
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 

Odbor sociálnych vecí a rodiny 

Skuteckého 39, Banská Bystrica, 974 01 
_____________________________________________________________________________ 
  

 

Výzva č. 1/2023 

Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately podľa ustanovenia § 73 ods. 2 písm. e) bod 15 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: 

Názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 

Sídlo:   Skuteckého 39, 974 01 Banská Bystrica 

Zastúpený riaditeľom úradu – Tomášom Gbúrom, MBA 

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov: 16.1.2023 

Názov výzvy: Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych 

pomerov dieťaťa 

Dátum uzávierky prijímania projektov: 27.1.2023 

2. Vymedzenie výzvy v rámci priority  

Priorita sa realizuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. b) bod 2 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. 

Výzva je uverejnená na webovej stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 

www.upsvar.sk/bb 

3. Predmet výzvy 

Predmetom výzvy je program zameraný na sanáciu rodinného prostredia dieťaťa, ktoré bolo 

odňaté z osobnej starostlivosti rodičov rozhodnutím súdu o nariadení predbežného opatrenia, 

neodkladného opatrenia alebo o nariadení ústavnej starostlivosti, alebo ktorému hrozí, 

v dôsledku dysfunkčnosti rodiny, jeho vyňatie z prirodzeného prostredia.  

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

prostredie a prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení. 

Cieľ opatrenia: Sanácia rodinného prostredia dieťaťa a podpora obnovy rodinného prostredia, 

z ktorého bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu vyňaté, s cieľom úpravy rodinných pomerov 

dieťaťa, návrat dieťaťa, ktoré bolo odňaté z osobnej starostlivosti rodičov rozhodnutím súdu 

o nariadení predbežného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo o nariadení ústavnej 

starostlivosti, do prirodzeného rodinného prostredia, úprava rodinného prostredia v záujme 

zotrvania  dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí. 

http://www.upsvar.sk/bb


Metódy, techniky, postupy: Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

realizované v prostredí v zmysle § 4 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

najmä intenzívnou terénnou prácou (nácvik rodičovských zručnosti, eliminácia sociálno-

patologických javov v správaní dieťaťa aj v správaní rodičov dieťaťa, zabezpečenie vhodného 

využitia voľného času, pomoc pri hľadaní ubytovania, zamestnania a pri riešení iných problémov 

rodiny), individuálnou, skupinovou, rodinnou formou práce, metódami, technikami a postupmi, 

zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálno-

patologických javov v spoločnosti. 

Cieľová skupina:  30 rodín – cca 70 detí, ktoré sú umiestnené v zariadeniach na výkon 

rozhodnutia súdu, alebo ktorým hrozí ich vyňatie z prirodzeného prostredia a cca 40 rodičov 

týchto maloletých detí, resp. osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú. 

 Predpokladaný časový rozsah výkonu opatrenia:  

Predpokladaný termín zahájenia:  od podpísania zmluvy  

Predpokladaný termín skončenia:   31.12.2023 

Spôsob spolupráce a komunikácie medzi akreditovaným subjektom a úradom: akreditovaný 

subjekt predloží úradu v dvojmesačných intervaloch priebežné písomné zhodnotenie napĺňania 

stanovených cieľov a spolupráce s každou zo zapojených rodín. Ostatná komunikácia medzi 

akreditovaným subjektom a úradom podľa potreby osobne, telefonicky, elektronickou formou, 

poštou, faxom. 

Spôsob vyhodnotenia realizácie opatrenia: akreditovaný subjekt najneskôr do 15 pracovných 

dní od ukončenia celého projektu vypracuje záverečné písomné správy individuálne na každú 

rodinu a deti s návrhom odporúčaní ďalších vhodných postupov a opatrení pri práci s rodinou 

4. Kritériá oprávnenosti žiadateľa 

a) Právoplatné rozhodnutie MPSVR SR o udelení akreditácie (originál alebo overená kópia), 

platnosť akreditácie počas trvania celého projektu 

b) Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podávanie projektov nie je začaté voči nemu 

konanie o zrušení akreditácie 

c) Čestné vyhlásenie o plnení si povinností, týkajúcich sa platieb príspevkov poistenia 

a daňových odvodov 

d) Čestné vyhlásenie o plnení alebo splnení si povinnosti zmluvných záväzkov vyplývajúcich 

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

zdrojov alebo štrukturálnych fondov 

e) Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky za posledné 

3 roky 

f) Údaje o vzdelaní, odbornej praxi, odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za predmet 

výzvy, preukázané dokladom o vzdelaní a životopisom 

Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený projekt, ktorého predkladateľ neuviedol 

pravdivé údaje, uvádzané v projekte, snažil sa získať dôverné údaje z procesu výberu projektov, 

resp. sa snaží ovplyvniť v svoj prospech výberové konanie. 

V prípade nekompletnosti všetkých požadovaných dokladov bude projekt automaticky vyradený. 



Projekt musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom podávajúcej organizácie. 

5. Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia: 

Projekty je možné predkladať odo dňa vyhlásenia výzvy, t. j. od 16.1.2023 do 27.1.2023  

Projekty je možné doručiť osobne do podateľne úradu alebo poštou na adresu úradu. 

Pre posúdenie splnenia podmienky dodržania termínu predloženia projektu je dátum podania na 

poštovú prepravu. Projekty, podané po termíne, nebudú zaradené do výberu.  

6. Financovanie projektu 

Celková suma, určená na výzvu je 20 200,- eur. Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 

bude uvedený v zmluve. V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu 

môžu byť peniaze realokované. 

7. Hodnotenie ponúk 

Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Predložené projekty bude posudzovať a vyhodnocovať 

výberová komisia, zriadená riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica. 

Za hodnotiace kritériá sa považuje obsahové zameranie projektu, súlad s výzvou (s prioritou, 

cieľovou skupinou, s cieľom), vhodnosť techník a postupov, rozpočet, cena. Rozhodnutie 

výberovej komisie je konečné, nie je možné voči nemu podať žiadny opravný prostriedok. 

8. Pokyny a ďalšie informácie k predloženiu projektu: 

a) projekt bude obsahovať všetky náležitosti, uvedené v bode 4 

b) podrobne vypracovaný projekt – materiálne, personálne, priestorové, organizačné 

podmienky, rozsah činností uvádzať v počte hodín na rodinu 

c) cenová kalkulácia a rozpočet projektu  

d) Projekty v písomnej podobe v jednom origináli zasielajte v obálke  

s heslom „VP 1/2023 – NEOTVÁRAŤ!“  

 

na adresu   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 

   Odbor sociálnych vecí a rodiny      

   Skuteckého 39 

   974 01  Banská Bystrica   

  

  

Kontaktnou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť je Mgr. Zdenka Čubová, Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, odbor sociálnych vecí a rodiny, Skuteckého 39, 

Banská Bystrica, tel. 048/2440 600, e-mail: zdenka.cubova@upsvr.gov.sk. 

mailto:zdenka.cubova@upsvr.gov.sk

