
 
 
 
 
 

 

 Výzva   
č. 1/OSVaR/2017 

 
na predkladanie projektov a predloženie cenovej ponuky pre zabezpečenie 
a realizáciu priorít na rok 2017 v územnej pôsobnosti ÚPSVaR Partizánske 

 
v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle ust. § 73 ods.2 písm. e) 
bod 15 a § 73 ods. 4,5  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. 
 

1.   Identifikačné údaje vyhlasovateľa výzvy: 
 
Názov:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 
Adresa sídla:  Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske 
Zastúpený:                       Mgr. Gabrielou Ďurinovou, riaditeľkou ÚPSVaR Partizánske 
IČO:                                30794536 
DIČ:                                 
Bankové spojenie:           štátna pokladnica 
Číslo účtu:                       IBAN-SK  
Kontaktná osoba:   Mgr. Iveta Duchoňová 
Telefón:                            038/2442500    
Fax:   038/7490950 
Elektronická pošta:   duchonova.iveta@upsvr.gov.sk 
Internetová adresa:   http://www.upsvar.sk/pe  
 

2. Obdobie vyhlásenia výzvy od: 19.04.2017             do: 03.05.2017 
 

Výzva č. 1/OSVaR/2017 je vyhlásená a zverejnená na webovej stránke vyhlasovateľa: 
http://www.upsvar.sk/pe 
 

3. Názov výzvy: 
 

Výzva č.1/OSVaR/2017 Výchovný skupinový program a sociálny skupinový program  

vykonávaný pre deti ambulantnou, celodennou alebo pobytovou formou za účasti rodičov 

alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa § 17 ods. 4 Zákona č. 305/2005 Z.z.   
 

4. Vymedzenie výzvy v rámci priority: 
 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava schválilo v zmysle Zákona č.305/2005 
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (ďalej len zákon č. 305/2005 Z.z.) 
Priority na rok 2017 navrhované ÚPSVaR Partizánske. V zmysle  § 73 ods.2 písm. e) bod 15 
zákona č. 305/2005 Z.z. vyhlasuje ÚPSVaR Partizánske prostredníctvom internetovej stránky 
úradu výzvu na podávanie projektov schválenej priority pre výkonu opatrení  SPOD a SK 
podľa  § 17 ods.4. Zákona č. 305/2005 Z.z. 
 
5. Opis predmetu výzvy:  
 
Predmetom výzvy je zabezpečenie výchovného skupinového programu a  sociálneho 
skupinového programu vykonávaného  ambulantnou, celodennou a pobytovou formou pre 
deti, u  ktorých sa  vykonávajú  opatrenia   sociálnoprávnej  ochrany  detí a  sociálnej kurately  
aj za účasti  rodičov alebo osôb,  ktoré  sa osobne  starajú  o dieťa. Súčasťou sociálnej práce 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
PARTIZÁNSKE 

Nám. SNP 151/6, 958 01  PARTIZÁNSKE 



s dieťaťom a odborného pôsobenia zameraného na podporu  narušeného rodinného prostredia 
je aj zapájanie dieťaťa do programov v zmysle § 17 ods.4 Zákona č. 305/2005 Z.z. 
Hlavným zameraním programu je najmä odborné pôsobenie realizované za účelom 
odstránenia alebo zmiernenia problémov  v správaní dieťaťa, jeho porúch správania, rozvoj  
sociálnych  zručností, na získanie  potrebných  spoločenských  návykov, hygienických 
návykov,  zabezpečenie vhodného využitia voľného času  detí a  odstránenie alebo zmiernenie 
negatív, rizík a ohrození v starostlivosti a výchove  maloletých detí. 
 

6. Cieľová skupina:  
 
Cieľovou skupinou sú maloleté deti a mladiství, z územného obvodu okresov Partizánske 
a Bánovce nad Bebravou, s problémovým správaním, poruchami správania, sklonmi 
k záškoláctvu, k páchaniu priestupkov a trestnej činnosti, nerešpektujúci autority, 
z narušených, ohrozených a rizikových rodín, kde sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany a deti s nariadeným výchovným opatrením, u ktorých sa vykonávajú opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle plánu výkonu výchovného 
opatrenia. Maloleté deti a mladiství, ktorí žijú v rodinnom prostredí, kde je ich riadna 
výchova, zdravý fyzický, psychický a sociálny vývin ohrozený alebo narušený, bez rozdielu 
veku a pohlavia. Súčasťou cieľovej skupiny  v počte max. 14 detí – pre  pobytovú časť sú 
v opodstatnených prípadoch i samotní rodičia maloletých detí alebo osoba ktorá sa osobne 
o dieťa stará a to do celkového počtu 28 osôb. V časti výkonu terénnej sociálnej práce 
pozostáva cieľová skupina z max. počtu 12 rodín. V prípade potreby si orgán sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately vyhradzuje právo priebežného dopĺňania detí pri zachovaní 
maximálneho dohodnutého počtu detí.   
 V rámci uvedeného ide o:  

• maloletých a mladistvých s problémovým správaním, prípadne s poruchami správania, 
pre ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 

• maloletých a mladistvých, ktorých výchova je ohrozená a narušená rizikovými 
faktormi nachádzajúcimi sa najmä v rodinnom prostredí, kde rodičia, prípadne osoba 
zodpovedná za výchovu dieťaťa si neplní riadne svoje povinnosti vo vzťahu k deťom 
a kde z hľadiska záujmu maloletých detí je potrebné ich rodičom poskytovať odborné 
poradenstvo a pomoc pri výchove a riadnej starostlivosti o maloleté deti,  

• maloletých a mladistvých, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie, deti 
z narušených, ohrozených  a rizikových rodín a ich rodič alebo rodičia, na základe 
potrieb a spisovej dokumentácie detí v aktuálnom období. 

Negatívne prejavy správania sa prejavujú najmä ako: 
• páchanie protispoločenskej činnosti  
• páchanie trestnej činnosti a činnosti inak trestnej  
• zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, porušovanie školského poriadku 
• ohrozenie v riadnej starostlivosti a výchovy detí vyplývajúce z rizikového rodinného  

               a sociálneho prostredia 
• úteky z domova, nerešpektovanie rodičov a problémy vo vzťahoch medzi rodičmi 

a deťmi, ako i s inými rovesníkmi 
• látková i nelátková závislosť 
• nerešpektovanie autority a oslabený výchovný vplyv rodičov  
• porušovanie všeobecne platných noriem správania 
• poruchy správania vyžadujúce pre závažnosť alebo neprimeranosť intervenciu, 

pomoc. 
 

7. Opis metód, techník a postupov realizácie predmetu výzvy: 
 



Zapojenie a pôsobenie akreditovaného subjektu je potrebné zamerať v úvodnej fáze programu 
na oboznámenie sa anamnézami, charakteristikami a aktuálnou situáciou cieľovej skupiny. Je 
potrebné v rámci vzájomnej kooperácie medzi odd. SPOD a SK, akreditovaným subjektom 
a vybranou cieľovou skupinou programu vytvoriť atmosféru dôvery a spolupráce, motivovať 
rodičov ku kooperácii pri  všestrannom rozvoji  dieťaťa.     
 
Primárnym cieľom je mapovanie potrieb dieťaťa, schopnosti rodičov a ich výchovných 
kompetencií, odhalenie príčin vzniku problémových a dieťa ohrozujúcich situácií 
vyplývajúcich z výchovných aspektov v rodine. Prostredníctvom jednotlivých opatrení, 
intervencií a odborných postupov je potrebné pracovať s rodinou tak, aby prostredníctvom  
obsahového zamerania programu boli dosiahnuté pozitívne výsledky pri riešení, zmiernení 
a odstránení problémov v správaní detí. Pôsobenie akreditovaného subjektu  je potrebné 
zamerať  na rozvoj a zlepšenie  výchovných kompetencií rodičov a korigovanie správania detí 
v rodinnom, školskom a otvorenom prostredí za  aktívnej účasti a zaangažovanosti rodičov 
           
Jedným z efektívnych spôsobov riešenia problematiky nežiaduceho, problémového alebo  
poruchového správania u detí a mládeže je zameranie sa na spojenie pomoci a práce aj 
s rodičmi detí (systém dieťa-rodič). V rámci toho je možné pod odborným vedením, 
prostredníctvom rôznych techník a vzájomnej interakcie rodič- dieťa odkryť príčiny 
problémov, ako i pokúsiť sa riešiť jednotlivé negatívne prejavy správania sa u maloletých 
a mladistvých.  
  
Ďalším z cieľov a očakávaní z  realizácie priority je i riešenie, zmiernenie a odstránenie 
problémov pri výkone jednotlivých funkcií rodiny, podpora a pomoc pre  rodičov pri plnení 
rodičovských povinností, obnovenie a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi členmi 
rodiny, pomoc a edukácia pri riešení finančných problémov, hospodárení s finančnými 
prostriedkami, podpora a motivácia zameraná na zlepšenie bytových, zdravotných 
a hygienických pomerov v domácnosti, podpora a pomoc pri uplatňovaní na sa trhu práce, 
poskytovanie poradenstva za účelom riadnej výchovy a starostlivosti o deti so zameraním na 
elimináciu ohrozenia dieťaťa, rozvoj sociálnych zručností, získanie potrebných spoločenských 
návykov a zabezpečenie vhodného využitia voľného času detí, ako i zvýšenie podpory pri 
úprave narušeného  a rizikového rodinného prostredia. V rámci poskytovania odborného 
poradenstva a pomoci je potrebné zamerať pôsobenie na elimináciu negatívnych  sociálnych a 
bytových podmienok s cieľom poskytnúť rodine pomoc, podporu,  posilňovať riadnu výchovu 
a starostlivosť o dieťa, ako i zodpovedné  plnenie rodičovských povinností vo vzťahu 
k maloletým deťom.   
 
V súvislosti s problémovým správaním maloletých detí úzko súvisí aj s problematikou 
závislostí v rodinách, pričom z tohto dôvodu považujeme za vhodné a účelné zapojiť do 
spolupôsobenia pri výkone opatrení aj aktivity zamerané na riešenie fenoménu rôznych 
foriem závislosti. 
 
Zároveň je vhodné v rámci širšej prevencie zvýšiť právne vedomie maloletých a mladistvých 
v oblasti protiprávneho konania a pôsobiť na predchádzanie nežiadúcim javom v súvislosti so 
zanedbávaním povinnej školskej dochádzky, s páchaním protispoločenskej, či trestnej 
činnosti s dôrazom na: 

• poskytnutie alebo sprostredkovanie odbornej pomoci a sociálneho poradenstva pri 
riešení problémov porúch správania maloletých a mladistvých 

• sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a jeho správanie, príčin  
vzniku porúch v správaní a vykonávanie opatrení na  obmedzenie nepriaznivých 
vplyvov  

• pomoc pri úprave rodinných pomerov, skvalitňovaní a rozvoji efektívnej 
komunikácie medzi rodičmi a deťmi,  

• racionalizáciu trávenia voľného času  u detí a mládeže, získanie potrebných 
spoločenských návykov a sociálnych zručností 



• poskytnutie pomoci rodičom pri riešení výchovných problémov detí upevňovanie 
vzťahov medzi rodičmi a deťmi  

• poskytnutie možnosti spoločne riešiť problémové a konfliktné situácie, vyplývajúce 
z  nežiadúceho správania dieťaťa,  

• získanie potrebných  spoločenských návykov a vyššej úrovne hygienických návykov 
u cieľovej skupiny 

• pozdvihnúť záujem o vzdelávanie, zvýšiť záujem rodičov o výchovu a spôsob 
trávenia voľného času detí  

 
Za účelom zapojenia dieťaťa a jeho rodičov do  programu zameraného na podporu výkonu 
opatrení pre dieťa a rodinu v prirodzenom rodinnom prostredí so zameraním  sa na podporu 
výchovnej funkcie rodín a programov pre deti s problémovým správaním za účasti ich 
rodičov  je potrebné široké spektrum inštitucionálnej – odbornej pomoci, vzájomnej 
kooperácie jednotlivých subjektov, ktoré môžu prispieť i k zmierneniu alebo odstráneniu 
porúch správania cieľovej skupiny.  
 
Metódy, techniky a postupy programu: odborný výkon sociálnej práce, sebapodpora, 
tlmenie asociálnych prejavov, odborná psychologická pomoc, sociálne poradenstvo 
individuálnou alebo skupinovou formou, sebapoznanie, pozorovanie, nácvik sebadisciplíny, 
motivácia, behaviorálna terapia, zvládanie stresu, zvládanie a riešenie konfliktov, pracovná 
terapia, tvorivé dielne, zážitkové aktivity, relaxačné tréningy, individuálne rozhovory a iné.   
 

8. Obsah, formy a spôsob zabezpečenia predmetu výzvy 
 
Realizácia predmetu výzvy sa bude zabezpečovať  prostredníctvom výzvy  na podávanie 
projektov akreditovaných subjektov. Obsah, formy a spôsob zabezpečenia predmetu výzvy je 
možné upraviť alebo zmeniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom 
všetky skutočnosti musia byť v zmluve uvedené. 
 
Projekt výchovného skupinového programu, sociálneho skupinového programu sa skladá 
z práce s cieľovou skupinou v jednotlivých prostrediach. Obsah a jednotlivé úlohy za účelom 
dosiahnutia cieľov priority sa budú realizovať prostredníctvom organizačného  rozčlenenia 
programu v období  marec  - december 2017.  
 
Projekt výchovného skupinového programu, sociálneho skupinového programu sa skladá 
z nasledovných častí: 
 
časť A: realizácia 4-och 1-dňových stretnutí s cieľovou skupinou programu.  
             Prvé dve stretnutia sú charakterizované ako vstupné a úvodné, slúžiace na 
oboznámenie sa akreditovaného subjektu s cieľovou skupinou, vysvetlenie a predstavenie 
programu cieľovej skupine za účelom  vytvorenia atmosféry dôvery a vzájomnej kooperácie. 
Jedno stretnutie sa uskutoční samostatne pre cieľovú skupinu z  okresu Partizánske a jedno 
stretnutie samostatne pre cieľovú skupinu s okresu Bánovce nad Bebravou. Dĺžka stretnutia 
cca 5 hodín na 1 stretnutie. 
 
             Druhé dve stretnutia sú charakterizované ako výstupné a slúžiace na zhodnotenie 
priebehu, obsahu a dosiahnutých cieľov programu, kde zároveň akreditovaný subjekt uvedie 
aj ďalšie prognózy a odporúčania v prípade potreby  realizácie výkonu ďalších opatrení 
v rodine. Jedno stretnutie sa uskutoční samostatne pre cieľovú skupinu z  okresu Partizánske 
a jedno stretnutie samostatne pre cieľovú skupinu s okresu Bánovce nad Bebravou. Dĺžka 
stretnutia cca 5 hodín na 1 stretnutie. 
 
časť B: realizácia výkonu jednotlivých opatrení a odborných intervencií prostredníctvom 
terénnej sociálnej práce realizovanej najmä v  prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom 
alebo otvorenom  prostredí  pre cieľovú skupinu v počte max. 12 rodín v časovom období 
mesiacov od mája 2017 až do októbra 2017.  



 
Časť C: realizácia výchovného skupinového a sociálneho skupinového programu 
celodennou pobytovou formou prostredníctvom 3-och víkendových pobytov (od piatku 
do nedele) v období mesiacov júl a august 2017 pre cieľovú skupinu v počte max. 14 detí + 
ich rodičia alebo osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa  pri max. počte osôb 28.  
 
V rámci vykonávania uvedeného opatrenia a zabezpečenia programu priority je potrebné, aby 
akreditovaný subjekt zabezpečil: 

• Miesto realizácie priority  
-  časť A: 4 stretnutia 1x do mesiaca s dĺžkou trvania cca 5 hod. 
 - časť B: výkon terénnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom prostredí, doprava 
a personálne zabezpečenie realizácie 
 -  časť C: počas 3 víkendov ubytovanie na 2 noci/ 3 dni  

• Stravu: pre časť A: stravovanie na 1 dňové stretnutie + pitný režim 
                            pre časť C: plná penzia t.j. strava 5x denne + pitný režim       

• Dopravu pri výkone práce s cieľovou skupinou za účelom jej realizácie vo všetkých 
prostrediach a miestach výkonu programu   

• Pedagogický dozor a odborných pracovníkov, ktorí prostredníctvom  jednotlivých 
techník a metód práce zabezpečia realizáciu a naplnenie cieľov priority 

• Úrazové poistenie a zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti (kurz rýchlej 
pomoci aspoň u jedného člena zabezpečujúceho realizáciu aktivity) 

• Zabezpečenie po materiálno-technickej stránke (doprava na miesto výkonu, pomôcky, 
kancelárske potreby, športové potreby a pod.) 

 
Miesto výkonu programu: Prirodzené rodinné prostredie účastníkov, náhradné rodinné 
prostredie účastníkov, otvorené prostredie a prostredie utvorené a usporiadané  na výkon 
opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
Forma výkonu programu: odborná sociálna práca, odborná psychologická pomoc, 
diagnostika, pozorovanie, sociálne poradenstvo individuálnou (ambulantnou) alebo 
skupinovou formou v jednotlivých prostrediach výkonu programu. 
 
 
9. Miesto výkonu predmetu výzvy 
 
Prirodzené rodinné prostredie, náhradné rodinné prostredie, otvorené prostredie, prostredie 
utvorené a usporiadané na výkon opatrení v zmysle Zákone č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov podľa zoznamu účastníkov vybraných z evidencie spisových 
dokumentácií dieťaťa oddelenia SPOD a SK ÚPSVaR Partizánske a Agendy SPOD a SK 
pracoviska Bánovce nad Bebravou. 
 
Pre realizáciu  pobytovej časti programu sa požaduje ubytovanie a stravovanie formou plnej 
penzie a doprava z Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou do miesta pobytu a späť. 

 
10. Cieľ a očakávané výsledky z realizácie predmetu výzvy 
 
Očakávaným výsledkom z realizácie priority je zmiernenie alebo odstránenie rizikových 
aspektov, ktoré ohrozujú riadnu starostlivosť a výchovu maloletých detí, problémového 
správania, porúch správania, rozvoj sociálnych zručností, získanie potrebných spoločenských 
návykov a zabezpečenie vhodného využitia voľného času detí, ako i zabezpečenie  zvýšenia 
pomoci, podpory a obnovy narušeného a rizikového rodinného prostredia. Odborným 
vedením, prostredníctvom rôznych techník, vzájomných interakcií, poskytnutia poradenstva 
a usmernení je možné odkryť  a riešiť rôzne druhy problémov týkajúcich sa rizík vo výchove, 
starostlivosti a negatívnych prejavov správania sa detí a ich rodičov. 
 



Súčasne je vhodné v rámci širšej prevencie zvýšiť právne vedomie maloletých detí  v oblasti 
protiprávneho konania v škole a v prirodzenom prostredí a pôsobiť na predchádzanie 
nežiaducim javom v hore uvedenej súvislosti, pričom dôraz je potrebné klásť na podporovanie  
a posilňovanie pozitívnych zmien v správaní maloletých detí v oblasti negatívnych foriem 
správania, poskytnutie a sprostredkovanie odbornej pomoci a sociálneho poradenstva pri 
riešení problémového správania cieľovej skupiny, získanie potrebných  spoločenských 
návykov a vyššej úrovne hygienických návykov u cieľovej skupiny, na racionalizáciu trávenia 
voľného času a získanie potrebných spoločenských návykov a sociálnych zručností, 
poskytnutie pomoci rodičom pri riešení výchovných problémov detí ako aj upevňovanie 
vzťahov medzi rodičmi a deťmi. 
 
Spôsob vyhodnotenia realizácie projektu: 

 

Mesačne zasielané monitorovacie správy z výkonu terénnej sociálnej práce v rodinách a 
písomné záverečné správy o priebehu vykonávania programu,  o východiskách 
a odporúčaniach  pre ďalšiu prácu s dieťaťom a jeho rodinou za účelom zníženia rizikovosti 
a ohrození pri starostlivosti a výchove maloletých detí. 
Vypracovanie záverečných správ o priebehu realizácie programu u detí, ktoré sa zúčastnili 
pobytovej časti programu, s odporučením ďalšieho postupu pri výkone opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately. 
 

11. Spôsob spolupráce a komunikácie s akreditovaným subjektom  
 

• Pracovník SPOD a SK za spolupráce s akreditovaným subjektom vypracuje pred 
začiatkom programu anamnézu rodiny s určením cieľa, ku ktorému je potrebné 
prostredníctvom spolupráce s akreditovaným subjektom a samotného programu 
dopracovať. 

• ÚPSVaR Partizánske poskytne vybranému akreditovanému subjektu základné 
anamnestické údaje o cieľovej skupine programu, zoznam účastníkov, ich adresy 
pobytu a prípadne telefonické kontakty. 

• Akreditovaný subjekt spolupracuje a spolupôsobí pri realizácií a výkone opatrení 
SPOD a SK  podľa plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa.  

• Akreditovaný subjekt priebežne poskytuje informácie  na požiadanie pracovníka 
SPOD a SK. 

• Z  „B“ časti  programu t.j výkonu terénnej sociálnej práce s rodinami akreditovaný 
subjekt pravidelne mesačne vypracováva písomné monitorovacie správy z výkonu 
svojej činnosti na každú rodinu samostatne a doručuje ich úradu vždy do 10-teho dňa 
nasledujúceho mesiaca.  

• Priebežná vzájomná komunikácia prostredníctvom osobného, písomného, 
telefonického alebo emailovaného kontaktu medzi pracovníkmi oddelenia SPOD a SK 
a akreditovaného subjektu uskutočňovaná vždy podľa potreby.  

 
12. Kritéria oprávnenosti žiadateľa   
 
Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby, ktorým bola udelená akreditácia 
MPSVaR SR na vykonávanie opatrení  podľa § 17 ods. 4 a  § 73 ods. 2 písm. e) bod 5 Zákona 
č. 305/2005 Z.z. 
  
Obsah ponuky: 

• podrobný opis realizácie priority v súlade s  Plánom zabezpečenia vykonávaných 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  pre územný obvod 
Partizánske a Bánovce nad Bebravou na rok 2017, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke úradu http://www.upsvar.sk/pe   

• súčasťou je  cenová ponuka projektu v mene Euro, pričom kalkulácia nákladov musí 
zohľadňovať všetky nákladové položky 



• overená kópia rozhodnutia o udelení Akreditácie MPSVaR SR zodpovedajúcej 
predmetu výzvy s požadovaným miestom výkonu podľa Zákona č. 305/2005 Z.z.  

• čestné vyhlásenie o tom, že v čase predkladania ponuky nie je začaté konanie o 
zrušení akreditácie, 

• čestné vyhlásenie, že subjekt nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť 
• čestné vyhlásenie subjektu o plnení povinností týkajúcich sa platieb do poisťovní 

(subjekt nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie)  

• čestné vyhlásenie subjektu o plnení povinnosti týkajúcich sa daňových odvodov 
(subjekt nemá evidované daňové nedoplatky)  

• zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za 
posledné 3 roky – prípadne referencie odberateľov 

• údaje o vzdelaní, odbornej praxe, odbornej kvalifikácie osôb zodpovedných za 
realizáciu priority.   

 
V prípade nekompletnosti žiadaných dokladov budú predložené projekty automaticky 
vyraďované. Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený subjekt, ktorého predkladateľ 
neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte, snažil sa získať dôverné údaje z procesu 
výberu projektov, resp. sa snažil ovplyvniť  v svoj prospech výberové konanie.  

  
Pod pojmom „doklad“  sa rozumie iba originál dokladu alebo úradne overená kópia a pri 
určení „nie staršia ako 3 mesiace“ sa požaduje, aby predložené doklady neboli staršie ako 3 
mesiace ku dňu vyhodnotenia projektov.  
 
13.  Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia  
 
Termín vyhlásenia výzvy:                                dátum: 19.04.2017 
Termín ukončenia predkladania projektov:  dátum: 03.05.2017 čas: do 12.00 hod. 
Miesto a spôsob doručenia projektov:  doručovať poštou alebo osobne  prostredníctvom 
podateľne úradu na adresu: 95801 Partizánske, Nám. SNP 151/6 v nepriehľadnej, uzatvorenej  
obálke  označenej: „VÝZVA č.1/OSVaR/2017  NEOTVÁRAŤ!“  
Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie dodržania termínu na predloženie projektu bude 
odtlačok poštovej pečiatky alebo odtlačok prezentačnej pečiatky podateľne ÚPSVaR 
Partizánske. 
 
14.  Financovanie  projektu   

• Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Finančné 
prostriedky budú poskytnuté za zrealizovaný predmet výzvy, kde poskytovateľ 
vyfakturuje služby úradu. Bližšie podmienky financovania budú uvedené v zmluve.  

• Rozpočtové opatrenie predstavuje sumu 15 107,- €.  
• Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou projektu. 
• V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu môžu byť 

tieto peniaze realokované. 
• Vyhlasovateľ výzvy  neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

15.  Časový rozsah výkonu opatrenia  
 
Realizácia programu bude uskutočňovaná odo dňa uzatvorenia zmluvy spôsobom a formami 
uvedenými v bode 8. priebežne počas roka 2017. Termín ukončenia  programu a 
poskytovaných služieb je 01.12.2017. 
 
16.  Podmienky a postup schvaľovania projektu 

 

• Predložené projekty bude posudzovať a vyhodnocovať výberová komisia zriadená, 
riaditeľom úradu na základe organizačnej smernice, za účelom posúdenia  
 




