DODATOK č. 4
K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVY
uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov dňa 17. 07. 2014 (ďalej len “Zmluva”) medzi:

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. so sídlom Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 739 347, spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 16611/B
(ďalej len „PwC”)
a
Centire s. r. o. so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 866 857,
spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č. 63082/B
(ďalej len „Centire“)
(PwC a Centire ďalej spoločne aj ako „Zhotoviteľ“)
a
Centrum vedecko-technických informácií SR so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava,
IČO: 00151882
(ďalej len „Objednávateľ“)
(Zhotoviteľ a Objednávateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako
„Zmluvná strana“. Tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve sa ďalej označuje ako
„Dodatok“.)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách v znení ustanovení Zmluvy:
1. PREDMET DODATKU
1.1.

Znenie Článku IV bodu 1 sa mení nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo
po jednotlivých etapách v súlade so stanoveným harmonogramom podľa jednotlivých etáp
nasledovne:

Etapa:
Etapa č. 1.

Termín odovzdania diela

30.9. 2014

Tvorba metodiky a benchmarkingových kritérií pre posúdenie
uplatniteľnosti absolventov cieľových študijných programov na trhu
práce (I., II. a III. stupeň vysokoškolského vzdelávania), vrátane
kritického posúdenia existujúcich informačných zdrojov.
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Etapa č. 2

31.10. 2014

Vypracovanie prognózy dopytu po absolventoch študijných
programov vysokých škôl na trhu práce výhľadovo na 5 rokov,
s trendovou indikáciou (rast/utlmovanie) na ďalších 5 rokov.
Etapa č. 3

30.11. 2014

Posúdenie cieľových študijných programov v rámci zvolených
študijných odborov, vrátane zapracovania konkrétnych aktuálnych
a perspektívnych požiadaviek praxe v rovine odborne-špecifických,
ako aj medziodborovo, medzisektorovo a funkčne prenositeľných
kompetencií.
Etapa č. 4.

31.12. 2014

Výber 100 vysoko perspektívnych študijných programov
s použitím kritérií projektu (vytvorených v Etape 2) pre zaradenie
do ďalšej podpory z projektu a zazmluvnenie spolupráce
s príslušnými VŠ.
Etapa č.5
Detailné odporúčania pre optimalizáciu obsahov a foriem štúdia
vzhľadom na potreby praxe, vrátane spracovania cieľových
kompetenčných modelov absolventa pre 100 vybraných
perspektívnych študijných programov (zazmluvnených CVTI
v Etape 4 projektu). Dielo bude spracované a odovzdávané po
etapách, ktoré budú obsahovať:
a) Požadovaný kompetenčný profil pre vybrané perspektívne
študijné programy

Celkovo 30.9. 2015

Odovzdanie po etapách
k poslednému dňu
v kalendárnych mesiacoch
do septembra 2015 vrátane.
Bude odovzdaných:
spolu minimálne 20 inovácií

b) Posúdenie rozdielov požadovaného a súčasného kompetenčného
v etape končiacej 30.6. 2015
profilu absolventa

spolu minimálne 60 inovácií

c) Odporúčania pre inovácie obsahu študijného programu –
(vrátane už odovzdaných
inovovaný profil študijného programu s tým, že v poslednej časti
v predchádzajúcich
bude naviac, oproti predchádzajúcim etapám, priložená Sumarizácia
etapách) v etape končiacej
postupu a najlepších skúseností pre ďalšie využitie u iných
31.8. 2015
študijných programov. Každá publikácia musí prejsť jazykovou
korektúrou a musí zohľadňovať design manuál Centra pre vedeckodoteraz neodovzdané
technické informácie SR.

inovácie do celkového počtu
100 a Sumarizácia v etape
končiacej 30.9. 2015.
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Zhotoviteľ a Objednávateľ dohodnú najneskôr v deň podpisu Dodatku č.4 Zmluvy špecifikovaný
harmonogram súčinnosti interných odborných pracovníkov Objednávateľa a ich výstupov vo väzbe na
práce Zhotoviteľa tak, aby bolo možné odovzdať dielo po jednotlivých etapách nasledovne:

Etapa:

Dielo

Etapa č. 1

Publikácia bude dodaná v rozsahu diela minimálne
800 normostrán strán A4. Publikácia musí byť
Tvorba metodiky a benchmarkingových
spracovaná v tvrdej väzbe v troch vyhotoveniach, ku
kritérií pre posúdenie uplatniteľnosti
každému knižnému vyhotoveniu bude predložené CD,
absolventov cieľových študijných programov v ktorom bude elektronická verzia publikácie.
na trhu práce (I., II. a III. stupeň
Publikácia musí prejsť jazykovou korektúrou a musí
vysokoškolského vzdelávania), vrátane
zohľadňovať design manuál Centra pre vedeckokritického posúdenia existujúcich
technické informácie SR.
informačných zdrojov.

Etapa č. 2

Publikácia bude dodaná v rozsahu diela minimálne
600 normostrán strán A4. Publikácia musí byť
Vypracovanie prognózy dopytu po
spracovaná v tvrdej väzbe v troch vyhotoveniach, ku
absolventoch študijných programov vysokých každému knižnému vyhotoveniu bude predložené CD,
škôl na trhu práce výhľadovo na 5 rokov,
v ktorom bude elektronická verzia publikácie.
s trendovou indikáciou (rast/utlmovanie) na Publikácia musí prejsť jazykovou korektúrou a musí
ďalších 5 rokov.
zohľadňovať design manuál Centra pre vedeckotechnické informácie SR.

Etapa č. 3

Publikácia bude dodaná v rozsahu diela minimálne
4000 normostrán strán A4. Publikácia musí byť
Posúdenie cieľových študijných programov spracovaná v tvrdej väzbe v troch vyhotoveniach, ku
v rámci zvolených študijných odborov,
každému knižnému vyhotoveniu bude predložené CD,
vrátane zapracovania konkrétnych aktuálnych v ktorom bude elektronická verzia publikácie.
a perspektívnych požiadaviek praxe v rovine Publikácia musí prejsť jazykovou korektúrou a musí
odborne-špecifických, ako aj medziodborovo, zohľadňovať design manuál Centra pre vedeckomedzisektorovo a funkčne prenositeľných
technické informácie SR.
kompetencií.
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Etapa č. 4.

Záverečný posudok vo forme spracovaných záverov
z workshopov bude dodaný v rozsahu najmenej 20
Výber 100 vysoko perspektívnych študijných normostrán strán A4. Posudok musí byť spracovaný v
programov s použitím kritérií projektu
tvrdej väzbe v troch vyhotoveniach, ku každému
(vytvorených v Etape 2) pre zaradenie do
knižnému vyhotoveniu bude predložené CD, v ktorom
ďalšej podpory z projektu a zazmluvnenie
bude elektronická verzia posudku. Posudok musí prejsť
spolupráce s príslušnými VŠ.
jazykovou korektúrou a musí zohľadňovať design
manuál Centra pre vedecko-technické informácie SR.

Publikácie budú dodané v častiach v celkovom
rozsahu diela minimálne 4000 normostrán strán A4 za
Detailné odporúčania pre optimalizáciu
100 vybraných perspektívnych študijných programov.
obsahov a foriem štúdia vzhľadom na potreby Publikácie musia byť spracované v tvrdej väzbe v troch
praxe, vrátane spracovania cieľových
vyhotoveniach, ku každému knižnému vyhotoveniu
kompetenčných modelov absolventa pre 100 bude predložené CD, v ktorom bude elektronická
vybraných perspektívnych študijných
verzia publikácie vrátane členenia. Dielo bude
programov (zazmluvnených v Etape 4.
spracované a odovzdávané v etapách, ktoré budú
projektu).
obsahovať:
Etapy č. 5

a) Požadovaný kompetenčný profil pre vybrané
perspektívne študijné programy
b) Posúdenie rozdielov požadovaného a súčasného
kompetenčného profilu absolventa
c) Odporúčania pre inovácie obsahu študijného
programu – inovovaný profil študijného programu a v
poslednej časti bude naviac, oproti predchádzajúcim
etapám, priložená Sumarizácia postupu a najlepších
skúseností pre ďalšie využitie u iných študijných
programov. Každá publikácia musí prejsť jazykovou
korektúrou a musí zohľadňovať design manuál Centra
pre vedecko-technické informácie SR.

2.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1.

Dodatok je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to písomnou
formou.

2.2.

Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom 2 (dva) rovnopisy
sú určené pre Zhotoviteľa a 1 (jeden) rovnopis je určený pre Objednávateľa.

2.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, jeho obsahu porozumeli,
Dodatok je dostatočne určitý a zrozumiteľný a nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená, Dodatok im ukladá právne záväzky, ktoré sú pre ne záväzné a môžu byť voči nim
vymáhané podľa ustanovení Dodatku a Zmluvy.
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Príloha č. 1: Špecifikovaný harmonogram súčinnosti interných odborných pracovníkov Objednávateľa
vo väzbe na práce Zhotoviteľa pri realizácii, dodaní a prevzatí diela a jeho etáp.

Bratislava, _______________

Za Zhotoviteľa

Za Objednávateľa

______________________________

_______________________________

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Ivo Doležal
splnomocnený na konanie

Centrum vedecko-technických informácií SR
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
gerenálny riaditeľ

______________________________
Centire s. r. o.
Mgr. Renáta Kiselicová
konateľ
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Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2/6925 3102, fax: +421 2/6925 3180
E-mail: cvti@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk

Príloha č.1 - Upravený dokument v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve:
Špecifikovaný harmonogram súčinnosti interných odborných pracovníkov Objednávateľa
vo väzbe na práce Zhotoviteľa pri realizácii, dodaní a prevzatí diela a jeho etáp
(ďalej len Harmonogram súčinnosti)

Poslaním tohto dokumentu je špecifikovať harmonogram súčinnosti interných pracovníkov Objednávateľa
a pracovníkov Zhotoviteľa diela v zmysle harmonogramu prác podľa ustanovení Zmluvy o dielo a licenčnej
zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a v zmysle Opisu predmetu zákazky v Prílohe 1 tejto
Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, identifikovanej nasledovne:

Objednávateľ/riešiteľ projektu:

Centrum vedecko-technických informácií SR,
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 811 04
IČO: 00151882
V mene ktorého koná: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. –
generálny riaditeľ
Adresa elektronickej pošty: cvti@cvtisr.sk
Skupina dodávateľov:
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Námestie 1. mája 18, Bratislava 815 32
IČO: 35 739 347
Štatutárny zástupca: Todd William Bradshaw
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka č.: 16611/B

Zhotoviteľ:

a
Centire, s.r.o.
Sídlo: Zahradnícka 72, Bratislava 821 08
IČO: 36 866 857
Štatutárny zástupca: Mgr. Renáta Kiselicová
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka č.: 63082/B

Názov národného projektu:
Číslo ITMS:
Názov diela:
Dielo zhotovené na základe:

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
26110230120
Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl
Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy uzavretej medzi
Objednávateľom a Zhotoviteľom ďňa .........

Nakoľko je dodanie diela súčasťou komplexného národného projektu, je nevyhnutné stanoviť nadväznosti aktivít
interných expertov a odborných pracovníkov Objednávateľa, pôsobiacich v národnom projekte a pracovníkov
Zhotoviteľa. Preto definujeme, že v rámci jednotlivých etáp zhotovenia diela bude poskytnutá predovšetkým
nasledovná súčinnosť interných odborných pracovníkov Objednávateľa v zmysle Opisu predmetu zákazky
v Prílohe 1 Dodatku č.4 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve:

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“
ITMS kód projektu 26110230120
Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
Tel.: + 421 692 95 340, e-mail: npmotory@cvtisr.sk, www.vysokoskolacidopraxe.sk
IČO: 00151882, DIČ: 2020798395, Bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000064743/8180
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2/6925 3102, fax: +421 2/6925 3180
E-mail: cvti@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk

Etapa:

Dielo

Etapa č. 1
Tvorba metodiky a benchmarkingových kritérií pre
posúdenie uplatniteľnosti absolventov cieľových
študijných programov na trhu práce (I., II. a III.
stupeň vysokoškolského vzdelávania), vrátane
kritického posúdenia existujúcich informačných
zdrojov.

Publikácia bude dodaná v rozsahu diela minimálne 800
normostrán strán A4. Publikácia musí byť spracovaná v
tvrdej väzbe v troch vyhotoveniach, ku každému
knižnému vyhotoveniu bude predložené CD, v ktorom
bude elektronická verzia publikácie. Publikácia musí
prejsť jazykovou korektúrou a musí zohľadňovať design
manuál Centra pre vedecko-technické informácie SR.

Súčinnosť interných pracovníkov
Objednávateľa:

1.
Najneskôr v deň zahájenia prác na Etape č. 1
diela poskytnú Zhotoviteľovi „Súhrnnú správu s prílohami
vo forme dátových súborov“, ktorej obsahom budú
zozbierané existujúce údaje o uplatnení absolventov
vysokých škôl na trhu práce.
Základnými zdrojmi údajov budú informácie z:
a) inštitúcií verejnej správy (napr. úrady práce s údajmi
o ponuke trhu práce a prehľadoch nezamestnaných,
štatistický úrad a pod.)
b) vysokých škôl (počty absolventov, umiestnenie
absolventov)
c) dostupných odborných zdrojov, pojednávajúcich
relevantne o problematike uplatnenia absolventov
vysokých škôl na trhu práce
Všetky získané údaje budú spracované v prehľadnej
forme a kriticky zhodnotená ich výpovedná hodnota
a kompletnosť tak, aby Zhotoviteľ diela mohol efektívne
a plynule nadviazať na tieto zdroje pri tvorbe vlastnej
metodiky a aby nevznikali duplicitné výstupy.
Prevzatie
„Súhrnnej
správy“
potvrdí
Zhotoviteľ
v Preberacom protokole podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.
3 tohto Harmonogramu súčinnosti.
Následne poskytnú Zhotoviteľovi súčinnosť pri objasnení
štruktúry, triedenia a obsahov v údajoch zahrnutých do
„Súhrnnej správy a jej príloh“ na základe jeho výzvy na
súčinnosť.
2.
V priebehu realizácie Etapy č. 1 dodania diela
poskytnú Zhotoviteľovi súčinnosť v prípade jeho
požiadavky
na
využitie
kapacít
odborníkov
spolupracujúcich s národným projektom na úrovni
expertnej skupiny či iných poradných grémií pri
konzultácii
optimálnej
implementácie
navrhovanej
metodiky
Zhotoviteľa
v aktuálnych
podmienkach
fungovania vysokých škôl a trhu práce v SR.
Táto
súčinnosť bude predovšetkým organizačného charakteru.
3.
Najneskôr
v posledný
deň
stanovený
v harmonograme dodania danej etapy diela, alebo na
výzvu Zhotoviteľa aj kedykoľvek pred týmto dátumom,

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“
ITMS kód projektu 26110230120
Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
Tel.: + 421 692 95 340, e-mail: npmotory@cvtisr.sk, www.vysokoskolacidopraxe.sk
IČO: 00151882, DIČ: 2020798395, Bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000064743/8180
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2/6925 3102, fax: +421 2/6925 3180
E-mail: cvti@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk
poskytnú súčinnosť pri prevzatí výstupov, ktoré Zhotoviteľ
dodá v danej etape zhotovenia diela. Pri a po prevzatí
kompletných výstupov za danú etapu diela sa postupuje
v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo
a licenčnej zmluvy. Prevzatie danej etapy diela potvrdia
oprávnení pracovníci Objednávateľa v Preberacom
protokole podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 1 tohto
Harmonogramu súčinnosti.
Etapa č. 2
Vypracovanie prognózy dopytu po absolventoch
študijných programov vysokých škôl na trhu práce
výhľadovo na 5 rokov, s trendovou indikáciou
(rast/utlmovanie) na ďalších 5 rokov.

Publikácia bude dodaná v rozsahu diela minimálne 600
normostrán strán A4. Publikácia musí byť spracovaná v
tvrdej väzbe v troch vyhotoveniach, ku každému
knižnému vyhotoveniu bude predložené CD, v ktorom
bude elektronická verzia publikácie. Publikácia musí
prejsť jazykovou korektúrou a musí zohľadňovať design
manuál Centra pre vedecko-technické informácie SR.

Súčinnosť interných pracovníkov
Objednávateľa:

1.
Najneskôr v deň zahájenia prác na Etape 2 diela
poskytnú Zhotoviteľovi „Súhrnnú správu s prílohami“,
ktorej obsahom budú zozbierané dostupné údaje
o prognóze dopytu po absolventoch študijných programov
vysokých škôl na trhu práce SR. uplatnení absolventov
vysokých škôl na trhu práce.
Všetky získané údaje budú spracované v prehľadnej
forme a kriticky zhodnotená ich výpovedná hodnota
a kompletnosť tak, aby Zhotoviteľ diela mohol efektívne
a plynule nadviazať na tieto zdroje pri tvorbe vlastnej
metodiky a aby nevznikali duplicitné výstupy.
Prevzatie
„Súhrnnej
správy“
potvrdí
Zhotoviteľ
v Preberacom protokole podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.
3 tohto Harmonogramu súčinnosti.
Následne poskytnú Zhotoviteľovi súčinnosť pri objasnení
štruktúry, triedenia a obsahov v údajoch zahrnutých do
„Súhrnnej správy a jej príloh“ na základe jeho výzvy na
súčinnosť.
2.
V priebehu realizácie Etapy č. 2 dodania diela
poskytnú Zhotoviteľovi súčinnosť v komunikácii s
dotknutými inštitúciami a vysokými školami, poskytujúcimi
údaje k predmetnej problematike.
3.
Najneskôr
v posledný
deň
stanovený
v harmonograme dodania danej etapy diela, alebo na
výzvu Zhotoviteľa aj kedykoľvek pred týmto dátumom,
poskytnú súčinnosť pri prevzatí výstupov, ktoré Zhotoviteľ
dodá v danej etape zhotovenia diela. Pri a po prevzatí
kompletných výstupov za danú etapu diela sa postupuje
v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo
a licenčnej zmluvy. Prevzatie danej etapy diela potvrdia
oprávnení pracovníci Objednávateľa v Preberacom
protokole podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 1 tohto
Harmonogramu súčinnosti.

Etapa č. 3
Publikácia bude dodaná v rozsahu diela minimálne 4000
Posúdenie cieľových študijných programov v rámci normostrán strán A4. Publikácia musí byť spracovaná v
zvolených študijných odborov, vrátane
tvrdej väzbe v troch vyhotoveniach, ku každému
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zapracovania konkrétnych aktuálnych
a perspektívnych požiadaviek praxe v rovine
odborne-špecifických, ako aj medziodborovo,
medzisektorovo a funkčne prenositeľných
kompetencií.

knižnému vyhotoveniu bude predložené CD, v ktorom
bude elektronická verzia publikácie. Publikácia musí
prejsť jazykovou korektúrou a musí zohľadňovať design
manuál Centra pre vedecko-technické informácie SR.

Súčinnosť interných pracovníkov
Objednávateľa:

1.
Najneskôr v deň zahájenia prác na Etape č. 3
diela poskytnú Zhotoviteľovi „Sumár údajov o študijných
programoch“ na vysokých školách v oprávnenom území
národného projektu, teda na „mimobratislavských“
vysokých školách a fakultách vysokých škôl v zmysle
opisu národného projektu, ktorý zozbierali z dostupných
zdrojov za účelom pokiaľ možno jednotnej základnej
informácie o profile študijného programu.
Všetky získané údaje budú spracované v prehľadnej
forme a triedené podľa príslušnosti k vysokej škole resp.
jej pracovisku a podľa ďalších kritérií. Predmetné údaje
nie sú považované za jedinú a konečnú vstupnú
informáciu pre spracovanie diela v tejto etape, ale len za
podporný materiál pripravený internými expertmi
a odbornými pracovníkmi Objednávateľa pre Zhotoviteľa.
Prevzatie „Sumáru údajov o študijných programoch“
potvrdí Zhotoviteľ v Preberacom protokole podľa vzoru,
ktorý je Prílohou č. 3 tohto Harmonogramu súčinnosti.
Následne poskytnú interní pracovníci Objednávateľa
Zhotoviteľovi súčinnosť pri objasnení štruktúry, triedenia
a obsahov v údajoch zahrnutých do „Sumáru údajov
o študijných programoch“ na základe jeho výzvy na
súčinnosť.

2.
V priebehu realizácie Etapy č. 3 dodania diela
poskytnú Zhotoviteľovi súčinnosť v komunikácii s
vysokými školami, resp. v zabezpečení ich potrebnej
súčinnosti.
3.
Najneskôr
v posledný
deň
stanovený
v harmonograme dodania danej etapy diela, alebo na
výzvu Zhotoviteľa aj kedykoľvek pred týmto dátumom,
poskytnú súčinnosť pri prevzatí výstupov, ktoré Zhotoviteľ
dodá v danej etape zhotovenia diela. Pri a po prevzatí
kompletných výstupov za danú etapu diela sa postupuje
v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo
a licenčnej zmluvy. Prevzatie danej etapy diela potvrdia
oprávnení pracovníci Objednávateľa v Preberacom
protokole podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 1 tohto
Harmonogramu súčinnosti.
Etapa č. 4.
Výber 100 vysoko perspektívnych študijných
programov s použitím kritérií projektu (vytvorených
v Etape 2) pre zaradenie do ďalšej podpory
z projektu a zazmluvnenie spolupráce
s príslušnými VŠ.

Záverečný posudok vo forme spracovaných záverov
z workshopov bude dodaný v rozsahu najmenej 20
normostrán strán A4. Posudok musí byť spracovaný v
tvrdej väzbe v troch vyhotoveniach, ku každému
knižnému vyhotoveniu bude predložené CD, v ktorom
bude elektronická verzia posudku. Posudok musí prejsť
jazykovou korektúrou a musí zohľadňovať design manuál
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Centra pre vedecko-technické informácie SR.
Súčinnosť interných pracovníkov
Objednávateľa:

1.
Na základe výzvy Zhotoviteľa zabezpečia
organizačne a personálne obsadenie troch poldenných
workshopov, na ktorých sa zúčastnia 5 odborní experti
uvedení v personálnej matici národného projektu, 2
odborní pracovníci z odborného tímu pre tútu etapu
národného projektu, 5 zástupcov VŠ, poverených
oslovenými VŠ. Takto poskytnutá súčinnosť nijako
nenahrádza povinnosť Zhotoviteľa moderovať workshopy,
poskytnúť
odborné
poradenstvo k prejednávaným
výstupom Zhotoviteľa z predchádzajúcich etáp dodania
diela (1-3) a spracovať závery z workshopov v zmysle
Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy a jej Príloh.
2.
Výstupom
workshopov
bude
poradie
odporúčaných študijných programov pre oslovenie
k spolupráci v Etape č. 4 a k realizácii spolupráce v Etape
č. 5 zhotovenia diela. Prevzatie konečného poradia
študijných programov v zmysle kritérií predložených
Zhotoviteľom a schválených na workshopoch potvrdí
Objednávateľ v Preberacom protokole podľa vzoru, ktorý
je Prílohou č. 1 tohto Harmonogramu súčinnosti.
3.
Prvých 100 študijných programov z poradia
bude oslovených (cez ich garantov) prostredníctvom
interných pracovníkov Objednávateľa na zazmluvnenie
spolupráce v Etape č. 4 a k realizácii spolupráce v Etape
č. 5 zhotovenia diela, resp. budú oslovené štatutárne
orgány vysokých škôl, ktoré tieto študijné programy
poskytujú. V prípade odmietnutia spolupráce budú
oslovené ďalšie študijné programy (ich garanti a príslušné
vysoké školy) v poradí.
4.
Interní pracovníci Objednávateľa zabezpečia
vyhotovenie, spracovanie, administráciu a podpísanie
predmetných zmlúv medzi Objednávateľom a vysokými
školami, ktoré zahrnú 100 študijných programov
a umožnia Zhotoviteľovi zrealizovať dodanie diela v Etape
č.5. v zmysle Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy.
5.
Interní pracovníci Objednávateľa zabezpečia tiež
zazmluvnenie
spolupráce
s5
VŠ
pedagógmi
z predmetných 100 študijných programov (spolu 500
pedagógmi), ktorí budú hradení z prostriedkov národného
projektu mimo rámca Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy
so Zhotoviteľom.
6.
Všetky
informácie
vyplývajúce
z vyššie
uvedených zmlúv resp. dohôd o vykonaní práce poskytnú
Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu
zhotovenia diela v Etape č. 5 a to najneskôr v posledný
deň stanovený v harmonograme dodania Etapy č. 4 diela.
Prevzatie tohto súboru informácií a dokumentov potvrdí
Zhotoviteľ v Preberacom protokole podľa vzoru, ktorý je
Prílohou č. 3 tohto Harmonogramu súčinnosti.
7.
Interní pracovníci Objednávateľa zabezpečia
počas trvania tejto etapy zhotovenia diela a po nej (teda
počas celého trvania Etapy č. 5 zhotovenia diela)
súčinnosť a podporu komunikácie Zhotoviteľa so
zazmluvnenými 100 študijnými programami cez
poverených pedagógov resp. garantov študijných
programov.
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Etapa č. 5.
Detailné odporúčania pre optimalizáciu obsahov
a foriem štúdia vzhľadom na potreby praxe,
vrátane spracovania cieľových kompetenčných
modelov absolventa pre 100 vybraných
perspektívnych študijných programov
(zazmluvnených v Etape 4. projektu).

Publikácie budú dodané v častiach v celkovom rozsahu
diela minimálne 4000 normostrán strán A4 za 100
vybraných perspektívnych študijných programov.
Publikácie musia byť spracované v tvrdej väzbe v troch
vyhotoveniach, ku každému knižnému vyhotoveniu bude
predložené CD, v ktorom bude elektronická verzia
publikácie vrátane členenia. Dielo bude spracované a
odovzdávané po etapách, ktoré budú obsahovať:
a) Požadovaný kompetenčný profil pre vybrané
perspektívne študijné programy
b) Posúdenie rozdielov požadovaného a súčasného
kompetenčného profilu absolventa
c) Odporúčania pre inovácie obsahu študijného programu
– inovovaný profil študijného programu s tým, že v
poslednej časti bude naviac, oproti predchádzajúcim
etapám, priložená Sumarizácia postupu a najlepších
skúseností pre ďalšie využitie u iných študijných
programov. Každá publikácia musí prejsť jazykovou
korektúrou a musí zohľadňovať design manuál Centra pre
vedecko-technické informácie SR.

Súčinnosť interných pracovníkov
Objednávateľa:

1.
Počas celého trvania prác na Etape č. 5 diela
poskytnú Zhotoviteľovi súčinnosť a podporu komunikácie
so zazmluvnenými 100 študijnými programami cez
poverených pedagógov, garantov študijných programov
resp. aj iných, vysokou školou poverených osôb.
2.
Najneskôr v posledný deň každého mesiaca
v priebehu zhotovenia diela v Etape č. 5 alebo na výzvu
Zhotoviteľa aj kedykoľvek pred týmto dátumom, poskytnú
súčinnosť pri prevzatí výstupov, ktoré Zhotoviteľ dodá
v danej etape zhotovenia v zmysle Zmluvy o dielo
a licenčnej zmluvy a jej Príloh a Dodatkov. Pri a po
prevzatí kompletných výstupov za danú etapu diela (resp.
výstupov v danom mesiaci) sa postupuje v zmysle
príslušných ustanovení Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy.
Prevzatie danej etapy diela
potvrdia oprávnení
pracovníci Objednávateľa v Preberacom protokole podľa
vzoru, ktorý je Prílohou č. 1 tohto Harmonogramu
súčinnosti.
3.
Najneskôr v desiaty deň po prevzatí poslednej
Etapy č. 5 diela a teda aj diela celého potvrdia prevzatie
diela ako celku oprávnení pracovníci Objednávateľa
v samostatnom Záverečnom preberacom protokole podľa
vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tohto Harmonogramu
súčinnosti.

Pre úplnosť uvádzame ako prílohy 1 až 4 tohto Harmonogramu súčinnosti vzory Preberacích protokolov a kópiu
Harmonogramu dodania jednotlivých etáp diela, identickú s harmonogramom uvedeným v Dodatku č. 4 Zmluvy
o dielo a licenčnej zmluvy podpísanej zmluvnými partnermi dňa ....................... Tieto Prílohy tvoria neoddeliteľnú
časť tohto Harmonogramu súčinnosti.
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Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na tomto Harmonograme súčinnosti v zmysle článku IV, bod 1 vyššie
uvedenej Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

V Bratislave, dňa ............................................
Za Objednávateľa:

............................................................
PhDr. Peter Obdržálek, PhD.
Odborný garant Aktivity 1.1 národného projektu

............................................................
Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
Hlavný odborný garant aktivít národného projektu

............................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Generálny riaditeľ CVTI SR
Za Zhotoviteľa:
............................................................
Ing. Ivo Doležal, Pricewaterhouse Coopers Slovensko, s.r.o.

............................................................
Mgr. Renáta Kiselicová, Centire, s.r.o.

Prílohy:
Príloha 1: Preberací protokol pre prevzatie etapy diela Objednávateľom
Príloha 2: Záverečný preberací protokol pre prevzatie celého diela Objednávateľom
Príloha 3: Preberací protokol pre prevzatie čiastkových materiálov v jednotlivých etapách dodania diela od
interných pracovníkov Objednávateľa
Príloha 4: Harmonogram dodania jednotlivých etáp diela
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Príloha 1: Preberací protokol pre prevzatie etapy diela Objednávateľom
VZOR
Objednávateľ/riešiteľ projektu:

Zhotoviteľ:

Názov projektu:
Číslo ITMS:
Názov položky:
Názov diela a etapy diela:
Dielo zhotovené na základe:
Počet strán:
Počet príloh:
Miesto prevzatia:
Dátum prevzatia:

Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Námestie 1. mája 18, Bratislava 815 32
IČO: 35 739 347
Štatutárny zástupca: Todd William Bradshaw
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16611/B
a
Centire, s.r.o.
Sídlo: Zahradnícka 72, Bratislava 821 08
IČO: 36 866 857
Štatutárny zástupca: Mgr. Renáta Kiselicová
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 63082/B
Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej
spoločnosti
26110230120
......
Posúdenie efektívnosti študijných programov
vysokých škôl – názov konkrétnej etapy diela...
Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy uzavretej medzi
Objednávateľom a Zhotoviteľom zo ďňa .....
......
......
Bratislava
......

Popis konkrétnej etapy diela, vrátane uvedenia počtu účtovaných hodín v zmysle Zmluvy o dielo
a licenčnej zmluvy.
Názov jednotlivých kapitol a ich rozsah (vrátane počtu normostrán)
Prílohy:
Dielo odovzdané v danej etape v kompletnom textovom a dátovom spracovaní vo forme
a rozsahu popísanom v článku IV, bod 1 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy a v súlade s Opisom
predmetu zákazky v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy.
Obsahové a technické prevedenie odovzdaného diela skontroloval a súhlasí s vypracovaním
diela:
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Za Objednávateľa:
............................................................
PhDr. Peter Obdržálek, PhD.
Odborný garant Aktivity 1.1 národného projektu
............................................................
Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
Hlavný odborný garant aktivít národného projektu

............................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Generálny riaditeľ CVTI SR
Za Zhotoviteľa:
............................................................
Meno, Pricewaterhouse Coopers Slovensko, s.r.o.

............................................................
Meno, Centire, s.r.o.
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Príloha 2: Záverečný preberací protokol pre prevzatie celého diela Objednávateľom
VZOR
Objednávateľ/riešiteľ projektu:

Zhotoviteľ:

Názov projektu:
Číslo ITMS:
Názov položky:
Názov diela:
Dielo zhotovené na základe:
Celkový počet strán:
Celkový počet príloh:
Miesto prevzatia:
Dátum prevzatia:

Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Námestie 1. mája 18, Bratislava 815 32
IČO: 35 739 347
Štatutárny zástupca: Todd William Bradshaw
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16611/B
a
Centire, s.r.o.
Sídlo: Zahradnícka 72, Bratislava 821 08
IČO: 36 866 857
Štatutárny zástupca: Mgr. Renáta Kiselicová
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 63082/B
Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej
spoločnosti
26110230120
......
Posúdenie efektívnosti študijných programov
vysokých škôl – názov konkrétnej etapy diela
Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy uzavretej medzi
Objednávateľom a Zhotoviteľom zo ďňa .....
......
......
Bratislava
......

Stručná sumarizácia jednotlivých etáp diela, vrátane uvedenia celkového počtu účtovaných hodín
v zmysle Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy.
Prílohy:
Preberacie protokoly k jednotlivým etapám diela.
Obsahové a technické prevedenie odovzdaného diela skontroloval a súhlasí s vypracovaním
diela v odovzdanom rozsahu a kvalite:
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Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2/6925 3102, fax: +421 2/6925 3180
E-mail: cvti@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk
Za objednávateľa:

............................................................
PhDr. Peter Obdržálek, PhD.
Odborný garant Aktivity 1.1

.

............................................................
Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
Hlavný odborný garant aktivít projektu

............................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR
Za zhotoviteľa:
............................................................
Meno, Pricewaterhouse Coopers Slovensko, s.r.o.

............................................................
Meno, Centire, s.r.o.
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Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
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Príloha 3: Preberací protokol pre prevzatie čiastkových materiálov v jednotlivých etapách
dodania diela od interných pracovníkov Objednávateľa
VZOR
Objednávateľ/riešiteľ projektu:

Zhotoviteľ:

Názov projektu:
Číslo ITMS:
Názov položky:
Názov materiálov poskytnutých
Zhotoviteľovi a etapy diela:
Dielo zhotovené na základe:
Miesto prevzatia:
Dátum prevzatia:

Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Námestie 1. mája 18, Bratislava 815 32
IČO: 35 739 347
Štatutárny zástupca: Todd William Bradshaw
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16611/B
a
Centire, s.r.o.
Sídlo: Zahradnícka 72, Bratislava 821 08
IČO: 36 866 857
Štatutárny zástupca: Mgr. Renáta Kiselicová
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 63082/B
Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej
spoločnosti
26110230120
......
Názov materiálu – názov konkrétnej etapy diela
Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy uzavretej medzi
Objednávateľom a Zhotoviteľom zo ďňa .....
Bratislava
......

Popis konkrétnych súčastí odovzdaného materiálu Zhotoviteľovi, ktorý musí obsahovať aj názov
jednotlivých kapitol a označenie príloh
Prílohy:
Kompletný odovzdaný materiál (napr. „Sumárna správa...“)
Obsahové a technické prevedenie odovzdaného materiálu skontroloval a súhlasí s prebratím:
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Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2/6925 3102, fax: +421 2/6925 3180
E-mail: cvti@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk
Za Zhotoviteľa:

............................................................
Meno, Pricewaterhouse Coopers Slovensko, s.r.o.

............................................................
Meno, Centire, s.r.o.

Za Objednávateľa:

............................................................
PhDr. Peter Obdržálek, PhD.
Odborný garant Aktivity 1.1národného projektu
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Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
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Príloha 4: Harmonogram dodania jednotlivých etáp diela

Etapa:

Termín odovzdania diela

Etapa č. 1.
Tvorba metodiky a benchmarkingových kritérií pre posúdenie
uplatniteľnosti absolventov cieľových študijných programov na trhu práce
(I., II. a III. stupeň vysokoškolského vzdelávania), vrátane kritického
posúdenia existujúcich informačných zdrojov.

30.9. 2014

Etapa č. 2
Vypracovanie prognózy dopytu po absolventoch študijných programov
vysokých škôl na trhu práce výhľadovo na 5 rokov, s trendovou indikáciou
(rast/utlmovanie) na ďalších 5 rokov.

31.10. 2014

Etapa č. 3
Posúdenie cieľových študijných programov v rámci zvolených študijných
odborov, vrátane zapracovania konkrétnych aktuálnych a perspektívnych
požiadaviek praxe v rovine odborne-špecifických, ako aj medziodborovo,
medzisektorovo a funkčne prenositeľných kompetencií.

30.11. 2014

Etapa č. 4.
Výber 100 vysoko perspektívnych študijných programov s použitím
kritérií projektu (vytvorených v Etape 2) pre zaradenie do ďalšej podpory
z projektu a zazmluvnenie spolupráce s príslušnými VŠ.

31.12. 2014

Etapa č.5
Detailné odporúčania pre optimalizáciu obsahov a foriem štúdia vzhľadom
na potreby praxe, vrátane spracovania cieľových kompetenčných modelov
absolventa pre 100 vybraných perspektívnych študijných programov
(zazmluvnených CVTI v Etape 4 projektu). Dielo bude spracované a
odovzdávané po etapách, ktoré budú obsahovať:
a) Požadovaný kompetenčný profil pre vybrané perspektívne študijné
programy
b) Posúdenie rozdielov požadovaného a súčasného kompetenčného profilu
absolventa
c) Odporúčania pre inovácie obsahu študijného programu – inovovaný
profil študijného programu s tým, že v poslednej časti bude naviac, oproti
predchádzajúcim etapám, priložená Sumarizácia postupu a najlepších
skúseností pre ďalšie využitie u iných študijných programov. Každá
publikácia musí prejsť jazykovou korektúrou a musí zohľadňovať design
manuál Centra pre vedecko-technické informácie SR.

Celkovo 30.9. 2015
Odovzdanie po etapách
k poslednému dňu
v kalendárnych mesiacoch do
septembra 2015 vrátane.
Bude odovzdaných:
spolu minimálne 20 inovácií
v etape končiacej 30.6. 2015
spolu minimálne 60 inovácií
(vrátane už odovzdaných
v predchádzajúcich etapách)
v etape končiacej 31.8. 2015
doteraz neodovzdané inovácie do
celkového počtu 100
a Sumarizácia v etape končiacej
30.9. 2015.
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