
 

 

   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava 

 
  

           

 

V Ý Z V A   č. 1/2016  

 na podávanie projektov a predloženie cenovej ponuky 

 
v zmysle ust. § 73 ods. 5 zákona NR SR 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./ Vyhlasovateľ:                   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

                                                 Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava   

      Štatutárny zástupca:       Ing. Igor Válek,  riaditeľ ÚPSVaR Trnava    

    
Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov:  16.02.2016 

 

Názov výzvy:  Opatrenia zamerané na  zabezpečenie vykonávania  odborných metód  práce na  

prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom 

prostredí.   

 

Dátum uzávierky prijímania projektov:    29.02.2016 

 

2./ Vymedzenie výzvy v rámci priority: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

schválilo ÚPSVaR Trnava na rok 2016 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 „zákona č. 305/2005 Z.z.“), na realizáciu 

ktorej vyhlasuje  ÚPSVaR Trnava prostredníctvom internetovej stránky úradu výzvu na 

predkladanie projektov.  

 

Výzva č. 1/2016  vyhlásená v zmysle  § 73 ods. 5  zákona 305/2005 Z.z.  je uverejnená na: 

 Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Jána Bottu č. 4, Trnava 

 webovej stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava – www.upsvar.sk/tt 

 

3./  Predmet výzvy   

a) Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na 

prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom 

prostredí. 

b) Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný 

skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, 

u ktorých  sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

realizovaný ambulantnou, celodennou a   pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, 

ktoré sa osobne starajú o dieťa. 

 

Miesto výkonu opatrenia:  prirodzené rodinné prostredie, náhradné rodinné prostredie, 

otvorené prostredie a prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení   

 

http://www.upsvar.sk/tt


Cieľ opatrenia  
a) Podpora a pomoc rodinám a deťom do ukončenia povinnej školskej dochádzky pri riešení 

výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine, škole 

a v medziľudských vzťahoch, predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodinného prostredia 

z dôvodu záškoláctva, výchovných problémov, drobných priestupkov, podpora sociálnych 

vzťahov v rodine, škole a v rovesníckych skupinách.  

b) Zameranie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho 

porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, získanie potrebných spoločenských  

návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času 

dieťaťa s ponukou účasti na programoch súrodencom, rodičom alebo osobám, ktoré sa 

osobne starajú o dieťa.  

 

Cieľová skupina:    

a/ minimálne 10 rodín z okresu Trnava  

b/ minimálne 10 rodín z okresu Trnava    

 

Predpokladaný časový rozsah výkonu opatrenia: od podpísania zmluvy do 15.12.2016  

 

Spôsob spolupráce a komunikácie medzi AS a úradom: Vypracovávanie plánu sociálnej 

práce s rodinou a dieťaťom, priebežné písomné správy 1 x mesačne o priebehu realizácie  

projektu v každej rodine, komunikácia medzi AS a úradom osobne, telefonicky 

a elektronickou formou 

 

Spôsob vyhodnotenia realizácie opatrenia: písomná záverečná správa  

 

4./ Oprávnení žiadatelia:  Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti 

v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. a ktorým bola udelená akreditácia MPSVaR SR na vybrané 

činnosti SPODaSK – akreditované subjekty. 

 

 5./ Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia: 

 

Vyhlásenie výzvy:      16.02.2016 

 

Obdobie prijímania projektov:    16.02.2016 – 29.02.2016 

 

Termín ukončenia predkladania projektov:  29.02.2016 

 

Spôsob doručenia projektov: osobne alebo poštou na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Trnava najneskôr do 29.02.2016 do 12.00 hod. Projekt predložiť v písomnej forme, v dvoch 

origináloch, podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa v zalepenej a označenej obálke. 

Rozhodujúce pre splnenie podmienky je podanie na úrade v termíne.   

 

Označenie obálky: Súťaž - heslo – Výzva č. 1/2016 -   NEOTVÁRAŤ!  

na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

  Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava 

  Mgr. Darina Varačková   

 

6./ Financovanie projektu: Maximálna výška vyčlenených finančných prostriedkov pre 

všetky predložené projekty je 24 939,00 EUR. V prípade vybratia viacerých projektov 



poskytovateľ finančného príspevku môže určiť maximálnu výšku finančného príspevku na 

jeden projekt. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou projektu.  

Vyhlasovateľ poskytne uchádzačovi finančné prostriedky  na vykonávanie opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych 

vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa vo 

forme zálohy na rozpočtový rok 2016, ktorú najneskôr do 31.01.2017 bude uchádzač povinný 

zúčtovať. Nárok na finančné prostriedky vzniká po podpísaní zmluvy. Bližšie podmienky 

poskytnutia finančných prostriedkov budú uvedené v zmluve. V prípade nevyčerpania 

finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, môžu byť peniaze realokované. 

 

7./ Pokyny a ďalšie informácie k predloženému projektu:  
 Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

 podrobne spracovaný projekt v dvoch vyhotoveniach v zmysle predmetu výzvy, vrátane 

bližšieho popisu používaných metód, techník a postupov pri práci s deťmi a ich rodinami, 

 právoplatné rozhodnutie o akreditácii zodpovedajúce predmetu výzvy, 

 čestné vyhlásenie uchádzača, že v čase podávania projektov nie je začaté konanie 

o zrušení akreditácie,  

 čestné vyhlásenie uchádzača o plnení si povinností týkajúcich sa platieb príspevkov 

poistenia a daňových odvodov, 

 čestné vyhlásenie uchádzača o plnení resp. splnení zmluvných záväzkov vyplývajúcich 

z iných zmlúv financovaných vyhlasovateľom, či iných zmlúv financovaných z verejných 

zdrojov alebo štrukturálnych fondov, 

 doterajšie skúsenosti a výsledky v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú 

psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa, 

 cenovú kalkuláciu a rozpočet projektu. 

 referencie 

 

Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený projekt, ktorého predkladateľ neuviedol 

pravdivé údaje uvádzané v projekte, snažil sa o získanie dôverných údajov z procesu výberu 

projektu, resp. sa snaží ovplyvniť vo svoj prospech výberové konanie. V prípade 

nekompletnosti, budú projekty automaticky vyradené.  

 

8./ Kontakt pre bližšie informácie k výzve:     

Mgr. Darina Varačková; 033/2440601; darina.varackova@upsvr.gov.sk;      

  

  Predkladatelia projektov  budú  informovaní  o výsledku  do  10 dní  od  vyhodnotenia 

projektov výberovou komisiou. 

 

 

 

       

                           Ing. Igor  V á l e k  

                        riaditeľ 

 

___________________________________________________________________________ 
Telefón                Fax   E-mail      

033/2440601         033/5521539  darina.varackova@upsvr.gov.sk                
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