
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce 
Odbor sociálnych vecí a rodiny 

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Saleziánov 1, 071 01  Michalovce 

 

 
 

Výzva č. 3/2014  
na podávanie projektov na realizáciu priority na rok 2014 v územnej pôsobnosti Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce podľa § 73 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
I.  
Vyhlasovateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR)  Michalovce  

Saleziánov 1  

071 01 Michalovce  

Štatutárny zástupca: Ing. Marián Červeňák, riaditeľ úradu  

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.06.2014  

Názov výzvy: Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno – 

rekreačný skupinový program pre deti, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za 

účasti rodičov alebo osôb, ktorí sa o dieťa osobne starajú  

Dátum uzávierky prijímania projektov:  03.07.2014  

 

II.  

Vymedzenie výzvy v rámci priorít  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava schválilo ÚPSVR Michalovce na rok 2014 

navrhovanú prioritu v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon č. 305/2005 Z. z.), na realizáciu ktorej vyhlasuje ÚPSVR Michalovce prostredníctvom 

internetovej stránky úradu výzvu na predkladanie projektov.  

Výzva je uverejnená na webovej stránke úradu - www.upsvar.sk/mi  

  

III.  

Predmet výzvy  
Predmetom  výzvy je výchovno – rekreačný skupinový program pre deti, u ktorých sa začína 

prejavovať problémové správanie a to formou týždenného a víkendového pobytu 

 

Cieľom opatrení je intervenčne pôsobiť na rodiny s maloletými deťmi, ktoré sú v evidencii na 

úseku sociálnej kurately z dôvodu porúch najmä sociálneho vývinu detí. Opatrenia 

akreditovaného subjektu by mali byť zamerané na cielené pôsobenie v oblasti socializácie detí,  

na nácvik hygienických návykov, vhodných vzorov správania, motivácii k vhodným 

voľnočasovým aktivitám, aplikácii zážitkových foriem a iných metód práce pri výchovnom 



pôsobení, motivácii rodičov k cielenej, kontrolovanej výchove a to všetko za účelom eliminácie 

porúch  sociálneho, psychického a fyzického vývinu   

 

Metódy, techniky a postupy: odborná sociálna práca,  individuálna práca a skupinová práca 

(napr. prostredníctvom zážitkových foriem a iných hier posilňovať pozitívne správania u mal. 

detí, potláčanie nevhodných prejavov správania ako je napr. neakceptovanie autorít, nátlak, 

agresivita, hnev, osočovanie, resp. afekt a pod. ), motivácia detí k zmene postoja,  rozvoj a 

posilňovanie rodičovských zručností 

 

Cieľová skupina: 20 maloletých detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku 8 až 12 

rokov, u ktorých sa začína prejavovať problémové správanie  a ktoré sú evidované na oddelení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

Miesto výkonu opatrení: rekreačné zariadenie vybrané zvoleným subjektom  

 

Časový rozsah výkonu opatrení: predpokladaný začiatok: od 31.07.2014  

ukončenie: do 15.10.2014. 

 

Spôsob spolupráce a komunikácie akreditovaného subjektu a ÚPSVR Michalovce: písomná  

správa po skončení týždenného pobytu, písomná správa po skončení víkendového pobytu 

a záverečná správa, komunikácia počas celej doby výkonu opatrení zo strany subjektu buď 

osobne, telefonickou alebo elektronickou formou.  

 

Spôsob vyhodnotenia realizácie projektu: písomná záverečná správa. 

  

IV.  

Oprávnení žiadatelia  
Oprávnenými žiadateľmi na podanie projektu sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré 

vykonávajú činnosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a majú udelenú akreditáciu Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vybrané činnosti sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, t.j. právoplatné rozhodnutie o udelení akreditácie na činnosti 

podľa § 17 ods. 4 zákona zákona číslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

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

 

Základné kritéria oprávnenosti žiadateľa:  

 

- vypracovaný projekt obsahujúci podrobný opis služby, aktivity, materiálne, personálne,  

priestorové a organizačné podmienky realizácie požadovanej služby  

- právoplatné rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o udelení 

akreditácie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 17 

ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozpočtové náklady 

celého projektu  

 

- v čase podávania projektov nie je začaté konanie o zrušení akreditácie (formou čestného 

prehlásenia) 



- čestné vyhlásenie, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a potvrdenie miestne 

príslušného správcu dane, nie staršie ako 3 mesiace, že nemá daňové nedoplatky 
- potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako 3 mesiace, 

že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  

 

Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený subjekt, ktorého predkladateľ neuviedol 

pravdivé údaje uvádzané v projekte. 

 

V.  

Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia  
Termín vyhlásenia výzvy: 25.06.2014  

Termín ukončenia predkladania projektov:  03.07.2014  

na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce  

Saleziánov 1  

071 01 Michalovce 

  

Projekty sa predkladajú v slovenskom jazyku, musia byť doručené do podateľne úradu osobne 

alebo poštou v neporušenom obale na vyššie uvedenú adresu najneskôr do 03.07.2014.  

 

Označenie obálky: Súťaž - heslo – „Opatrenia na vykonávanie odborných metód práce - 

Neotvárať!“ Na vonkajšom obale musí byť uvedené meno, resp. názov a adresa predkladateľa.  

 

VI.  

Financovanie projektu  
Celková suma na výzvu: podľa rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bratislava.  

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov pre realizáciu projektu bude bližšie uvedený v 

podmienkach zmluvy.  

 

VII.  

Pokyny a ďalšie informácie  
Projekt je potrebné predložiť písomne v termíne uvedenom v článku V. K projektu je potrebné 

doložiť nasledovne doklady v originálnej forme:  

 

- vypracovaný projekt obsahujúci podrobný opis služby, aktivity, materiálne, personálne, 

priestorové a organizačné podmienky realizácie požadovanej služby 

- právoplatné rozhodnutie o udelení akreditácie MPSVR SR v Bratislave na výkon opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- rozpočtové náklady celého projektu  

 

- doklad preukazujúci, že v čase podávania projektov nie je začaté konanie o zrušení 

akreditácie (formou čestného prehlásenia) 

- čestné vyhlásenie, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a potvrdenie miestne 

príslušného správcu dane, nie staršie ako 3 mesiace, že nemá daňové nedoplatky 



- potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako 3 mesiace, 

že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.  

 

V prípade nekompletnosti všetkých požadovaných dokladov budú projekty automaticky 

vyraďované.  

Vypracovaný a zaslaný projekt musí byť opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym orgánom 

podávajúcej organizácie.  

 

Kontaktné údaje:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce  

Mgr. Svetlana Kertisová, vedúca oddelenia SPOD a SK,  

Saleziánov 1 , 071 01 Michalovce  

Telef. kontakt: 056/2440600, 0905554976  

e-mail: svetlana.kertisova@upsvr.gov.sk  


