
 

 
                 ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BRATISLAVA 

    ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY RUŽOMBEROK 

Námestie Slobody 9, 034 01 Ružomberok 

 

 

VÝZVA č. 1 – 2023 
 

 

1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: 

 

 

Názov:            Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

                                              Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

Štatutárny zástupca:              Ing. Karol Zimmer 

IČO:            30794536 

DIČ:                                      2021777780 

Bankové spojenie:          Štátna pokladnica 

         IBAN:           SK78 8180 0000 0070 0013 6567 

 

Fakturačná a korešpondenčná adresa: 

        Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 

         Sídlo organizácie:          Námestie Slobody 9, 034 01 Ružomberok 

Riaditeľ úradu:                      JUDr. Juraj Kadubec   

Bankové Spojenie                 Štátna pokladnica 

IBAN:                       SK40 8180 0000 0070 0053 2041 

            Internetová adresa:               www.upsvar.sk/rk 

            e-mail úradu:                        rk@upsvr.gov.sk 

 

   Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov: 

 

 25.1.2023 

 

        2.       Názov výzvy:   
  

Vykonanie odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom 

rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí (§ 11 ods. 3 písm. b) 

bod 1.  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) 

 

 

 Dátum uzávierky prijímania projektov:  

 

Posledným dňom na predkladanie projektov je 28.2.2023 

 

 

 Vymedzenie výzvy v rámci priority:  
 

Zverejnenie výzvy na predkladanie projektov na zabezpečenie plnenia priority 

v oblasti SPODaSK je v súlade so zákonom 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.“), internou 

mailto:rk@upsvr.gov.sk
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normou č. IN – 006/2019 Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

k zabezpečeniu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

prostredníctvom akreditovaných subjektov a sociálnych pracovníkov 

vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka, ako aj so schválenými 

prioritami na rok 2023. 

        

Výzva uverejnená : 

 

www.upsvar.sk/rk 

 

3. Predmet  výzvy: 

 

         Definícia a cieľ opatrenia, ktoré je predmetom výzvy: 

 

Odbornými metódami, technikami intervenčne pôsobiť na rodiny, ktoré sa 

nevedia prispôsobiť novým situáciám v rodine, nevedia ich riešiť a preto podľa 

individuálnej konkrétnej situácie požadujú odbornú pomoc pri rozvoji sociálnych,  

rodičovských zručností, zmierňovaní napätia pri rodičovských konfliktoch po 

rozvode, rozchode, rôznych názoroch na výchovu detí, poskytovanie odbornej 

pomoci deťom pri prispôsobení sa novej situácii pri budovaní vzťahov  s novými 

partnermi svojich rodičov a podobne. 

 

 

         Miesto výkonu opatrenia: 

 

Predkladateľ - akreditovaný subjekt vykoná opatrenia SPODaSK v prirodzenom 

rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, otvorenom prostredí, 

pobytovom zariadení na voľnočasové aktivity. 

 

 Bližší popis výkonu opatrenia: 

 

Od predkladateľa - akreditovaného subjektu vyhlasovateľ - ÚPSVaR 

Ružomberok požaduje využívanie vhodných foriem a metód sociálnej práce, 

časový harmonogram a intenzitu práce  s rodinou a cenovú špecifikáciu 

jednotlivých položiek v rámci sumy určenej na prioritu. Odbornosť 

zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať realizáciu tejto výzvy, je potrebné 

doložiť overenými fotokópiami dokladov o odbornej spôsobilosti (diplomy, 

osvedčenia).  

 

 Cieľová skupina:  

 

Rodičia maloletých detí a ich deti, ktorí sa v dôsledku nových situácií v ich 

rodinnom prostredí nevedia prispôsobiť novej situácii. Do priority budú postupne 

zaraďované rodiny z evidencie oddelenia SPODaSK. Predpokladaný plánovaný 

počet piatich zaradených rodín je možné navýšiť po dohode s akreditovaným 

subjektom. 

 

 Časový rozsah výkonu opatrenia:  
 

Mesiace: marec 2023 – november 2023 
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 Spolupráca a komunikácia medzi predkladateľom – akreditovaným subjektom 

a vyhlasovateľom - ÚPSVaR Ružomberok:  

 

Forma komunikácie medzi vyhlasovateľom - ÚPSVaR Ružomberok 

a predkladateľom - akreditovaným subjektom bude písomná, elektronická, 

telefonická, v prípade potreby aj osobná. Zo strany predkladateľa – 

akreditovaného subjektu vyhlasovateľ – ÚPSVaR Ružomberok vyžaduje 

predkladanie priebežných písomných správ o priebehu realizácie projektu – 

každý mesiac od začiatku realizácie projektu v konkrétnej rodine samostatne. 

 

 Spôsob vyhodnotenia realizácie projektu:   
 

Predloženie písomnej záverečnej správy obsahujúcej vyhodnotenie projektu spolu 

s vyúčtovaním v termíne do 30.11.2023. 

 

4. Oprávnení predkladatelia:  

 

Oprávnenými  predkladateľmi  na  výkon  opatrenia  obsiahnutého  vo  výzve sú 

fyzické  alebo  právnické  osoby, ktoré vykonávajú činnosti v  zmysle (§ 11 ods. 3 

písm. b) bod 1. zákona č. 305/2005 Z. z. a ktorým bola udelená akreditácia 

MPSVaR SR na vybrané činnosti SPODaSK. 

  

Kritéria oprávnenosti predkladateľa: 

 

- udelená akreditácia zodpovedajúca predmetu výzvy a miestu výkonu 

opatrení (overená fotokópia dokladu, právoplatné rozhodnutie), 

- čestné vyhlásenie o nezačatí konania o zrušení akreditácie voči 

predkladateľovi – akreditovanému subjektu, 

- čestné prehlásenie, že predkladateľ – akreditovaný subjekt si plní 

povinnosti týkajúce sa platby príspevkov poistenia a daňového odvodu (zo 

sociálnej poisťovne, daňového úradu a zdravotných poisťovní – nie staršie 

ako 3 mesiace), 

- čestné prehlásenie o plnení si zmluvných záväzkov vyplývajúcich z iných 

zmlúv financovaných vyhlasovateľom, či iných zmlúv financovaných 

z verejných zdrojov alebo štrukturálnych fondov predkladateľom – 

akreditovaným subjektom, 

- podrobne spracovaný projekt v zmysle predmetu výzvy, vrátane bližšieho 

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

rodinami, pričom sa vyžaduje využívanie vhodných foriem a metód 

sociálnej práce, časový harmonogram a intenzitu práce s rodinou a cenovú 

špecifikáciu jednotlivých položiek v rámci sumy určenej na prioritu. 

Odbornosť zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať realizáciu tejto výzvy, 

je potrebné doložiť overenými fotokópiami dokladov o odbornej 

spôsobilosti, 

- cenová kalkulácia a rozpočet projektu, 

- doterajšie skúsenosti ako aj 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, ak takými predkladateľ disponuje. 
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Vyhlasovateľ ÚPSVaR Ružomberok z okruhu posudzovaných projektov vylúči 

projekty, ku ktorým predkladateľ – akreditovaný subjekt nedoložil všetky 

požadované doklady stanovené v bode 4., neuviedol pravdivé údaje uvádzané 

v projekte, snažil sa získať dôverné informácie z procesu výberu projektov, 

resp. sa snaží ovplyvniť vo svoj prospech výberové konanie. O vylúčení bude 

predkladateľ písomne oboznámený. 

 

5.     Časový harmonogram zverejnenia výziev, miesto a spôsob doručenia projektov: 

         

Termín vyhlásenia výzvy: 

25.1.2023 

 

Lehota predkladania projektov:  

         Posledným dňom na predkladanie projektov je 28.2.2023 

 

Označenie  obálky:   

 

Výzva: Vykonanie odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii 

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí  a  

Neotvárať! 

 

Miesto a spôsob doručenia projektov: 

 

Projekty môžu byť predkladateľmi – akreditovanými subjektmi doručené osobne 

do podateľne ÚPSVaR Ružomberok alebo poštou na adresu: Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie Slobody 9, 034 01 Ružomberok. 

 

Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie dodržania termínu na predloženie 

projektu bude odtlačok poštovej pečiatky alebo odtlačok prezentačnej pečiatky 

podateľne ÚPSVaR Ružomberok.  

 

Dátum vyhodnotenia projektov: 

do 15.03.2023 

 

Dátum uzatvorenia zmluvy: 
do 31.03.2023 

 

Vyhodnotenie projektov: 

 

Vyhodnotenie projektov je neverejné. Za základné kritériá hodnotenia projektov 

vyhlasovateľ ÚPSVaR Ružomberok určil: cenovú ponuku, celkovú kvalitu  

predloženého projektu, bližší popis metód a nástrojov sociálnej práce, miesto 

realizácie projektu a odbornú spôsobilosť zamestnancov akreditovaného subjektu 

zodpovedných za realizáciu opatrenia. 

Rozhodujúcim kritériom je kvalita predloženého projektu. 

 

                  Hodnotenie ponúk: 

 

1. kritérium 

Cena vrátane DPH:                                                                           0 – 40  bodov 
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2. kritérium 

Kvalita a štruktúra projektu – zhoda a úplnosť obsahového zamerania 

s predmetom výzvy, plánované ciele s deťmi, rozpis metód, techník a postupov:                                 

                                                                                                          0 – 40 bodov         

 

3. kritérium    

Metódy a nástroje sociálnej práce:                                                    0 – 15 bodov    

    

4. kritérium 

Doplnkové služby,  možnosť poskytnúť deťom istý nadštandard nad rámec 

predmetu výzvy:                                                                                                               

                                                                                                            0 – 5 bodov 

 

Celkové hodnotenie je súčtom bodových hodnotení získaných v jednotlivých 

kritériách.    

Víťazom  je predkladateľ, ktorý získa najväčší počet bodov.  

V prípade rovnosti celkového počtu bodov je víťazom predkladateľ s lepším 

hodnotením   v kritériu č. 2.  (kvalita a štruktúra projektu ). 

 

6. Financovanie projektu: 

 

–    celková suma na realizáciu výzvy je 15 000,- EUR 

– spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu projektu bude 

bližšie uvedený v podmienkach zmluvy,  

– v prípade nevyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu môžu 

byť finančné prostriedky realokované. 

 

7. Pokyny a ďalšie informácie: 

 

– predloženie projektu sa požaduje v písomnej forme  

– projekt podpisuje výlučne štatutárny zástupca predkladateľa - akreditovaného 

subjektu. 

 

8. Kontaktná osoba pre podávanie informácií vo veciach týkajúcich sa výzvy: 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok  

Námestie Slobody 9, 034 01 Ružomberok 

PhDr. Ľubica Jacková, vedúca oddelenia SPODaSK   

Tel. č. 044/2443 600                           

E mail: lubica.jackova@upsvr.gov.sk 

       

 V Ružomberku, dňa 25.1.2023 

  

                    JUDr. Juraj Kadubec 

                          riaditeľ úradu 

mailto:lubica.jackova@upsvr.gov.sk

