšie úlohy súvisiace so starostlivosťou o pracovníkov rezortu školstva najmä 

v oblasti rekreačnej starostlivosti a ambulantných liečebných kúpeľných pobytov, 

- v prípade voľnej kapacity poskytovať platené služby aj iným záujemcom. 

 

Čl. II 

ČAS TRVANIA KONTRAKTU 

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, od 1. januára 2023 do 31.decembra 2023. 

 

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, povinností a úloh dohodnutých 
týmto kontraktom, 

b) zúčastňovať sa priebežného hodnotenia riešenia projektov a úloh prostredníctvom svojho 
povereného zástupcu, 

c) vyžiadať si čiastkové písomné výsledky riešených úloh, 
d) kontrolovať dodržiavanie záväzkov realizátora definovaných týmto kontraktom, 
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e) na prednostné využitie a poskytnutie ubytovacích kapacít ako aj ďalších priestorov 
Realizátora pre účely činností Zadávateľa. 

 
(3) Realizátor sa zaväzuje  

 

a) v požadovanom rozsahu, kvalite a podľa termínov stanovených schváleným Plánom hlavných 
úloh realizátora na rok 2023 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, 

e) využívať elektronický systém pre efektívnu tvorbu a manažment obsahu štátnych 
vzdelávacích programov, 

f)  ako svoju každomesačnú povinnosť voči Zadávateľovi vykonať odpočet obsadenosti lôžok 
v danom mesiaci, ktorými Realizátor disponuje v rámci svojej činnosti a to najmä, nie však 
výlučne v súvislosti so všetkými rekreačnými, zdravotnými a spoločenskými pobytmi to vždy 
najneskôr k 15. dňu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa realizuje odpočet,  

g) vypracovať, zverejniť na svojom webovom sídle a pravidelne aktualizovať cenník pobytov u 
Realizátora vzhľadom najmä, nie však výlučne, na sezónu ako aj ekonomický vývoj trhu 
v oblasti ubytovacích zariadení,  

h) dodržiavať pokyny pri podávaní žiadostí na vývoj nového IS, prípadne pri rozvoji alebo 
zrušení už existujúceho IS, v zmysle Smernice č.52/2018 o centrálnom riadení žiadosti na 
vývoj, rozvoj a zrušenie informačných systémov. 

 

(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 2023 realizátora a ich finančné zabezpečenie. 

(2) Jednotlivé úlohy v štruktúre 
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Por. č. 

úlohy 

 

Názov úlohy 

1. 

Zabezpečenie činnosti umeleckých zložiek Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov  

Objednávateľ 

MŠVVaŠ SR  - Kancelária ministra  

Hlavný cieľ úlohy 
Hlavný cieľ úlohy: 
Cieľom úlohy na rok 2023 je : 
- Komplexné zabezpečenie činnosti troch vlastných celoslovenských učiteľských   umeleckých telies  (SZSU), (KOSU), (OZVENA) 
   – nácvikov, koncertnej  činnosti a materiálneho  vybavenia 
- Výchova a vzdelávanie žiakov, študentov a verejnosti v oblasti spevu a hudby priamou koncertnou činnosťou umeleckých telies     
   Domova SZSU, 
- Interpretácia vokálnej a inštrumentálnej hudobnej tvorby predovšetkým domácich a  svetových skladateľov 
- Ďalšie vzdelávanie a pomoc v umeleckom raste učiteľom hudobnej výchovy, učiteľom základných umeleckých škôl, žiakom  
   konzervatórií, študentom hudobných fakúlt, pedagogických fakúlt najmä ich angažovaním ako spevákov, muzikantov, korepetítorov,  
   sólistov a asistentov dirigovania a organizovaním vzdelávacích seminárov a workshopov. 
- Prezentácia hudobných telies na verejných koncertoch  
- Propagácia slovenskej národnej hudobnej tvorby a kultúry v zahraničí (účasť na hudobných súťažiach a festivaloch).  
- Vydávanie nosičov obrazu, zvuku, notového a hudobného faktografického a  propagačného materiálu a publikovanie digitálnych  
   materiálov na internete. 
 
 

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 / 0,78   25 / 0,93 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

110 000,-   50 000,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.23 2.23 3.23 4.23 5.23 6.23 7.23 8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 

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) 
110 000,- 

suma (zdroj) 
60 000,- 

suma (zdroj) 
 

suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

2. 

Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 

Objednávateľ 

MŠVVaŠ SR  - Kancelária ministra 

Hlavný cieľ úlohy 
Hlavný cieľ úlohy: 
Cieľom úlohy na rok 2023 je: 
- komplexne zabezpečiť riadenie a prevádzku organizácie Domova SZSU (platy kmeňových zamestnancov, energie, služby, materiál, 

štandardná údržba zariadenia) 
- zabezpečiť vzdelávacie podujatia  v Domove SZSU. Patria tu vzdelávacie podujatia, semináre, porady a pracovné stretnutia pre  

rezort MŠVVaŠ SR, iné rezorty štátnej správy, organizácie a firmy, súkromného sektora, členov odborových zväzov a iných 
spoločenských, politických a náboženských organizácií  (aj zahraničných)) 

- zabezpečiť rekreačné, zdravotné a spoločenské pobyty v areáli Domova SZSU určené hlavne aktívnym pracovníkov rezortu MŠVVaŠ 
celoročne ale najmä v čase prázdnin, záujemcom o ambulantnú kúpeľnú liečbu, školskej  a študujúcej mládeži (školy v prírode, 
výlety, exkurzie), turistom, tranzitným hosťom a pod..  s následným odpočtom obsadenosti lôžok  v rozsahu podľa prílohy č.1, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto kontraktu a to vždy najneskôr k 15. dňu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa realizuje 
odpočet. 

 
- zabezpečiť zastrešenie letnej terasy – pergola 

       Náklady na zastrešenie letnej terasy v areáli Domova SZSU sú v predpokladanej sume 83 990 eur. 
       Plánovaná aktivita Domova SZSU bude realizovaná v prípade poskytnutia finančných prostriedkov zadávateľom formou 
rozpočtového opatrenia. 
 
 
 
 

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 

22 / 0,88  0 / 0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

569 657,-   369 657,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.23 2.23 3.23 4.23 5.23 6.23 7.23 8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 

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

Financovanie úlohy vyjadrený v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

suma (zdroj 111) 
369 657,- 

suma (zdroj) 
200 000,-  

suma (zdroj) 
 

suma (zdroj) 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

3. 

Zabezpečenie prevádzkových nákladov areálu Budmerice 

Objednávateľ 

MŠVVaŠ SR  - Kancelária ministra 

Hlavný cieľ úlohy 
Hlavný cieľ úlohy: 
Cieľom úlohy na rok 2023 je: 
- zabezpečiť prevádzkové náklady areálu Budmerice (strážna služba – dohoda o pracovnej činnosti, energie, služby /cestovné 

náklady/,  štandardná údržba zariadenia). 
 
 
 
 
 

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 

0 / 0  1 / 1 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

4 200,-   4 200,- 

Predpokladané časové plnenie 

1.23 2.23 3.23 4.23 5.23 6.23 7.23 8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 

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

Financovanie úlohy vyjadrený v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

suma (zdroj 111) 
4 200,-,- 

suma (zdroj) 
  

suma (zdroj) 
 

suma (zdroj) 
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(3) 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 
Zabezpečenie činnosti umeleckých zložiek 
Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov  

4 / 0,78 25 / 0,93 110 000,- 50 000,- 

2 Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie  22 / 0,88 0 / 0 569 657,-  369 657,- 

3 Zabezpečenie prevádzky areálu Budmerice 0 / 0 1 / 1     4 200,-     4 200,- 

 SPOLU 26/0,87 26 / 0,96     683 857,-     423 857,- 

 

(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 podľa zákona o štátnom 
rozpočte na príslušný rok. 

b) Celkový rozpočet je stanovený vo výške 423 857,-  EUR (zdroj 111 – štátny rozpočet) 
c) Zadávateľ sa zaväzuje umožniť realizátorovi čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu v priebehu r. 2023, a to v súlade so schváleným zákonom o štátnom rozpočte na 
rok 2023 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 čl. IV ods.4  písm. b). 

 
 

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 2023. 

(2) Z priebežného hodnotenia plnenia záväzných úloh kontraktu bude za každý štvrťrok 
vyhotovená písomná správa. 

(3) Na hodnotiacich stretnutiach bude prerokovaná úroveň plnenia jednotlivých záväzných úloh 
a problémy spojené s ich plnením. 

(4) Realizátor predloží zadávateľovi výsledky plnenia úloh a činností najneskôr do 30 dní od 
splnenia úlohy alebo ukončenia činnosti na plnenej úlohe. 

(5) Zadané úlohy musia byť splnené do konca obdobia, na ktoré sa kontrakt uzatvára. 

(6) Plnenie záväzných úloh, vyplývajúcich z kontraktu, bude vyhodnotené po uplynutí doby 
trvania kontraktu na stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora, z ktorého sa vyhotoví 
zápis. 
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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. 

 

Čl. VII 

ZVEREJŇOVANIE 

(1) Tento kontrakt bude zverejnený na webovom sídle zadávateľa ako aj realizátora do siedmich 
dní od jeho podpisu zúčastnenými stranami, a taktiež aj v Centrálnom registri zmlúv. 

(2) Záverečná správa o plnení kontraktu bude zverejnená na webovom sídle zadávateľa do 28. 
februára 2024. 

(3) Tento kontrakt sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane každý 
z účastníkov kontraktu po dva rovnopisy. 

(4) Kontrakt možno v priebehu príslušného kalendárneho roka doplniť písomným a očíslovaným 
dodatkom k tomuto kontraktu. 

(5) Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkmi kontraktu. 
 
 
V Bratislave dňa 18.01.2023     V Bratislave 20.01.2023 

 

 

za zadávateľa       za realizátora 

 

 

 
.........................................     ..................................... 
  Mgr. Ján Horecký         Ing. Vladimír Mráz 
             Minister                štatutárny zástupca organizácie 
 

 

 

 

 


