
Výzva č. 1/2023 – Priorita 
na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2023 v oblasti vykonávania opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územnej pôsobnosti ÚPSVaR Trebišov 

 

1. Názov a adresa vyhlasovateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. 

Štefánika č. 73/23, 075 01 Trebišov 

Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Dzielavský,  riaditeľ ÚPSVaR Trebišov 

Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 01. 2023 

Názov výzvy: Opatrenia na zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných 

a sociálnych pomerov (§ 11 ods. 3 pís. b) bod 2, Zákona č. 305/20005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov)  

Dátum uzávierky prijímania projektov: 03. 02. 2023 

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

schválilo ÚPSVaR Trebišov prioritu v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí asociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z.), na realizáciu ktorej ÚPSVaR Trebišov 

vyhlasuje výzvu na predloženie projektov. 

 

3. Predmet výzvy: Sanácia rodinného prostredia a podpory obnovy rodinného prostredia, z 

ktorého bolo dieťa vyňaté na základe rozhodnutia súdu alebo, ktorému hrozí vyňatie, práca s 

rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa, individuálna práca s rodinou. Program 

bude realizovaný z dôvodu zlyhania rodičovských kompetencií, zameraný bude na 

odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov, pre ktoré bolo dieťa vyňaté z rodinného prostredia, 

alebo kde vyňatie hrozí a súčasne je zameraný na vytváranie vhodných podmienok pre 

zabezpečovanie riadnej výchovy a osobnej starostlivosti o maloleté deti.  

 

Miesto výkonu: Prirodzené rodinné prostredie detí a rodín, širšie rodinné prostredie rodín, 

obvyklé miesto ich pobytu, najbližšie rodinné prostredie, sociálne prostredie, resp. iné 

prostredie navrhované akreditovaným subjektom, resp. sociálnym pracovníkom 

vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka. 

 

Metódy, techniky, postupy: odborná sociálna práca v prirodzenom rodinnom aj sociálnom 

prostredí, otvorenom prostredí, prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení 

podľa Zákona č. 305/2005 Z. z., psychologické a sociálne poradenstvo individuálnou alebo 

skupinovou formou, vzdelávacie aktivity, zážitkové formy vzdelávania, nácvik 

komunikačných, sociálnych, rodičovských zručností, obnova a podpora vzťahovej väzby. 

 

Cieľová skupina: dysfunkčné rodiny s maloletými deťmi v ich prirodzenom rodinnom 

prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom 

a usporiadanom na výkon opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z. z.. Sanácia sa týka 15 rodín 

z evidencie oddelenia SPOD a SK. 

 

Časový rozsah výkonu opatrenia: od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30. 11. 2023 

 

 

 



 

Spôsob spolupráce a komunikácie žiadateľa s vyhlasovateľom: Akreditovaný subjekt, 

resp. sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka spolupracuje 

pri vypracovaní plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. Pravidelne po ukončení 

mesiaca oboznámi s výstupmi zo zrealizovaných činností a aktivít pre cieľovú skupinu. 

Ďalšia komunikácia podľa potreby osobným kontaktom, písomným kontaktom, telefonickým 

kontaktom, kontaktom prostredníctvom elektronickej pošty so sociálnymi pracovníkmi 

ÚPSVaR Trebišov. Spoločné pracovné stretnutia počas realizácie odborného programu. 

Písomná záverečná správa s návrhom ďalších opatrení. 

 

4. Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle 

Zákona č. 305/2005 Z. z. a majú udelenú akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky na vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, t. j. právoplatné rozhodnutie o udelení akreditácie na činnosti podľa § 11 ods. 3 

písm. b) bod 2, Zákona č. 305/2005 Z. z.. 

 

5. Základné kritériá oprávnenosti žiadateľa: 

 

 vypracovaný projekt obsahujúci podrobný popis služby, aktivity, materiálne, 

personálne, priestorové a organizačné podmienky realizácie požadovanej služby, 

rozpočtové náklady celého projektu 

 udelená akreditácia zodpovedajúca predmetu výzvy s požadovaným miestom výkonu 

(právoplatné rozhodnutie – overená kópia) 

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

predmet zákazky 

 zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za 

posledné tri roky 

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

akreditácie 

 čestné vyhlásenie, že uchádzač má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom 

a potvrdenie miestne príslušného správcu dane nie staršie ako tri mesiace, že nemá 

daňové nedoplatky 

 čestné vyhlásenie o plnení si zmluvných záväzkov vyplývajúcich z iných zmlúv 

financovaných z verejných zdrojov alebo štrukturálnych fondov 

 potvrdenie sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri 

mesiace, že nemá nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, sociálnom poistení 

a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie 

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

občianskych združení a pod. (vrátane stanov právnickej osoby) 

Vyhlasovateľ ÚPSVaR Trebišov z okruhu posudzovaných projektov vylúči projekty, ku 

ktorým predkladateľ nedoloží 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.  

6. Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia: 

Termín vyhlásenia výzvy: 23. 01. 2023 

 

 

 



 

Termín ukončenia predkladania projektov: 03. 02. 2023  

 

na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

   Mgr. Oskár Suchoža 

   M. R. Štefánika č. 73/23 

   075 01 Trebišov 

 

Projekty sa predkladajú v slovenskom jazyku, musia byť doručené do podateľne úradu 

osobne alebo poštou v neporušenom obale na vyššie uvedenú adresu najneskôr do 03. 02. 2023.  

 

Označenie obálky: Súťaž – heslo – Priority 2023 – Výzva č. 1 – Neotvárať!  Na vonkajšom 

obale musí byť uvedené meno, resp. názov a adresa predkladateľa.  

7. Financovanie projektu:  

Celková suma určená na realizáciu výzvy: 13.500 Eur 

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov pre realizáciu projektu bude bližšie uvedený v 

podmienkach zmluvy. 

 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk, spôsob vyhodnotenia ponúk: 

 -  kvalita a štruktúra vypracovaného projektu (obsahové zameranie projektu, metódy, techniky, 

opatrenia a postupy, plánované aktivity a časový harmonogram po obsahovej, kvantitatívnej 

a odbornej stránke) – max. 50 bodov  

 -  celková cena projektu – max. 50 bodov  

Vyhodnotenie projektov je neverejné. Predložené projekty bude posudzovať a vyhodnocovať 

výberová komisia zriadená riaditeľom ÚPSVaR Trebišov. Aj v prípade jediného 

predkladateľa musí kvalita projektu vyhovovať stanoveným kritériám. Rozhodnutie 

výberovej komisie je konečné a proti 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.  

 

9. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov si vyhradzuje právo neuzavrieť s úspešným 

predkladateľom zmluvu na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase 

zverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

10. Kontaktné údaje vyhlasovateľa:  
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika č. 73/23, 075 01 Trebišov 

Mgr. Oskár Suchoža, vedúci oddelenia SPOD a SK 

tel. číslo: 056/2445600, e-mail: Oskar.Suchoza@upsvr.gov.sk, fax: 056/6724844   

 

V Trebišove dňa 23. 01. 2023 

 

 

 

         Mgr. Martin Dzielavský 

                 riaditeľ  úradu   

mailto:Oskar.Suchoza@upsvr.gov.sk

