
 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ROŽŇAVA                                                                                                                                                                                                                             

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava 

______________________________________________________ 
 

 

 

Výzva č. 2/2019 

 
 

na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava                                                                             

v súlade s § 73 ods. 2 písm. e) bodu 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. 

 

I. 

Vyhlasovateľ:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)  Rožňava 

  Šafárikova 112  

  048 01 Rožňava 
                            IČO:  30794536 

                            DIČ:  2021777780 

 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Monika Šeďová 

                                      riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 13.02.2019 

 

Názov výzvy: Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program vykonávaný 

ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo 

osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú 

 

 

Dátum uzávierky prijímania projektov: 28.02.2019 

 

 

II. 

Vymedzenie výzvy v rámci priorít 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava schválilo ÚPSVaR  Rožňava na 

rok 2019 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.) - § 17 ods. 4 Zákona č. 305/2005 Z. z. na 

realizáciu ktorej vyhlasuje ÚPSVaR Rožňava prostredníctvom internetovej stránky úradu 

výzvu na predkladanie projektov. Výzva je zverejnená na webovej stránke úradu – 

www.upsvar-rv.sk  a na vývesných prístupných  úradných tabuliach úradu. 

http://www.upsvar-rv.sk/


V zmysle ust. § 73 ods. 5 Zákona č. 305/2005 Z.z. orgán sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately podľa odseku 2 a 3 môže za podmienok ustanovených týmto zákonom 

organizačne zabezpečiť vykonávanie opatrení podľa odseku 4 aj prostredníctvom výziev na 

podávanie projektov akreditovanými subjektmi a sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcimi 

samostatnú prax sociálneho pracovníka, ak zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 

3 písm. b) až d) a podľa § 17 ods. 4, opatrení, ktoré sú výchovným opatrením, povinnosťou 

podľa § 14 ods. 1 druhej vety alebo opatrením podľa § 44a ods. 1, opatrení na 

sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti a opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 2 a 3; 

na vyhlasovanie týchto výziev sa nevzťahuje osobitný predpis. 

 

III. 

Predmet výzvy 

 

Predmetom výzvy  je výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program 

realizovaný pre deti, u ktorých je identifikované ohrozenie zdravého sociálneho vývinu alebo 

rôzne typy sociálneho zlyhávania (záškoláctvo, vzdorovité správanie, rizikové sociálne 

správanie (agresivita, šikanovanie), nezrelé a deficitné sociálne správanie, predelikventné 

sociálne správanie a príťažlivosť kriminálnych skupín, experimentovanie s návykovými 

látkami, ranná nezrelá sexualita a rodičov s nedostatočne rozvinutými rodičovskými 

kompetenciami v oblasti starostlivosti a výchovy, ktoré sa prejavujú zlyhávaním dieťaťa alebo 

ohrozením jeho zdravého vývinu cielenou prácou s rodinou ako systémom.  

Cieľom programu je podporiť prostredníctvom odborných edukatívnych intervencií 

rozvoj sociálnych a sociálnopsychologických kompetencií, prípadne konkrétnych zručností 

dieťaťa a jeho blízkych osôb, ktoré ohrozujú jeho psychický, fyzický alebo sociálny vývin 

a tiež znížiť riziko vzniku alebo prehĺbenia krízovej situácie v rodine. Pôjde o vykonávanie 

opatrení, zameraných na 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 s rodinou pracovať tak, aby  obsahovým 

zameraním programu boli dosiahnuté pozitívne výsledky pri riešení, zmiernení a odstránení 

problémov v správaní dieťaťa. Nevyhnutné sú aktivity a odborné intervencie zamerané na 

podporu, pomoc a posilňovanie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, podpora zdrojov rodiny, 

rozvoj rodičovských kompetencií týkajúcich sa výchovy a starostlivosti o dieťa, motivácia 

k zodpovednému plneniu rodičovských povinností, k plneniu funkcií rodiny, k edukácii 

rodičov, alebo osôb zodpovedných za výchovu detí v oblasti finančného hospodárenia, 

zdravotných, hygienických a výchovných podmienok rodinného prostredia, motivácia 

k spolupráci a pomoci pri plnení povinnej školskej dochádzky a vzdelávaní a všestrannom 

rozvoji dieťaťa. Práca predkladateľa by mala byť zameraná aj na zvýšenie právneho vedomia 

dieťaťa v oblasti protiprávneho konania a pôsobiť na predchádzanie nežiaducim javom 

v súvislosti s plnením povinnej školskej dochádzky, ale aj s páchaním protispoločenskej, či 

trestnej činnosti. Tieto opatrenia sa budú realizovať najmä z dôvodov, že výchova 

a starostlivosť o deti je v týchto rodinách z hľadiska uspokojovania ich potrieb nedostatočná, 

rodiny sú oslabené, rizikové, rodičia, resp. osoby zodpovedné za výchovu detí si neplnia 

riadne svoje povinnosti vo vzťahu k deťom kombináciou rôznych rizikových faktorov (napr. 

nezamestnanosť, požívanie alkoholu, nestabilné bývanie, zlá finančná situácia). 

           Program by pozostával z jednodňových stretnutí, realizácie výkonu opatrení 

a odborných intervencií prostredníctvom terénnej sociálnej práce realizovanej v prirodzenom 

rodinnom, náhradnom rodinnom alebo otvorenom prostredí pre deti a rodičov, resp. osoby, 



ktoré sa o deti osobne starajú a výchovného alebo sociálneho programu celodennou 

pobytovou formou prostredníctvom  2 víkendových pobytov a minimálne  jedného 

sedemdňového pobytu pre deti. 

 

Cieľová skupina: maximálne 20 detí v evidencii Oddelenia SPODaSK ÚPSVaR Rožňava 

vo veku od 8 do 17 rokov so zapojením maximálne 40 rodičov, resp. osôb, ktoré sa o dieťa 

starajú. 

Miesto výkonu opatrení: prirodzené rodinné prostredie, otvorené prostredie a prostredie 

utvorené a usporiadané na výkon opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z.  rodín s maloletými 

deťmi v okrese Rožňava a predkladateľom prenajatých priestoroch. 

 

Časový rozsah výkonu opatrení: od nadobudnutia účinnosti zmluvy  do 30.11.2019 

 

Spôsob spolupráce a komunikácie akreditovaného subjektu a ÚPSVaR Rožňava:  

priebežné písomné správy o realizácii projektu v termíne do 7 dní po ukončení každého 

kalendárneho mesiaca, osobne, telefonickou a elektronickou formou, spoločné pracovné 

stretnutia počas realizácie programu. 

 

Spôsob vyhodnotenia realizácie projektu: písomná záverečná správa o vykonaných 

opatreniach s vyhodnotením projektu a odporúčaniami najneskôr do 16.12.2019. Kontrolu 

plnenia realizovaného opatrenia zabezpečí oddelenie SPODaSK v spolupráci s finančným 

oddelením úradu. 

 

 

IV. 

Oprávnení predkladatelia 

 

 Oprávnenými predkladateľmi na výkon opatrenia obsiahnutého vo výzve sú  

fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle § 17 ods. 4  Zákona č. 

305/2005 Z. z.  a ktorým bola udelená akreditácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky na vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

Kritériá oprávnenosti predkladateľa:   

 

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

personálne,  priestorové a organizačné podmienky realizácie požadovanej služby, 

rozpočtové náklady celého projektu 

- udelená akreditácia, zodpovedajúca predmetu výzvy a miestu výkonu (overená 

fotokópia dokladu) 

- čestné vyhlásenie, že v čase podania projektu nie je začaté konanie o zrušení 

akreditácie akreditovanému subjektu 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač 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  

- výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra, výpis z registra 

občianskych združení a pod. ( vrátane stanov právnickej osoby ) 



- čestné vyhlásenie o plnení si zmluvných záväzkov, vyplývajúcich z iných zmlúv 

financovaných vyhlasovateľom, či iných zmlúv financovaných z verejných zdrojov 

alebo štrukturálnych fondov predkladateľom – akreditovaným subjektom 

- údaje o vzdelaní, odbornej praxi, odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za predmet 

zákazky  

- zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za 

posledné tri roky  

  

 

 Vyhlasovateľ – ÚPSVaR Rožňava - z okruhu posudzovaných projektov vylúči 

projekty, ku ktorým predkladateľ nedoložil všetky požadované doklady a ak 

predkladateľ neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte, snažil sa získať dôverné 

údaje z procesu výberu projektov, resp. snažil sa ovplyvniť v svoj prospech výberové 

konanie.  

 

V. 

Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia 

 

Termín vyhlásenia výzvy: 13.02.2019 

Termín ukončenia predkladania projektov: 28.02.2019 

 

na adresu:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 

        Šafárikova ll2 

                   048 01  Rožňava 

 

Projekty sa predkladajú písomne (1 originál a jedna kópia) v slovenskom jazyku, 

musia byť doručené do podateľne úradu  osobne alebo poštou ( rozhoduje dátum doručenia ) 

v neporušenom obale na vyššie uvedenú adresu najneskôr do 28.02.2019.   

Označenie obálky:  „Priority 2019 – Výzva č. 2 - Neotvárať!“ Na vonkajšom obale musí 

byť uvedené meno, resp. názov a adresa predkladateľa. 

 

 

VI. 

Financovanie projektu 

 

Celková suma na realizáciu výzvy: 15.393,-EUR  

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov pre realizáciu projektu bude bližšie uvedený 

v podmienkach zmluvy. V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na 

výzvu môžu byť finančné prostriedky realokované. 

 

 

VII. 

Kritériá na hodnotenie ponúk, spôsob vyhodnotenia ponúk 

 

Vyhodnotenie projektov je neverejné. Za základné kritériá hodnotenia projektov 

vyhlasovateľ- ÚPSVaR Rožňava určil bližší popis metód a nástrojov sociálnej práce, celkovú 

kvalitu predloženého projektu,  súlad s prioritou, odbornú spôsobilosť zamestnancov 

akreditovaného subjektu zodpovedných za realizáciu projektu, referencie s prihliadnutím 

na cenovú ponuku predkladateľa. Rozhodujúcim kritériom je kvalita predloženého projektu. 

Predložené projekty bude posudzovať a vyhodnocovať Výberová komisia, zriadená 



riaditeľkou ÚPSVaR Rožňava. Aj v prípade jediného predkladateľa musí kvalita projektu 

vyhovovať stanoveným kritériám. Rozhodnutie výberovej komisie je konečné a voči 

rozhodnutiu výberovej komisie nie je možné podať žiaden opravný prostriedok.    

V prípade nekompletnosti všetkých požadovaných dokladov budú projekty 

automaticky vyraďované. 

Projekt požadujeme predložiť podpísaný štatutárnym zástupcom predkladateľa – 

akreditovaného subjektu.  

 

  

VIII. 

 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava si vyhradzuje právo neuzatvoriť 

s úspešným predkladateľom zmluvu na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú 

okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

 

 

 

 

Kontaktné údaje: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 

Mgr. Lívia Madáčová, vedúca oddelenia SPOD a SK  

E. Rótha 49, 048 01 Rožňava 

Tel. kontakt: 058/2441600, 

e.mail: Livia.Madacova@upsvr.gov.sk 

                                                                                             

 

                                                                                              Mgr. Monika Šeďová 

                                                                                               riaditeľka  ÚPSVaR 

 


