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KONTRAKT 

uzavretý medzi 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a 

Centrom vedecko - technických informácií Slovenskej republiky 

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

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 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  JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., 

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 

IČO    00164381 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej len „zadávateľ“) 

 

Realizátor   Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky 

Sídlo     Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

    generálny riaditeľ  

IČO     00151882 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK05 8180 0000 0070 0006 4743 
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(ďalej len „realizátor“) 

 

Poslanie organizácie realizujúcej úlohy kontraktu 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTI SR" ) bolo zriadené 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 1999. Svoju činnosť vykonáva 
v nasledovných detašovaných pracoviskách:  

 Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV), Univerzitná ul. č. 1, Žilina (budova Žilinskej 
univerzity v Žiline)  

 Dátové centrum pre výskum a vývoj – záložná lokalita, Hanulova ul. č. 5/b v Bratislave (budova 
ministerstva),  

 Vedecko-výskumné protónové centrum (VPC), ul. Generála Miloša Vesela 21, Ružomberok (areál 
Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica), 

 Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli, so sídlom v Bruseli, Belgicko, 

 Budova bývalého ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava, 

 Budova ŠVS Liptovský Mikuláš, Hurbanova ul. č. 6, Liptovský Mikuláš, 

 Budova ŠVS Piešťany, Bernolákova ul. č. 14, Piešťany, 

 Budova ŠVS Banská Bystrica, Tajovského ul. č. 25, Banská Bystrica, 

 Budova ŠVS Michalovce, Okružná ul. č. 3657 , Michalovce, 

 Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova ul. č.16, Bratislava, 

 Múzeum špeciálneho školstva, Námestie Majstra Pavla č.28, Levoča. 

Hlavným poslaním CVTI SR je prispievať k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania, ako aj zabezpečovať 
tvorbu dát a spracovanie informácií pre podporu riadenia a rozvoja oblastí patriacich do správnej 
kompetencie rezortu MŠVVaŠ SR spojenými s: 

- budovaním, koordináciou a prevádzkou interdisciplinárnych výskumno-vzdelávacích centier 

a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a podporu vzdelávania; 

- budovaním a prevádzkou komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj (v zmysle 

zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu  a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie 

publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti); 

- budovaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižničných 

a informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť (v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. 

o knižniciach a o zmene a doplnení  zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériach 

a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z.); 

- metodickou a analytickou činnosťou zameranou na podporu riadenia a hodnotenia v oblasti 

výskumu, vývoja a vysokých škôl; 

- predkladaním a realizáciou projektov zameraných na skvalitnenie informačného zabezpečenia 

výskumu a vývoja a služieb pre výskum a vývoj; 
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- popularizáciou vedy a techniky; 

- podporou medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, s dôrazom na účasť v programoch, 

iniciatívach a projektoch v rámci Európskeho výskumného priestoru, 

- podporovaním prenosu poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou na akademických 

inštitúciách do praxe, 

- zabezpečením komplexnej rezortnej štatistiky (v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  zákona č.131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva 

a prevencie,  zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ; 

- spracovaním analytických výstupov, trendových analýz a prognóz vývoja ukazovateľov 

v subsystémoch v oblasti regionálneho školstva, štatistických prehľadov o uplatnení 

absolventov stredných škôl na trhu práce (v zmysle zákona č. 324/2012 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších 

predpisov),  

- spracovaním medzinárodnej štatistiky v súlade s medzinárodnými dohovormi podpísanými 

vládou SR, ministerstvom, zahraničnými a medzinárodnými organizáciami, 

- spracovaním údajov o celoživotnom vzdelávaní (v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. 

o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov), informácií v oblasti športu(v zmysle 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ),  

- spracovaním Informácií o financovaní vzdelávania v oblasti rozpočtu, skutočného čerpania, 

rozborov hospodárenia, evidencií majetku, PaM (v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z, nariadenia vlády SR 

č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, zákona č. 

564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 

neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ); 

- realizáciou empirických výskumov, prieskumov a analytickej činnosti v oblasti mládeže 

(v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Národným plánom výchovy k ľudským právam) a v oblasti prevencie 

(v súlade so Stratégiou prevencie kriminality, Národnou protidrogovou stratégiou a s 

Protidrogovou stratégiou EÚ na roky 2013-2020); 
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- zabezpečením vyplácania štipendií žiakom stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl 

(v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); 

- činnosťou školských výpočtových stredísk zameraných na podporu rezortného informačného 

systému a ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti IKT; 

- činnosťou Múzea pedagogiky a školstva v Bratislave a Múzea špeciálneho školstva v Levoči 

(v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 

hodnoty  a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov); 

- činnosťou Študentskej rady vysokých škôl (v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ). 

Podľa štatútu jeho úlohou je: 

- plnenie úlohy národného informačného centra pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie 

a špecializovanej vedeckej knižnice Slovenskej republiky; 

- koordinovanie činnosti a zabezpečovania prevádzky interdisciplinárnych výskumno-

vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie; 

- prevádzkovanie vybraných celoštátnych informačných  registrov podľa dispozícií ministerstva, 

napr. Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), Centrálny register evidencie 

umeleckej činnosti (CREUČ), Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), 

Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných 

inštitúcií (ANTIPLAG) a ďalšie a plní úlohy súvisiace z ich prevádzkou; 

- je prevádzkovým a administrátorským, metodicko-analytickým a výskumným pracoviskom pre 

informačný systém výskumu a vývoja a Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj 

a inovácie; 

- je projekčným a realizačným pracoviskom zameraným na projekty podporujúce výskum, vývoj 

a vzdelávanie; 

- implementovanie národných a dopytovo-orientovaných projektov spolufinancovaných zo 

štrukturálnych fondov EÚ v rámci relevantných Operačných programov; 

- podieľanie sa na príprave a implementácii projektov spolufinancovaných zo zdrojov 

európskych a iných programov; 

- plnenie funkcie Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti; 

- vypracúvanie analýzy a stratégie týkajúce sa problematiky riadenia vedecko-technického 

rozvoja a popularizácie vedy a techniky v spoločnosti; 

- plnenie funkcie Centra transferu technológií s celoslovenskou pôsobnosťou, podporovanie 

centier transferu technológií akademických inštitúcií SR, podporovanie realizácie transferu 

technológií (ochranu duševného vlastníctva a jeho komercializáciu) akademickými inštitúciami 

SR a zodpovednosť za zriadenie a prevádzku Národného centra transferu technológií SR; 

- plnenie funkcie strediska patentových informácií SR - PATLIB; 

- plnenie funkcie podporného pracoviska pre oblasť hodnotenia organizácií výskumu a vývoja; 

- plnenie funkcie podporného pracoviska pre hodnotenie publikačnej a umeleckej činnosti; 

- je Národným referenčným bodom pre „OpenAccess“ politiku Európskej komisie za SR; 

- koordinovanie spracovania sivej literatúry v SR; 
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- poskytovanie komplexných knižničných, informačných a rešeršných služieb podporujúcich 

rozvoj vedy, techniky a vzdelávania; 

- zhromažďovanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie profilovej domácej 

a zahraničnej literatúry vrátane technických noriem a patentových dokumentov; 

- je akreditovaným pracoviskom ďalšieho vzdelávania knižničných a informačných pracovníkov; 

- vykonávanie edičnej činnosti v zmysle vydavateľského oprávnenia; 

- plnenie funkcie Depozitnej knižnice OECD, Depozitnej knižnice EBOR, Depozitnej knižnice 

WIPO a EDC (Európske dokumentačné centrum); 

- zabezpečovanie predaja a distribúcie dokumentov a periodík a dokumentov Úradu pre 

publikácie EÚ; 

- zabezpečovanie medzinárodných medziknižničných služieb; 

- je koordinačným pracoviskom pre technickú normalizáciu v oblasti terminológie, informácií 

a dokumentácie v SR; 

- zúčastňovanie sa na príprave koncepčných, normatívnych a metodických materiálov pre oblasť 

knihovníctva na Slovensku; 

- je členom medzinárodných organizácií, združení a inštitúcií v oblasti svojho pôsobenia; 

- je ústredným informačným centrom rezortu MŠVVaŠ SR, základným informačným 

pracoviskom MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizácií,  

- je odvetvovým metodicko-koordinačným pracoviskom jednotného a komplexného 

informačného systému rezortu, do ktorého patrí: 

o tvorba a testovanie aplikačného programového vybavenia, distribúcia a zaškolenie, 

o zber a kontrola údajov pre tvorbu informácií, 

o spracovanie mimoriadnych a operatívnych celorezortných výstupov pre ostatné 

rezorty a medzinárodnú spoluprácu; 

- je výskumným a koncepčným pracoviskom v oblasti rozvoja a prognózovania školstva, tvorby 

koncepcie regionálneho a vysokoškolského vzdelávania, výskumu rezortu, starostlivosti o deti 

a mládež, šport a prevenciu, riadenie školstva a ekonomiky vzdelávania; 

- je rezortným pracoviskom prieskumu, výskumu a analýz výchovy a formovania osobností 

žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, starostlivosti o deti a mládež 

a záujmových mimoškolských aktivít s dôrazom na požiadavky trhu práce; 

- je participujúcim pracoviskom na koncepčných metodicko-koordinačných činnostiach tvorby 

a na zabezpečovaní rezortného výskumu a výskumnej činnosti v oblasti mládeže, 

celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva podľa požiadaviek trhu práce; 

- je ústredným spracovateľským pracoviskom informácií v oblasti finančného zabezpečenia 

vzdelávania zo všetkých kapitol a v oblasti tvorby špeciálnych informácií pre riadenie a pre 

medzinárodné vykazovanie; 

- je ústredným pracoviskom propagácie a poskytovania informácií o školstve, výchove 

a vzdelávaní, starostlivosti o mládež v SR, športe, prevencii a financovaní školstva a je 

gestorom poskytovania týchto informácií pre UNESCO, OECD, OSN, EUROSTAT a pre ďalšie 

spolupracujúce organizácie v zahraničí; 

- je odvetvovým doškoľovacím pracoviskom zamestnancov informačných systémov v rezorte, 

školiacim pracoviskom ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
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v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) a zodpovedným pracoviskom za ďalšie 

vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky; 

- je ústredným múzeom školstva a metodicko-koordinačným pracoviskom v tejto oblasti; 

- zabezpečovanie poskytovania štipendií žiakom stredných škôl a žiakom špeciálnych škôl; 

- zabezpečovanie činnosti poradných zborov rezortu vyplývajúcich z realizácie jednotlivých 

funkcií; 

- zabezpečovanie činnosti sekretariátu Študentskej rady vysokých škôl v súlade s jej štatútom; 

- zabezpečovanie digitálneho vzdelávacieho obsahu a tlačeného obsahu na podporu výchovy 

a vzdelávania v rámci štrukturálnych fondov EÚ; 

- zabezpečovanie činnosti spojených s popularizáciou školstva s dôrazom na študijné odbory 

technického a prírodovedného zamerania.  

 

Čl. ll 

ČAS TRVANIA KONTRAKTU 

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

 

Čl. lll 

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 pre 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. 

 
(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, 
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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 

Predmetom kontraktu je realizácia, zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo štatútu realizátora a Plánu 

hlavných úloh na rok 2019 a ich finančné zabezpečenie. 

(1) Jednotlivé úlohy v štruktúre 
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Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

1 

Zabezpečenie činnosti študentskej rady  

Objednávateľ 
Sekcia vysokých škôl 

Anotácia 

Zabezpečenie činnosti Študentskej rady (zákon č. 131/2002 Z.z. o  vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

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 

 0/250 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

13 986,00 €  13 986,00 €  

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 

13 986,00 €      

 
Celkový sumár úloh v podprograme 021 01 

Porad. 
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 

Celkom 
(všetky 
zdroje) 

Štátny 
rozpočet 

(zdroj 
111) 

1 Zabezpečenie činnosti študentskej rady  0/250 13 986,00 €   

 

  



 

9 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

2 

Tvorba údajov, analytických a prognostických informácií v oblasti regionálneho školstva 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Tvorba údajov, analytických a prognostických informácií v oblasti regionálneho školstva - úloha obsahuje 

trendové analýzy regionálneho školstva, prognózy kvantitatívneho vývoja subsystémov školstva a analýzy 

nezamestnanosti absolventov stredných škôl. S ňou sú spojené aktualizácia sústavy odborov vzdelávania 

a správa siete škôl/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 

6/5  250/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 96 253,43 €  96 253,43 € 

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 

 96 253,43 €    

 

  



 

10 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

3 

Ďalšie vzdelávanie – informačné zabezpečenie 

Objednávateľ 

Odbor celoživotného vzdelávania 

Anotácia 

Ďalšie vzdelávanie - zabezpečenie zberu a spracovania údajov vyplývajúcich z povinnosti subjektov venujúcich 

sa ďalšiemu vzdelávaniu, podľa § 6 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prezentácia dát, zabezpečenie štatistickej analýzy 

a vypracovanie publikácie. 

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 

2/1,5   
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

27 376,03 € 27 376,03 € 

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 

27 376,03 €    

 

  



 

11 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

4 

Tvorba a spracovanie údajov v oblasti vysokého školstva a realizácia analýz a prieskumov vybraných 
aspektov vysokoškolského vzdelávania 

Objednávateľ 
Sekcia vysokých škôl 

Anotácia 

Tvorba a spracovanie údajov v oblasti vysokého školstva, realizácia analýz, prieskumov a obsahových výstupov 

za vybrané aspekty vysokoškolského vzdelávania. Príprava periodických a mimoriadnych podkladov pre 

vrcholové riadenie ministerstva, správa štandardizovaných číselníkov za oblasť vysokoškolského vzdelávania, 

vrátane zabezpečenia agendy prijímacieho konania na vysoké školy. 

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 

5/4,5  400/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

88 628,09 € 88 628,09 € 

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 

88 628,09 €    

 

  



 

12 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

5 

Tvorba informácií v oblasti mládeže 

Objednávateľ 

Odbor mládeže 

Anotácia 

Tvorba informácií v oblasti mládeže – zabezpečenie zberov údajov za výkazy v oblasti mládeže (Mlad (MŠVaVŠ 

SR) 1-01, Mlad (MŠVVaŠ SR) 2-01), inovácia APV, vrátane spracovania analytických výstupov. Spracovanie 

a vydanie ročenky o deťoch a mládeži za rok 2018 a časopisu Mládež a spoločnosť - časopis pre štátnu politiku 

a výskum mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR.  

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 

4/3  250/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 57 752,06 €  57 752,06 € 

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 

 57 752,06 €    

 

  



 

13 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

6 

Tvorba a vyhodnotenie informácií v oblasti telesnej kultúry 

Objednávateľ 

Sekcia športu 

Anotácia 

Tvorba a vyhodnotenie informácií v oblasti telesnej kultúry – zabezpečenie zberov údajov za výkazy Škol 

(MŠVVaŠ SR) 32 - 01 a Šport (MŠVVaŠ SR) 1-01, úprava APV, kontrola, spracovanie údajov. Vypracovanie 

analytických výstupov v predmetnej oblasti a spracovanie a vydanie ročenky „Šport v číslach za rok 2018„ (súbor 

vybraných údajov zo štatistického zisťovania: za športové školy a triedy, školské športové strediská, záujmové 

útvary v oblasti športu, za vzdelávacie zariadenia a útvary talentovanej mládeže).  

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 

2/2 100/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 37 501,37 €  37 501,37 € 

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 

 37 501,37 €    

 

  



 

14 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

7 

Výskumy v oblasti mládeže 

Objednávateľ 

Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

Anotácia 

Výskumy a prieskumy v oblasti mládeže vyplývajú z Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, 

zo Stratégie prevencie kriminality a Národnej protidrogovej stratégie. Sú zamerané na vzdelávanie 

a dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa, monitoring a porovnanie výsledkov v oblasti ľudských práv za 

obdobie 15 rokov, na prejavy extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a stredných škôl, 

konzumáciu legálnych a nelegálnych drog, problémové správanie a prežívanie voľného času v on-line priestore 

s komparáciou dát s predchádzajúcimi zisteniami. 

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 

7/5,5  600/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 116 878,77 €  116 878,77 € 

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 

 116 878,77 €    

 

  



 

15 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

8 

Tvorba údajov v oblasti prevencie a poradenstva, APV  

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Tvorba a spracovanie informácií v oblasti prevencie DZ, tvorba APV a spracovanie výstupov - úloha zahŕňa 

tvorbu údajov o poradenských zariadeniach, správu, údržbu a aktualizáciu aplikácie na základe legislatívy, 

sumárny výkaz Škol (MŠVVaŠ SR) 5-01 o školských zariadeniach, podklad za výkonové financovanie, analytický 

výstup o poradenských zariadeniach a vývoj vybraných ukazovateľov, spracovanie podkladov do odpočtov 

a vydávanie časopisu Prevencia. 

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 

5/2,5  1 550/400 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

73 126,71 € 73 126,71 € 

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 

73 126,71 €    

 

  



 

16 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

9 

Informácie o financovaní vzdelávania v oblasti rozpočtu, skutočného čerpania, účtovnej evidencie, 
rozborov hospodárenia 

Objednávateľ 

Sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva 

Anotácia 

Informácie o financovaní vzdelávania v oblasti rozpočtu, skutočného čerpania, účtovnej evidencie, rozborov 

hospodárenia - tvorba komplexných informácií o ekonomickom zabezpečení a financovaní výchovno-

vzdelávacieho procesu a ich následné spracovanie pre operatívne, koncepčné a strategické riadenie rezortu ako 

aj pre ostatné rezorty a inštitúcie, ŠÚ SR, jednotlivcov a pre potreby medzinárodného vykazovania. 

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 

4/3,5  250/960 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

74 877,40 € 74 877,40 € 

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 

74 877,40 €    

 

  



 

17 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

10 

Rezortná štatistika - štandardizácia údajov 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva  

Anotácia 

Rezortná štatistika - štandardizácia údajov. Gescia klasifikácie odborov vzdelania (KOV). Prideľovanie číselných 

kódov novo zavádzaným študijným odborom na základe požiadaviek MŠVVaŠ SR. Analýza dátových štandardov 

Katalógu definícií a číselníkov rezortnej údajovej základne. Zabezpečenie celoštátne platných číselníkov od ŠÚ 

SR pre RIS.  

Spracovanie výkazov: školské štatistické výkazy, hospodárske výkazy a analytické tabuľky (27 výkazov s ročnou 

periodicitou a 2 hospodárske (4 x ročne), sumáre a analytické zostavy pre MŠVVaŠ SR a ŠÚ SR. Štatistická 

ročenka školstva – separáty, prehľady, stredné a vysoké školy v SR podľa študijných odborov. Súbor 

ukazovateľov z okruhu 11 - školstvo - za VŠ podľa požiadavky ŚU SR za mestá a obce. 

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 

10/10  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

182 506,86 € 182 506,86 € 

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 

182 506,86 €    

 

  



 

18 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

11 

Medzinárodná štatistika 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva, Sekcia vysokých škôl 

Anotácia 

Medzinárodná štatistika. Medzinárodný projekt OECD – INES – Working party. Spracovanie výkonových údajov 

do UOE tabuliek za SR podľa ISCEDu 2011 a medzinárodnej metodiky. Databázy sú využívané OECD, EUROSTAT, 

UNESCO. Účasť na PS WP. Tvorba komplexných informácií o ekonomickom zabezpečení a financovaní výchovno-

vzdelávacieho procesu a ich následné spracovanie pre operatívne, koncepčné a strategické riadenie rezortu ako 

aj pre ostatné rezorty a inštitúcie, ŠÚ SR, jednotlivcov a pre potreby medzinárodného vykazovania. INES 

Network on Labour market, economic and social outcomes of learning - medzinárodný program OECD – tvorba 

medzinárodne porovnateľných ukazovateľov pre oblasť prieniku vzdelávania s trhom 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 

5/2   
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

72 501,37 € 72 501,37 € 

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 

72 501,37 €    

 

  



 

19 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

12 

Činnosť Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Zbierkotvorná a akvizičná činnosť (výskyt školských pamiatok v regiónoch SR), dokumentačno-evidenčná 

a ochranná činnosť, konzervátorská a reštaurátorská činnosť, vyplýva zo zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách 

a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov. Zabezpečenie kultúrno-prezentačnej a výskumnej činnosti, 

vrátane zapožičiavanie autorských výstav MŠaP do múzeí, galérií a ďalších kultúrnych inštitúcií na Slovensku. 

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 

6/6  600/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 145 504,11 €  145 504,11 € 

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 

 145 504,11 €    

 

  



 

20 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

13 

Činnosť Múzea špeciálneho školstva v Levoči 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Zbierkotvorná a akvizičná činnosť, dokumentačno-evidenčná a ochranná činnosť, konzervátorská 

a reštaurátorská činnosť, vyplýva zo zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov 

kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. Výskumná a poradenská činnosť, spolupráca a partnerstvo so špeciálnymi školami v SR, múzeami 

a špeciálnymi inštitúciami. Poskytovanie odborných výkladov k Dejinám špeciálneho školstva v SR (pre 

denných/externých študentov). Kultúrno-prezentačná činnosť zameraná na výstavy a tvorivé dielne, vrátane 

interaktívnej stálej expozície múzea. 

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 

2/2  300/350 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

68 001,37 € 68 001,37 € 

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 

68 001,37 €    

 

  



 

21 

Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

14 

Poskytovanie stredoškolských štipendií 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Konzultačná činnosť a metodická pomoc pri posudzovaní priznať sociálne štipendium žiakom. Spracovanie 

súhrnných žiadostí škôl o platbu štipendií, údajov o štipendiách a príprava výstupov podľa požiadaviek. 

Konzultačná činnosť a metodická pomoc pri posudzovaní oprávnenosti poberania motivačného štipendia. 

Spracovanie žiadostí o platbu a súhrnných prehľadov o poskytnutých a zúčtovaných motivačných štipendiách. 

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 

5/5  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

81 253,43 € 81 253,43 € 

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 

81 253,43 €    

 

  



 

22 

 
Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

15 

Edičný plán 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva, Odbor celoživotného vzdelávania, Sekcia vysokých škôl, Odbor mládeže, 
Sekcia športu, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Sekcia financovania, rozpočtu 

a výkazníctva 

Anotácia 

Zabezpečenie edičného plánu CVTI SR po predmete O2103 - jazyková korektúra, návrh obálok, rozmnožovanie, 

orezávanie, skladanie a väzba, vrátane distribúcie (správy, prieskumy/výskumy), publikácie, separáty. 

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 

5/5  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

101 253,43 € 101 253,43 € 

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 

101 253,43 €    
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Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

16 

Riadiace a podporné procesy v agende 02103 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva, Odbor celoživotného vzdelávania, Sekcia vysokých škôl, Odbor mládeže, 
Sekcia športu, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Sekcia financovania, rozpočtu 

a výkazníctva 

Anotácia 

Riadiace a podporné procesy v agende 02103 (riadenie, účasť v komisiách/ES, ekonomické zabezpečenie, 

prevádzka budovy, správa systému v organizácii, technická údržba, správa siete, zverejňovanie informácií 

a registratúra.  

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 

14/12,5   
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

412 111,57 € 412 111,57 € 

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 

412 111,57 €    
 

 

Celkový sumár úloh – podprogram 021 03 

Porad. 
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 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny 
rozpočet  

(zdroj 111) 

2 
Tvorba údajov, analytických a prognostických 
informácií v oblasti regionálneho školstva 

5,00 
 

250/0 
96 253,43 €  96 253,43 €  

3 Ďalšie vzdelávanie – informačné zabezpečenie 1,50  27 376,03 €  27 376,03 €  

4 
Tvorba a spracovanie údajov v oblasti vysokého 
školstva a realizácia analýz a prieskumov 
vybraných aspektov vysokoškolského vzdelávania 

4,50 400/0 88 628,09 €  88 628,09 €  

5 Tvorba informácií v oblasti mládeže 3,00 250/0 57 752,06 €  57 752,06 €  

6 
Tvorba a vyhodnotenie informácií v oblasti telesnej 
kultúry 

2,00 100/0 37 501,37 €  37 501,37 €  

7  Výskumy v oblasti mládeže 5,50 600/0 116 878,77 €  116 878,77 €  

8 
Tvorba údajov v oblasti prevencie a poradenstva, 
APV 

2,50 1 550/400 73 126,71 €  73 126,71 €  

9 
Informácie o financovaní vzdelávania v oblasti 
rozpočtu, skutočného čerpania, účtovnej evidencie, 
rozborov hospodárenia 

3,50 
 

250/960 
74 877,40 € 74 877,40 € 

10 Rezortná štatistika – štandardizácia údajov 10,00  182 506,86 €  182 506,86 €  

11 Medzinárodná štatistika 2,00  72 501,37 €  72 501,37 €  

12 Činnosť Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave 6,00 600/0 145 504,11 €  145 504,11 €  

13 Činnosť Múzea špeciálneho školstva v Levoči 2,00 300/350 68 001,37 €  68 001,37 €  

14 Poskytovanie stredoškolských štipendií 5,00  81 253,43 €  81 253,43 €  

15 Edičný plán  5,00  101 253,43 € 101 253,43 € 
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16 Riadiace a podporné procesy v agende 02103 12,50  412 111,57 € 412 111,57 € 
 Spolu podprogram 021 03 70,00 4 300/1 710 1 635 526,00 € 1 635 526,00 € 
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Por.č. 

úlohy 

 

Názov úlohy 

17 

Rezortná štatistika 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva 
sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva 

Anotácia 

Cieľom úlohy je vývoj aplikačného programového vybavenia - analýza, tvorba, aktualizácia, testovanie 

a prevádzka aplikačných programov pre potreby štatistického zisťovania v regionálnom školstve. Poskytovanie 

hot-line zúčastneným subjektov podľa jednotlivých krajov a aplikácií.  

Programové vybavenie je realizované desktop a web aplikáciami, ktoré používajú subjekty regionálneho školstva. 

Aplikačné programy pre výkazy: V19-01, V26-01, V1-01, V3-01, V24-01, V31-92, IKT1-01, V5-01, V14-01, V18-01, 

V27-01, V10-01, v 17-01, V2-01p, V3-01p, V4-01 

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 

22/3,27  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

57 829 € 57 829 € 

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 

57 829 €    
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Por.č. 

úlohy 

 

Názov úlohy 

18 

Tvorba, prevádzka a podpora projektov pre MŠVVaŠ SR – SFRaV 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva 
sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva 
sekcia informatiky a správy rezortných dát 

Anotácia 

Cieľom úlohy ja analýza, tvorba a testovanie aplikačných systémov podľa zadaní MŠVVaŠ SR. Zber údajov, tvorba 

výstupov, prevádzka a podpora: Asistenti učiteľa, Vzdelávacie poukazy, Havárie, Výkaz o práci a mzdách, Správa 

o hospodárení. Hot-line a podpora zberu údajov pre normatívne financovanie. 

Úlohy obsahujú správu a prevádzka aplikácií, poskytovanie podpory počas zberov. Súčasťou sú rôzne elektronické 

a tlačové výstupy, sledovanie stavu údajov, pomocné tabuľky. 

Systémy sa priebežne vyvíjajú/menia podľa aktuálnych požiadaviek MŠVVaŠ SR a legislatívy. 

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 

18/4,53 100/170 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

88 454,- € 88 454,- € 

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 

88 454,- €    
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

19 

Komplexný prechod žiakov zo ZŠ na SŠ 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Cieľom úlohy je zabezpečenie činností, ktoré v súlade s platnou legislatívou koordinujú a administratívne 

zabezpečujú proces ukončenia štúdia na základnom stupni a jeho pokračovanie na strednom. Jednotlivé činnosti: 

proforientácia žiaka základnej školy, stanovenie plánu výkonov (odbory, počty tried a žiakov) pre prvý ročník 

strednej školy, Testovanie 5 a 9 žiakov a použitie výsledkov ako jedného z kritérií prijímania, stanovenie kritérií 

prijímania na základe kvantity a kvality hlásiacich sa žiakov, samotný akt prijímania a zápis žiakov, sledovanie 

voľných miest po každom kole skúšok a konanie druhého kola, odvolacie konanie po prvom a druhom kole skúšok. 

Pre potreby Komplexného prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ prevádzkuje ŠVS na adrese www.svs.edu.sk/admin portál 

pre správu číselníkov. Jednotlivé strediská prostredníctvom portálu aktualizujú údaje škôl vo väzbe na Register škôl 

a školských zariadení a počty žiakov, týkajúce sa prijímacích skúšok. Spracované údaje sú potom formou rôznych 

prehľadov, grafov a tabuliek prezentované na samotnej web-stránke ŠVS v časti Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ. 

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 

19/6,53  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

111 987,- € 111 987,- € 

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 

111 987,- €    

  



 

28 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

20 

Celoštátne certifikačné testovania a merania 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Cieľom úlohy je elektronický zber podkladov pre Celoslovenské testovanie deviatakov a piatakov vrátane 

informačného portálu, prepojenie s elektronickou údajovou základňou úlohy prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ, 

distribúcia výsledkov na školy. IS maturita - portálové riešenie zberu a spracovania informácií, výstupných štatistík 

a analýz pre Maturitu 2018, príprava portálu pre maturitu 2019. Maturita riadny, opravný náhradný termín, 

distribúcia výsledkov EČ MS, zber dát o výsledkoch žiakov v PFIČ MS. Technická a programová podpora pre školy, 

aktualizácia a synchronizácia dát 

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 

22/5,44  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

96 165,- € 96 165,- € 

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 

96 165,- €    

  



 

29 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

21 

Vzdelávanie 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Cieľom úlohy je vzdelávanie zamestnancov regionálneho školstva v oblasti informačno komunikačných 

technológií. Vzdelávanie sa realizuje formou akreditovaných vzdelávacích programom v rámci kontinuálneho 

vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a aj neakreditovaných vzdelávacích programov pre 

pedagogických, odborných a 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 

20/4,65  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

77 368,- € 77 368,- € 

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 

77 368,- €    

 

  



 

30 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

22 

Rozvoj talentovanej mládeže 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Cieľom úlohy je je pomoc školám a riadiacim orgánom pri podpore rozvoja talentovanej mládeže a mimoškolskej 

záujmovej činnosti organizovaním súťaží zameraných na výpočtovú techniku. Úloha sa realizuje v spolupráci so 

ŠIOV, OŠ OÚ. 

Poskytuje pomoc školám a riadiacim orgánom školstva pri podpore rozvoja talentovanej mládeže a mimoškolskej 

záujmovej činnosti organizovaním súťaží ZENIT. Vyhodnocuje výsledky školských kôl v programovaní, distribuuje 

príklady pre školské a krajské kolá. v spolupráci s OŠ OÚ a krajskými komisiami organizačne zabezpečuje krajské 

súťaže ZENIT – programovanie, Webdeveloper. 

 

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 

 6/2  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

31 546,- € 31 546,- € 

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 

31 546,- €    

 

  



 

31 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

23 

Tvorba a prevádzka projektov pre SRŠ MŠVVaŠ SR 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva 
sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva 
sekcia informatiky a správy rezortných dát 

Anotácia 

Cieľom úlohy je zníženie informačnej nerovnosti v oblasti RŠ - tvorba a prevádzka on-line aplikácie na mapovom 

základe so základnými údajmi o SŠ a ZŠ s možnosťou ich porovnania. 

Tvorila a prevádzkovala sa on-line aplikácia na mapovom základe s údajmi o školách a školských zariadeniach 

(Mapa škôl) s možnosťou ich porovnania cez webové rozhranie. Ide o projekt znižovania informačnej nerovnosti 

v regionálnom školstve. Aplikácia umožňuje vyhľadať a zobraziť na mape a v tabuľke školy a školské zariadenia 

podľa rôznych kritérií. Je možné porovnať navzájom až tri školy a školské zariadenia. Priebežne sú v systéme 

zohľadňované aj pripomienky odbornej verejnosti týkajúce sa správnosti údajov. 

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 

6/0,73  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

15 836,- € 15 836,- € 

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 

15 836,- €    

 

  



 

32 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

24 

Projekt „Sanet do škôl“ - internetové pripojenie škôl a školských zariadení 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva 
sekcia informatiky a správy rezortných dát 

Anotácia 

Cieľom úlohy je technická spolupráca a odborno-metodická pomoc a poradenstvo stredným a základným školám 

a školským zariadeniam pri implementácii a realizácii pripojenia do internetu. 

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 

3/0,89 0/1 200 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

35 518,- € 35 518,- € 

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 

35 518,- €    

 

  



 

33 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

25 

Riadiace a podporné procesy v ŠVS a náklady na prevádzku budov ŠVS 

Objednávateľ 

sekcia regionálneho školstva 
sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva 
sekcia informatiky a správy rezortných dát 

Anotácia 

Cieľom úlohy je zabezpečenie chodu odboru ŠVS, správa budov jednotlivých oddelení a iné podporné aktivity pre 

subjekty regionálneho školstva. 

Zabezpečenie BOZP a Požiarnej ochrany na pracoviskách, revízie (elektro, plyn, komín, hasiace prístroje a hydranty), 

zabezpečenie prevádzky budov odboru Školských výpočtových stredísk - oddelení ŠVS. Riadiace a podporné procesy 

v ŠVS - riadenie oddelenia a odboru, účasť v komisiách. Vystavovanie žiadaniek a objednávok na tovary a služby pre 

zabezpečenie chodu oddelenia, sledovanie a kontrola faktúr, spracovanie cestovných príkazov. Návrh a kontrola 

rozpočtu pre jednotlivé ŠVS. Predkladanie podkladov pre výpočet miezd a ostatnej mzdovej agendy. Podklady pre 

škodovú komisiu, inventarizácia a kontrola majetku. 

Hot line pre školy, WikiEdu-wikipédia pre školských správcov PC - prevádzka a správa. MS Select - distribúcia softvéru 

fy. Microsoft za zvýhodnené ceny pre regionálne školstvo. Hotline pre otázky súvisiace s licencovaním a inštaláciou. 

Distribúcia inštalačných médií.  

Technická a systémová údržba, správa sietí, zverejňovanie informácií. 

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 

33/10,16 0/2 500 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

288 531,- € 288 531,- € 

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 

288 531,- €    
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Celkový sumár úloh v podprograme 078 15 

Poradové 
číslo 

Názov úlohy 

Predpokladan
á kapacita 
ľudských 

zdrojov na 
plnenie úlohy 

TPP/FTE 

Predpokladaný 
počet hodín na 
plnenie úlohy 
DoVP/DoPČ 
v hodinách 

Odhad finančných nákladov 
na plnenie úlohy 

Celkom 
(všetky 
zdroje) 

Štátny 
rozpočet 

(zdroj 111) 

17 Rezortná štatistika 3,27  57 829,- € 57 829,- € 

18 
Tvorba a prevádzka projektov pre MŠVVaŠ 
SR – SFRaV 

4,53 100/170 88 454,- € 88 454,- € 

19 Komplexný prechod žiakov zo ZŠ na SŠ 6,53  111 987,- € 111 987,- € 

20 
Celoštátne certifikačné testovania 
a merania 

5,44  96 165,- € 96 165,- € 

21 Vzdelávanie 4,65  77 368,- € 77 368,- € 

22 Rozvoj talentovanej mládeže 2,00  31 546,- € 31 546,- € 

23 
Tvorba a prevádzka projektov pre SRŠ 
MŠVVaŠ SR 

0,73  15 836,- € 15 836,- € 

24 
Projekt „Sanet do škôl“ – internetové 
pripojenie škôl a školských zariadení 

0,89 0/1 200 35 518,- € 35 518,- € 

25 
Riadiace a podporné procesy v ŠVS. 
Náklady na prevádzku budov ŠVS BA, BB, 
LM, PN a MI 

10,16 0/2 500 288 531,- € 288 531,- € 

 Spolu podprogram 078 15 39,20 100/3 870 803 234,- € 803 234,- € 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

26 

Zastrešenie a koordinácia činnosti podporných štruktúr pre HORIZONT 2020 - sieť Národných kontaktných bodov 
NCP pre H2020 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 
 

Cieľom úlohy je zabezpečenie činnosti profesionalizovanej siete Národných kontaktných bodov pre program Európskej 

komisie pre výskum a vývoj – Horizont 2020 na základe rozhodnutia vedenia MŠVVaŠ SR a úlohy č. 2.3.2. Programového 

vyhlásenia vlády SR „Pripraviť a implementovať program podpory účasti slovenských výskumných tímov v 8. rámcovom 

programe EK Horizont 2020“ za jednotlivé programové oblasti (tematické okruhy). Cieľom úlohy je zabezpečenie činnosti 

profesionalizovanej siete Národných kontaktných bodov pre program Európskej komisie pre výskum  a vývoj – Horizont 

2020 na základe rozhodnutia vedenia MŠVVaŠ SR a úlohy č. 2.3.2. Programového vyhlásenia vlády SR „Pripraviť 

a implementovať program podpory účasti slovenských výskumných tímov v 8. rámcovom programe EK Horizont 2020“ 

Jednotlivé národné kontaktné body sú zodpovedné za pridelené programové oblasti : 

 Európska rada pre výskum (ERC) 

 Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET) 

 Akcie Marie Skłodowska - Curie 

 Výskumné infraštruktúry 

 Informačné a komunikačné technológie 

 Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie 

 Vesmír 

 Prístup k rizikovému financovaniu 

 Inovácia v malých a stredných podnikoch 

 Zdravie, demografické zmeny a kvalita života 

 Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum 

a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo 

 Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 

 Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava 

 Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny  

 Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti 

 Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov  

 Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť  

 Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti  

 EURATOM 

 Spojené výskumné centrum (JRC) 

 Finančné a právne otázky 

Plán činnosti Kancelária Národných kontaktných bodov Horizontu 2020 je určený jej strategickým cieľom a poslaním. 

Kancelária Národných kontaktných bodov Horizontu 2020 je súčasťou systému medzinárodných sietí národných 

kontaktných bodov v jednotlivých programových oblastiach najväčšieho rámcového programu EÚ pre vedu, výskum 

a inovácie Horizont 2020. Sieť Národných kontaktných bodov (NCP – National Contact Points) je hlavnou podpornou 

štruktúrou na národnej úrovni pre odborné poradenstvo, poskytovanie usmernení, praktických informácií  a pomoci vo 

všetkých aspektoch účasti v programe Horizont 2020 pre potenciálnych žiadateľov bez ohľadu na sektor alebo vedný 

odbor. Činnosť Národných kontaktných bodov je v súlade so dokumentom Európskej komisie „Minimum standards and 

Guiding principles for setting up systems of National Contact Points“ a ďalších usmernení Európskej komisie týkajúcej 
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sa práce NCP. Kancelára Národných kontaktných bodov sa takisto podieľa na príprave budúceho rámcového programu 

Horizon Europe.  

 

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 

 
 8 /7,3 

0/1 920 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 268 000,- €  268 000,- € 

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 

 268 000,- €    
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

27 

Prevádzka strediska patentových informácií SR PATLIB 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 
 

Cieľom úlohy je poskytovanie patentových informačných služieb a informácií z oblasti priemyselného vlastníctva 

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 

 2/2  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

27 600,- € 27 600,- € 

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 

27 600,- €    
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

28 

Správa a prevádzka dátového centra pre výskum a vývoj, vrátane prevádzky informačných systémov 
a špecializovaných softvérových aplikácií pre výskum a vývoj; zabezpečenie pracoviska centrálneho manažmentu 

teleprezentačných zariadení (TP). 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

Cieľom úlohy je podpora a rozšírenie služieb informačných technológii pre vedeckú komunitu formou upgradov 

a supportov už existujúcich služieb alebo obstaraním nových aplikačných programových vybavení a doplnenie 

digitalizačného pracoviska o nové zariadenia a upgrade softvéru podporujúceho digitalizačný proces, vrátane platformy 

umožňujúcej spracovanie veľkých dát. Prevádzka a technická podpora národnej teleprezentačnej infraštruktúry na 

dennej báze, prevádzka hot-line podpory, vrátane podpory rezervácie videokonferečných stretnutí, podpory ich 

organizácie: manažment siete teleprezentačných pracovísk, technická podpora jej prevádzky, podpora organizácie 

videokonferenčných stretnutí, riešenie prevádzkových problémov spojených s organizáciou stretnutí tak na národnej 

ako aj medzinárodnej úrovni, vrátane on-line prevádzkovej podpory, podpora a zabezpečenie prevádzky centrálneho 

informačného a prezentačného portálu siete, podpora integrácie nových pracovísk do siete, podpora koncových 

používateľov (zaškolenie, on-line helpdesk), prevádzka web platformy s podporou kalendárových služieb s možnosťou 

rezervácie prednáškových miestností, vzdialené zapínanie a vypínanie tvorby záznamov podľa preferencií 

používateľa/typu podujatia, monitoring prevádzky, podpora používateľov – navrhnutie scenárov videokonferenčných 

stretnutí, podpora rezervácie teleprezenčných a videokonferenčných hovorov s externými partnermi mimo realizovanej 

siete (napr. zahraničné inštitúcie a pod.), riadenia realizácie záznamov a streamovania realizovaných spojení. 

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 

2/2  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

511 715,- € 511 715,- € 

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 

511 715,- €    
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

29 

Zriadenie a prevádzka Národného centra transferu technológii SR -  NCTT SR, vrátane prevádzky Národného 
patentového fondu 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 
 

NCTT SR zabezpečuje účastníkom, a za podmienok dohodnutých v zmluve aj tretím osobám, podporu najmä pri ochrane 

duševného vlastníctva v procese transferu technológií a pri komerčnom využití výsledkov výskumu, vývoja a inovácií, 

ktoré vznikli v rámci vedeckovýskumnej činnosti akademických inštitúcií SR, pri zlepšovaní podmienok transferu výstupov 

vedeckovýskumnej činnosti do praxe a s tým súvisiacou ochranou duševného vlastníctva na verejných 

vedeckovýskumných inštitúciách, pri zlepšovaní legislatívneho prostredia v Slovenskej republike za účelom zefektívnenia 

možností realizovať transfer technológií a pri vzájomnej výmene informácii o skúsenostiach z oblasti transferu 

technológií. 

 

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 

 5/5  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

291 100,- € 291 100,- € 

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 

291 100,- €    
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

30 

Prevádzka a rozvoj centrálneho informačného portálu CIP VVI a SK CRIS a s rešpektovaním štandardov EÚ pre 
informačné systémy. 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

Cieľom úlohy je Prevádzka a rozvoj centrálneho informačného portálu CIP VVI a SK CRIS v zmysle zákona č. 172/2005 

Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja  a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a prevádzka informačného systému Stimuly v zmysle 

zákona č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov.  

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) je nástrojom štátnej vednej a technickej politiky. 

Portál slúži na zverejňovanie informácií týkajúcich sa štátnej podpory vývoja, výskumu a inovácií. Informačný systém 

pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS je legislatívnou súčasťou CIP VVI. Systém zabezpečuje zber a spracovanie dát 

o organizáciách výskumu a vývoja, štatistické zisťovanie výskumno vývojového potenciálu, administráciu hodnotenia 

spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Okrem toho zabezpečuje zber informácií o výskumníkoch a expertoch a ich 

účasti v riešiteľských tímoch projektov, o projektoch a ich výsledkoch a o výskumnej infraštruktúre. Dáta sú do systému 

získavané cez webové služby z externých systémov a cez online formuláre. Modul Stimuly v a v je integrovaný so 

systémom SK CRIS a slúži na podávanie a hodnotenie žiadosti o poskytnutie stimulov na výskumno - vývojové projekty. 

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 

5/5 0/1 500 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

190 600,- € 190 600,- € 

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 

190 600,- €    
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

31 

Prevádzka a rozvoj Zážitkového Centra vedy Aurelium 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti , ako jedna zo sekcií CVTI SR, plní úlohy vychádzajúce 

zo základných dokumentov ako: Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 , Stratégia 

popularizácie vedy a techniky v spoločnosti , schválená  uznesením vlády SR č. 103 zo dňa 7. 2. 2007 a z ich konkretizácií 

na príslušný rok. Cieľom úlohy je zabezpečenie kontinuálnej popularizácie výsledkov výskumu a vývoja na Slovensku 

prostredníctvom prevádzky ZCV Aurelium. 

Na základe zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 

neskorších predpisov je zároveň povinnosťou prijímateľa NFP zabezpečiť prevádzku výstupov národných projektov po 

dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti). 

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 

 3/3 0/15 600 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 314 000,- €  314 000,- € 

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 

 314 000,- €    
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

32 

Popularizácia vedy a techniky: Organizovanie popularizačných podujatí (Veda v centre, Vedecké cukrárne, Vedec 
roka, Noc výskumníkov, Týždeň vedy a techniky, Cena za vedu a techniku a iné) 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti ,, ako jedna zo sekcií CVTI SR, plní úlohy vychádzajúce 

zo základných dokumentov ako: Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, Stratégia 

popularizácie vedy a techniky v spoločnosti , schválená uznesením vlády SR  č. 103 zo dňa 7. 2. 2007 a z ich konkretizácií 

na príslušný rok. Cieľom úlohy je zabezpečenie kontinuálnej popularizácie výsledkov výskumu a vývoja na Slovensku 

prostredníctvom pravidelných aj jednorazových 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 

7/7 10 800/7 280 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

387 280,- € 387 280,- € 

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 

387 280,- €    
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

33 

Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom elektronických a printových médií (prevádzka a rozvoj portálu 
Veda na dosah, vydávanie časopisu Quark) 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti , ako jedna zo sekcií CVTI SR, plní úlohy vychádzajúce 

zo základných dokumentov ako: Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 , Stratégia 

popularizácie vedy a techniky v spoločnosti , schválená uznesením vlády SR č. 103 zo dňa 7. 2. 2007 a z ich konkretizácií 

na príslušný rok. Cieľom úlohy je zabezpečenie kontinuálnej popularizácie výsledkov výskumu a vývoja na Slovensku 

prostredníctvom vydávania časopisu Quark – magazín o vede a technike a správy a obsahového napĺňania portálu Veda 

na dosah. 

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 

5/4,68 720/2 080 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

152 000,- € 152 000,- € 

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 

152 000,- €    
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

34 

Prevádzka tvorivej dielne FABLAB 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

Cieľom úlohy je prevádzka tvorivej dielne FABLAB, správa a prevádzka priestoru vybaveného najmodernejšími 

výrobnými technológiami, kde sa s nimi môže oboznámiť i pracovať široká verejnosť, propagácia FABLABu a jeho 

myšlienky na výstavách a podujatiach doma i v zahraničí. 

Na základe zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 

neskorších predpisov je zároveň povinnosťou prijímateľa NFP zabezpečiť prevádzku výstupov národných projektov po 

dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti). 

 

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 

2/2 0/1 875 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

110 000,- € 110 000,- € 

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 

110 000,- €    

 

  



 

45 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

35 

Prevádzka špecializovanej vedeckej knižnice v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z.  o knižniciach a o zmene 
a doplnení  zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení 
zákona č. 38/2014 Z.z.  

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

Cieľom je zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich pre CVTI SR zo zákona č.126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení  

zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z.  pri 

poskytovaní knižnično-informačných služieb širokej odbornej verejnosti, najmä študentom vysokých škôl, odborným 

a vedecko-výskumným pracovníkom z celého Slovenska. 

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 

13/13  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

 140 300,- €  140 300,- € 

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 

 140 300,- €    

 

  



 

46 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

36 

Riešenie a napĺňanie úloh Kontaktnej kancelárie pre Open Access na pôde CVTI SR, rozvíjanie aktivít v rámci 
agendy otvoreného prístupu (Open Access) k vedeckým informáciám a dátam na Slovensku s prepojením na 

medzinárodné projekty riešené na úrovni EÚ a vo svete. 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

Cieľom úlohy je rozširovať povedomie a vzdelávanie v problematike Open Access, identifikovanie tém s potrebou 

riešenia na národnej úrovni a zabezpečovanie systematického plnenia medzinárodných projektov, ktorých sme členmi – 

OpenAire Advance, SCOAP3 a ďalších, ktoré vzniknú v tejto oblasti počas činnosti Kontaktnej kancelárie. 

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 

8/7,3  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

 105 200,- €  105 200,- € 

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 

 105 200,- €    

 

  



 

47 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

37 

Digitalizácia informačných zdrojov pre podporu VaV na digitalizačnom pracovisku. 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

Cieľom úlohy je poskytovanie služieb moderného pracoviska na konverziu tradičných textových a grafických dokumentov 

určených predovšetkým pre účely vzdelávania a podporu vedy a výskumu. Služby sú poskytované najmä vedeckým 

pracovníkom, pedagogickým pracovníkom, vysokým školám, zrakovo znevýhodneným, štátnym a verejným inštitúciám. 

Pracovisko zabezpečuje profesionálnu digitalizáciu, komplexný digitalizačný postprocessing a sprístupňovanie 

digitalizovaného obsahu. 

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 

8/8  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

 84 100,- €  84 100,- € 

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 

 84 100,- €    

 

  



 

48 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

38 

Budovanie a správa knižničných fondov 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

Cieľom úlohy je akvizícia a spracovávanie knižničných fondov pre čitateľov CVTI SR. Profil knižničného fondu vychádza 

zo štatútu, kde je stanovené, že CVTI SR získava, spracováva, uchováva a sprístupňuje fond domácich a zahraničných 

dokumentov v klasickej i elektronickej forme, zameraný na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, 

ekonomických a humanitných vied. Okrem toho sa do fondu výberovo doplňujú dokumenty aj z ďalších odborov 

súvisiacich s technikou. 

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 

11/10,9  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

345 900,- € 345 900,- € 

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 

345 900,- €    

 

  



 

49 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

39 

Správa a prevádzka Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra evidencie 
umeleckej činnosti (CREUČ) 

Objednávateľ 

sekcia vysokých škôl 

Anotácia 

CVTI SR je v zmysle platnej legislatívy – zákona o vysokých školách, vyhlášky č. 456/2012Z.z.  o CREPČ a CREUČ povinné 

zabezpečiť správu a prevádzku Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti 1 a 2 (ďalej len „CREPČ1 a CREPČ2“) 

a CREUČ. Do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti 

prispievajú vysoké školy v zmysle zákona o vysokých školách a vyhlášky o CREPČ a CREUČ. V rámci oboch registrov sa 

zabezpečuje koordinácia evidencie údajov, metodika, spracovanie a formálna a obsahová kontrola a verifikácia údajov 

o publikačnej činnosti a umeleckej činnosti vysokých škôl v SR pre ďalšie skvalitnenie procesu evidencie a vykazovania 

výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej práce, ako aj modernizácia, úprava a rozvoj systémov CREPČ2, CREUČ o nové 

úpravy a funkcionality. Zabezpečenie monitoringu systému, diagnostiky, dohľad a zálohovanie dát a databáz, konverzie 

dát pri dodržaní konzistentnosti dát a konsolidácie systémových prostriedkov. 

 

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 

8/7,3   
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

193 000,- € 193 000,- € 

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 

193 000,- €    

 

  



 

50 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

40 

Formálna a obsahová verifikácia údajov v CREPČ a CREUČ so zapojením expertného posúdenia hodnotiteľských 
orgánov, poskytnutie štatistických výstupov o publikačnej a umeleckej činnosti podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR 

a VŠ - hodnotenie 

Objednávateľ 

sekcia vysokých škôl 

Anotácia 

Formálna a obsahová verifikácia výstupov v CREPČ a CREUČ so zapojením expertného posúdenia hodnotiteľských 

orgánov, poskytnutie štatistických výstupov o publikačnej a umeleckej činnosti podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR a VŠ,  

uskutočňuje CVTI SR na základe povinnosti danej platnou legislatívou - v zmysle novely č. 270/2018 Z.z. zákona č. 

131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 

456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti); 

Kontrola evidovaných výstupov prebieha v zmysle vecného popisu a správnej kategorizácie podľa metodiky 

a nastavených formálnych kritérií. Expertné posúdenie vedeckého obsahu publikačných výstupov a obsahu umeleckých 

výstupov zabezpečujú v rámci odborných hodnotiteľských orgánov v jednotlivých oblastiach výskumu a v jednotlivých 

druhoch umeleckej činnosti odborní hodnotitelia. Po finálnej obsahovej verifikácii publikačných a umeleckých výstupov 

sú spracované štatistiky a výstupy pre potreby vysokých škôl a MŠVVaŠ SR, ktoré slúžia ako podklad pre rozpis štátnej 

dotácie verejným vysokým školám v SR. 

 

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 

  8 500/3 360 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

116 000,- € 116 000,- € 

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 

116 000,- €    

 

  



 

51 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

41 

Správa a prevádzka Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP) a Systému na 
odhaľovanie plagiátov pre potreby vysokých škôl (APS) 

Objednávateľ 

sekcia vysokých škôl 

Anotácia 

Správa a prevádzka Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP) a Systému na 

odhaľovanie plagiátov pre potreby vysokých škôl (APS): Zber a porovnávanie záverečných a kvalifikačných prác na 

originalitu (výstupné protokoly) pre všetky vysoké školy v rámci SR. Archivácia záverečných prác v zmysle zákona o VŠ. 

Vysoké školy posielajú všetky záverečné práce (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné práce (rigorózne, 

habilitačné) do Centrálneho registra záverečných prác v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR z 1.júla 2011, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. CVTI SR ako organizácia zriadená MŠVVaŠ SR je 

povinná v rámci úloh, ktoré jej boli určené zrealizovať overenie miery originality prác (bakalárske, diplomové, 

dizertačné) a kvalifikačné práce (rigorózne, habilitačné), prostredníctvom Antiplagiátorského systému (APS). MŠVVaŠ 

SR je správcom APS a CVTI SR je jeho prevádzkovateľom. 

 

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 

2/2  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

125 100,- € 125 100,- € 

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 

125 100,- €    

 

  



 

52 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

42 

Riadiace a podporné procesy v agende 06K12 a náklady na správu budov 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky, sekcia vysokých škôl 

Anotácia 

Cieľom je riadenie organizácie, zabezpečenie prevádzky a údržby administratívnej budovy na Lamačskej 8/A 

v Bratislave, ekonomických, personálnych, právnych procesov organizácie v súlade s legislatívou SR, zabezpečovanie 

verejného obstarávania tovarov, prác a služieb a dohľad nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní, materiálne 

zabezpečovanie potrieb zamestnancov, zabezpečenie podpory v oblasti informačných technológií a ostatných potrieb 

odborných zamestnancov, zabezpečenie dohľadu nad dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov 

a vykonávanie ostatných podporných činností nevyhnutných pre riadny chod organizácie 

 

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 

32/ 30,6  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

1 002 931,- € 1 002 931,- € 

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 

1 002 931,- €    

 

  



 

53 

Celkový sumár úloh v podprograme 06K12 

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 

Celkom 
(všetky 
zdroje) 

Štátny 
rozpočet 

(zdroj 111) 

26 
Zastrešenie a koordinácia činnosti podporných 
štruktúr pre HORIZONT 2020 - sieť Národných 
kontaktných bodov NCP pre H2020. 

8,00/7,30 0/1 950 268 000,- € 268 000,- € 

27 
Prevádzka strediska patentových informácií SR 
PATLIB 

2,20/2,00  27 600,- € 27 600,- € 

28 

Správa a prevádzka dátového centra pre v a V, 
vrátane prevádzky informačných systémov 
a špecializovaných softvérových aplikácií pre 
výskum a vývoj; zabezpečenie pracoviska 
centrálneho manažmentu teleprezentačných 
zariadení (TP). 

2,00/2,00  511 715,- € 511 715,- € 

29 
Zriadenie a prevádzka NCTT, vrátane prevádzky 
Národného patentového fondu 

5,00/5,00  291 100,- € 291 100,- € 

30 
Prevádzka a rozvoj centrálneho informačného 
portálu CIP VVI a SK CRIS a s rešpektovaním 
štandardov EÚ pre informačné systémy. 

5,00/5,00 0/1 500 190 600,- € 190 600,- € 

31 
Prevádzka a rozvoj Zážitkového Centra vedy 
Aurelium 

3,00/3,00 0/15 600 314 000,- € 314 000,- € 

32 

Popularizácia vedy a techniky: Organizovanie 
popularizačných podujatí (Veda v centre, 
Vedecké cukrárne, Vedecké kaviarne, Vedec 
roka, Noc výskumníkov, Týždeň vedy a techniky, 
Cena za vedu a techniku a iné) 

7,00/7,00 10 800/7 280 387 280,- € 387 280,- € 

33 

Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom 
elektronických a printových médií (prevádzka 
a rozvoj portálu Veda na dosah, vydávanie 
časopisu Quark) 

5,00/4,68 720/2 080 152 000,- € 152 000,- € 

34 Prevádzka tvorivej dielne FABLAB 2,00/2,00 0/1 875 110 000,- € 110 000,- € 

35 
Prevádzka špecializovanej vedeckej knižnice 
v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z., poskytovanie 
knižničných služieb 

13,00,0/13,00  140 300,- € 140 300,- € 

36 

 Riešenie a napĺňanie úloh Kontaktnej kancelárie 
pre Open Access na pôde CVTI SR, rozvíjanie 
aktivít v rámci agendy otvoreného prístupu 
(Open Access) k vedeckým informáciám a dátam 
na Slovensku s prepojením na medzinárodné 
projekty riešené na úrovni EÚ a vo svete. 

8,00/7,30  105 200,- € 105 200,- € 

37 
Digitalizácia informačných zdrojov pre podporu 
VaV na digitalizačnom pracovisku. 

8,00/8,00  84 100,- € 84 100,- € 

38 Budovanie a správy knižničných fondov 11,00/10,90  345 900,- € 345 900,- € 

39 

Správa a prevádzka Centrálneho registra 
evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) 
a Centrálneho registra evidencie umeleckej 
činnosti (CREUČ) 

8,00/7,30  193 000,- € 193 000,- € 

40 

Formálna a obsahová verifikácia údajov v CREPČ 
a CREUČ so zapojením expertného posúdenia 
hodnotiteľských orgánov, poskytnutie 
štatistických výstupov o publikačnej a umeleckej 
činnosti podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR a VŠ- 
hodnotenie 

 8 500/3 360 116 000,- € 116 000,- € 



 

54 

41 

Správa a prevádzka Centrálneho registra 
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác 
(CRZP) a Systému na odhaľovanie plagiátov pre 
potreby vysokých škôl (APS) 

2,20/2,00  125 100,- € 125 100,- € 

42 
Riadiace a podporné procesy v agende 06K12 
a náklady na správu budov 

32,00/30,60  1 002 931,- € 1 002 931,- € 

 Spolu podprogram 06K12 121,00/117,80 20 020/33 645 4 364 826,- € 4 364 826,- € 

 

  



 

55 

 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

43 

Administrácia Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 

Objednávateľ 

sekcia vedy a techniky 

Anotácia 

CVTI SR zabezpečuje na základe príkaznej zmluvy uzatvorenej s MŠVVaŠ SR administráciu Podpornej schémy na návrat 

odborníkov zo zahraničia (ďalej len „schéma“), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 368/2015. Schéma bola 

navrhnutá na roky 2015 – 2018 a jej zámerom je vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na 

Slovensko znížením, resp. čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných nákladov. Cieľom úlohy je 

vykonávanie podporných činností pre zabezpečenie efektívnej implementácie dobehu schémy realizovanej v jej prvom 

období a príprava pokračovania schémy, propagácia schémy najmä prostredníctvom poskytovania informácií o schéme 

jednotlivcom, inštitúciám verejného sektora a širokej verejnosti, ako aj prevádzkovania webovej stránky o schéme.  

 

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 

1/1  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

 25 000,- €  25 000,- € 

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 

 25 000,- €    
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Por.č. 
úlohy 

Názov úlohy 

44 

Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce 

Objednávateľ 

Sekcia vysokých škôl 

Anotácia 

Akčný plán Revízie výdavkov na vzdelávanie schválený vládou Slovenskej republiky zaviazal Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR „Zabezpečiť prepojenie administratívnych databáz o absolventoch 

stredných a vysokých škôl a pripraviť a realizovať absolventské a zamestnávateľské prieskumy“. Cieľom úlohy je 

zabezpečenie údajov súvisiacich s kvalitou vzdelávania, spokojnosťou s nadobudnutým vzdelaním 

a uplatniteľnosťou na trhu práce, ktoré nie sú dostupné prostredníctvom periodických štatistických zberov 

v rezorte školstva ani v iných rezortoch. Zisťovanie bude realizované prostredníctvom prieskumu u absolventov 

VŠ a následne budú vypracované kvantitatívne analýzy a obsahové prehľady a výstupy.  

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 

  

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

 33 300,- €  33 300,- € 

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 

33 300,- €    

 

 Celkový sumár úloh za podprogram 077 14 

Porad. 
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 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny 
rozpočet 

(zdroj 111) 

43 
Administrácia Podpornej schémy na návrat 
odborníkov zo zahraničia 

1,00/1,00 
 

25 000,00 €  25 000,00 €  

44 
Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu 
práce  

  33 300,00 € 33 300,00 € 

 Spolu podprogram 077 14   1,00/1,00  58 300,00 € 58 300,00 € 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

45 

Zabezpečenie informačných technológií financovaných zo štátneho rozpočtu  

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva, Odbor celoživotného vzdelávania, Sekcia vysokých škôl, Odbor mládeže, Sekcia 
športu, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva 

Anotácia 

Cieľom úlohy je finančné zabezpečenie informačných technológií financovaných zo štátneho rozpočtu pre školské 

výpočtové strediská, sekretariát študentskej rady vysokých škôl a plnenie úloh informačného zabezpečenia vrcholového 

riadenia programov  

 

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 

   
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

29 300,- € 29 300,- € 

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 

29 300,- €    

 

Celkový sumár úloh za podprogram 0EK0F 

Porad. 
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 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

45 
Zabezpečenie informačných technológií 
financovaných zo štátneho rozpočtu 

  
29 300,00 €  29 300,00 €  

 Spolu podprogram 0EK0F  
 

29 300,00 € 29 300,00 € 

 

  



 

58 

Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

46 

Vyplácanie sociálnych a motivačných štipendií 

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva 

Anotácia 

Cieľom úlohy je komplexné zabezpečenie agendy spojenej s vyplácaním sociálnych a motivačných štipendií žiakom 

stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl (v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

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 

   
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

3 390 332,- € 3 390 332,- € 

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 

3 390 332,- €    

 
Celkový sumár úloh za podprogram 078 1F 

Porad. 
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 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny 
rozpočet  

(zdroj 111) 

46 
Vyplácanie sociálnych a motivačných 
štipendií 

  
3 390 332,00 €  3 390 332,00 €  

 Spolu podprogram 0781F  
 

3 390 000,00 € 3 390 000,00 € 
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Por.č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

47 

Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie  

Objednávateľ 

Sekcia regionálneho školstva, Odbor celoživotného vzdelávania, Sekcia vysokých škôl, Odbor mládeže, Sekcia 
športu, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva, Sekcia 

vedy a techniky 

Anotácia 

Sumár nákladov na správu budov a réžiu financovanú  z podprogramov 021 03, 078 15 a 06K 12. Cieľom je riadenie 

organizácie, zabezpečenie prevádzky a údržby administratívnych budov na Lamačskej 8/A v Bratislave, Starých Gruntoch 

52 v Bratislave správa budov jednotlivých oddelení školských výpočtových stredísk v Michalovciach, Banskej Bystrici, 

Liptovskom Mikuláši a Piešťanoch, zabezpečovanie verejného obstarávania tovarov, prác a služieb a dohľad nad 

dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní, materiálne zabezpečovanie potrieb zamestnancov, zabezpečenie 

podpory v oblasti informačných technológií a ostatných potrieb odborných zamestnancov, zabezpečenie dohľadu nad 

dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov a vykonávanie ostatných podporných činností nevyhnutných pre 

riadny chod organizácie. 

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 

 79/53,26  
Celkom 

(všetky zdroje) 
Štátny rozpočet 

(zdroj 111) 

1 703 573,57,- € 1 703 573,57,- € 

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 

1 703 573,57,- €    

 
Celkový sumár úlohy  č. 47 za podprogramy  021 03,078 15, 06K 12 

Porad. 
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 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny 
rozpočet  

(zdroj 111) 

16 
Zabezpečenie riadenia a prevádzky 
organizácie (podprogram 021 03) 

12,50  412 111,57 €  412 111,57 €  

25 
Zabezpečenie riadenia a prevádzky 
organizácie (podprogram 078 15) 

10,16  288 531,00 € 288 531,00 € 

42 
Zabezpečenie riadenia a prevádzky 
organizácie (podprogram 06K12) 

30,60  1 002 931,00 € 1 002 931,00 € 

 Spolu podprogramy 021 03, 078 15, 06K 12 53,26  1 703 573,57 € 1 703 573,57 € 
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(2) Celkový sumár úloh  

Porad. 
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 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny 
rozpočet  

(zdroj 111) 

1 Zabezpečenie činnosti študentskej rady   13 986 € 13 986 € 

2 
Tvorba údajov, analytických a prognostických 
informácií v oblasti regionálneho školstva 

5,00 
 

250/0 
96 253,43 €  96 253,43 €  

3 Ďalšie vzdelávanie – informačné zabezpečenie 1,50  27 376,03 €  27 376,03 €  

4 
Tvorba a spracovanie údajov v oblasti vysokého 
školstva a realizácia analýz a prieskumov 
vybraných aspektov vysokoškolského vzdelávania 

4,50 400/0 88 628,09 €  88 628,09 €  

5 Tvorba informácií v oblasti mládeže 3,00 250/0 57 752,06 €  57 752,06 €  

6 
Tvorba a vyhodnotenie informácií v oblasti telesnej 
kultúry 

2,00 100/0 37 501,37 €  37 501,37 €  

7  Výskumy v oblasti mládeže 5,50 600/0 116 878,77 €  116 878,77 €  

8 
Tvorba údajov v oblasti prevencie a poradenstva, 
APV 

2,50 1 550/400 73 126,71 €  73 126,71 €  

9 
Informácie o financovaní vzdelávania v oblasti 
rozpočtu, skutočného čerpania, účtovnej evidencie, 
rozborov hospodárenia 

3,50 
 

250/960 
74 877,40 € 74 877,40 € 

10 Rezortná štatistika – štandardizácia údajov 10,00  182 506,86 €  182 506,86 €  

11 Medzinárodná štatistika 2,00  72 501,37 €  72 501,37 €  

12 Činnosť Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave 6,00 600/0 145 504,11 €  145 504,11 €  

13 Činnosť Múzea špeciálneho školstva v Levoči 2,00 300/350 68 001,37 €  68 001,37 €  

14 Poskytovanie stredoškolských štipendií 5,00  81 253,43 €  81 253,43 €  

15 Edičný plán  5,00  101 253,43 € 101 253,43 € 

16 Riadiace a podporné procesy v agende 02103 12,50  412 111,57 € 412 111,57 € 

17 Rezortná štatistika 3,27  57 829,- € 57 829,- € 

18 
Tvorba a prevádzka projektov pre MŠVVaŠ SR – 
SFRaV 

4,53 100/170 88 454,- € 88 454,- € 

19 Komplexný prechod žiakov zo ZŠ na SŠ 6,53  111 987,- € 111 987,- € 

20 Celoštátne certifikačné testovania a merania 5,44  96 165,- € 96 165,- € 

21 Vzdelávanie 4,65  77 368,- € 77 368,- € 

22 Rozvoj talentovanej mládeže 2,00  31 546,- € 31 546,- € 

23 Tvorba a prevádzka projektov pre SRŠ MŠVVaŠ SR 0,73  15 836,- € 15 836,- € 

24 
Projekt „Sanet do škôl“ – internetové pripojenie 
škôl a školských zariadení 

0,89 0/1 200 35 518,- € 35 518,- € 

25 
Riadiace a podporné procesy v ŠVS. Náklady na 
prevádzku budov ŠVS BA, BB, LM, PN a MI 

10,16 0/2 500 288 531,- € 288 531,- € 

26 
Zastrešenie a koordinácia činnosti podporných 
štruktúr pre HORIZONT 2020 - sieť Národných 
kontaktných bodov NCP pre H2020. 

7,30 0/1 950 268 000,- € 268 000,- € 

27 
Prevádzka strediska patentových informácií SR 
PATLIB 

2,00  27 600,- € 27 600,- € 

28 

Správa a prevádzka dátového centra pre v a V, 
vrátane prevádzky informačných systémov 
a špecializovaných softvérových aplikácií pre 
výskum a vývoj; zabezpečenie pracoviska 

2,00  511 715,- € 511 715,- € 
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centrálneho manažmentu teleprezentačných 
zariadení (TP). 

29 
Zriadenie a prevádzka NCTT, vrátane prevádzky 
Národného patentového fondu 

5,00  291 100,- € 291 100,- € 

30 
Prevádzka a rozvoj centrálneho informačného 
portálu CIP VVI a SK CRIS a s rešpektovaním 
štandardov EÚ pre informačné systémy. 

5,00 0/1 500 190 600,- € 190 600,- € 

31 
Prevádzka a rozvoj Zážitkového Centra vedy 
Aurelium 

3,00 0/15 600 314 000,- € 314 000,- € 

32 

Popularizácia vedy a techniky: Organizovanie 
popularizačných podujatí (Veda v centre, Vedecké 
cukrárne, Vedecké kaviarne, Vedec roka, Noc 
výskumníkov, Týždeň vedy a techniky, Cena za 
vedu a techniku a iné) 

7,00 10 800/7 280 387 280,- € 387 280,- € 

33 

Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom 
elektronických a printových médií (prevádzka 
a rozvoj portálu Veda na dosah, vydávanie 
časopisu Quark) 

4,68 720/2 080 152 000,- € 152 000,- € 

34 Prevádzka tvorivej dielne FABLAB 2,00 0/1 875 110 000,- € 110 000,- € 

35 
Prevádzka špecializovanej vedeckej knižnice 
v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z., poskytovanie 
knižničných služieb 

13,00  140 300,- € 140 300,- € 

36 

 Riešenie a napĺňanie úloh Kontaktnej kancelárie 
pre Open Access na pôde CVTI SR, rozvíjanie aktivít 
v rámci agendy otvoreného prístupu (Open Access) 
k vedeckým informáciám a dátam na Slovensku s 
prepojením na medzinárodné projekty riešené na 
úrovni EÚ a vo svete. 

7,30  105 200,- € 105 200,- € 

37 
Digitalizácia informačných zdrojov pre podporu 
VaV na digitalizačnom pracovisku. 

8,00  84 100,- € 84 100,- € 

38 Budovanie a správy knižničných fondov 10,90  345 900,- € 345 900,- € 

39 
Správa a prevádzka Centrálneho registra evidencie 
publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra 
evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) 

7,30  193 000,- € 193 000,- € 

40 

Formálna a obsahová verifikácia údajov v CREPČ 
a CREUČ so zapojením expertného posúdenia 
hodnotiteľských orgánov, poskytnutie štatistických 
výstupov o publikačnej a umeleckej činnosti podľa 
požiadaviek MŠVVaŠ SR a VŠ- hodnotenie 

 8 500/3 360 116 000,- € 116 000,- € 

41 

Správa a prevádzka Centrálneho registra 
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác 
(CRZP) a Systému na odhaľovanie plagiátov pre 
potreby vysokých škôl (APS) 

2,00  125 100,- € 125 100,- € 

42 
Riadiace a podporné procesy v agende 06K12 
a náklady na správu budov 

30,60  1 002 931,- € 1 002 931,- € 

43 
Administrácia Podpornej schémy na návrat 
odborníkov zo zahraničia 

1,00  25 000,00 €  25 000,00 €  

44 
Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu 
práce  

  33 300,00 € 33 300,00 € 

45 
Zabezpečenie informačných technológií 
financovaných zo štátneho rozpočtu 

  
29 300,00 €  29 300,00 €  

46 Vyplácanie sociálnych a motivačných štipendií   
3 390 332,00 €  3 390 332,00 €  

 Spolu  228 24 420/39 225 10 295 504 € 10 295 504 € 

 (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. 
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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 10 295 504,- Eur. 
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 čl. IV. 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. 

(5) Vyhodnotenie kontraktu prebehne najneskôr do 31. januára 2020 a písomnou formou do 28. 

februára 2020. 

 

Čl. Vl 

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. 
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Čl. Vll 

ZVEREJŇOVANIE 

(1) Tento kontrakt bude zverejnený na webovom sídle zadávateľa a realizátora do 7 dní od jeho 
podpisu zúčastnenými stranami, najneskôr do 28.2.2019. 
 
(2) Záverečná správa o plnení kontraktu bude zverejnená na webovom sídle zadávateľa do 28. 2. 2020. 
 
(3) Tento kontrakt sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane každý z 
účastníkov kontraktu po dva rovnopisy 
 
V Bratislave dňa ......................... 

 

 

Za zadávateľa       Za realizátora 

 

 

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

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.   

                ministerka                                                       generálny riaditeľ  

 


