
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV NAD TOPĽOU 
NÁMESTIE SLOBODY 5, 093 01  VRANOV NAD TOPĽOU 

 
Číslo: VT1/OSPODaSK/BEZ/2023/630                                                       Vo Vranove n.T., 27.01.2023 

 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou vyhlasuje 
  

VÝZVU č. 1/2023/SPODaSK 
 

na podávanie projektov na realizáciu schválenej priority v oblasti vykonávania opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately na rok 2023 v územnej pôsobnosti Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou v súlade s § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 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 Vranov nad Topľou 

             Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad Topľou 
             Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Mrážik, riaditeľ úradu 
 

Dátum vyhlásenia výzvy:  27.01.2023 
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  v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z.  

 
Dátum uzávierky prijímania projektov: 15.02.2023 
2. 
Vymedzenie výzvy v rámci priority:  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave schválilo v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z.z.“) priority na rok 2023 navrhované ÚPSVaR 
Vranov nad Topľou, na realizáciu ktorých vyhlasuje ÚPSVaR Vranov nad Topľou prostredníctvom 
internetovej stránky úradu výzvu na predkladanie projektov. 
Výzva je uverejnená na webovej stránke úradu: www.upsvar.sk/vt 
 
3. 
Predmet 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  v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z.    

Miesto výkonu: Prirodzené rodinné prostredie, otvorené prostredie, prostredie utvorené 
akreditovaným subjektom na vykonávanie opatrení SPODaSK 
 
Cieľová skupina: najviac 20 detí vo veku od 8 do 16 rokov s problémovým správaním a s poruchami 
správania, rodičia  detí, alebo osoby, ktoré sa osobne starajú o tieto deti.  Ide o deti, ktoré zanedbávajú 
povinnú školskú dochádzku, ktoré sa dopustili prečinu, trestnej činnosti alebo činnosti inak trestnej, 
ktoré experimentujú s drogami, ktoré nerešpektujú autority, so sklonmi k útekom, u ktorých sa 



prejavujú problémy v správaní najmä v škole, vo vzťahu k rodičom, iným deťom, k ostatným plnoletým 
fyzickým osobám, deti ohrozené sociálno-patologickými javmi ako aj inak ohrozené deti. 
 Časový rozsah výkonu opatrení: od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 15.12.2023 
Opis predmetu výzvy, množstvo alebo rozsah: 
Od predkladateľa ( akreditovaného subjektu) vyhlasovateľ (ÚPSVaR Vranov nad Topľou) požaduje 
využívanie vhodných foriem a metód, časový harmonogram a intenzitu práce s rodičmi a deťmi 
a cenovú špecifikáciu jednotlivých položiek v rámci sumy určenej na prioritu. 
 
Cieľom programu je z  dôvodu nárastu počtu detí s problémovým správaním alebo poruchami 
správania, ktoré zahŕňa sklony k záškoláctvu, agresívnemu správaniu, sklony k páchaniu trestnej 
činnosti, prehlbovaniu sociálno-patologického správania, ktoré je potrebné riešiť dlhodobo s použitím 
kombinácie rôznych metód a techník, je potrebné zapojiť do riešenia problému akreditovaný subjekt 
(ďalej len AS).  
Pôsobenie AS by malo byť zamerané na nácvik akceptovateľného sociálneho správania, sociálnych 
zručností, rozvoj spoločenských a hygienických návykov, na zabezpečenie účelného využitia voľného 
času, korekciu modelov správania sa rodič – dieťa, dieťa – rodič angažovaním rodičov a rodín detí, 
odstrániť nesprávne výchovné metódy s cieľom zabrániť prehlbovaniu  porúch v oblasti sociálneho 
vývinu. Program by mal byť zameraný na osobnostný rast, edukáciu, nácvik sebadisciplíny, zvyšovanie 
právneho vedomia, motiváciu rodín ku konštruktívnemu riešeniu svojich problémov, posilňovanie 
schopností viesť bezkonfliktný život, posilňovanie rodičovských kompetencií, pracovná terapia, 
relaxačné techniky, arteterapia, zážitkové aktivity, hranie rolí, odborné aktivity a činnosti na 
predchádzanie prvého užitia drog, kombinovaného užívania nelegálnych a legálnych drog a ďalšie 
techniky podľa potrieb cieľovej skupiny. 
V prípade potreby možnosť aktuálneho zaradenia a dopĺňania prípadov do programu. 
 
Popis metód, techník a postupov pri vykonávaní opatrenia: 
Sebapoznanie, sebahodnotenie, pozorovanie, rozhovor, hranie rolí, zážitkové učenie, modelové 
situácie, prednášky, vysvetľovanie, upevňovanie, nácvik sebadisciplíny, relaxačné techniky, 
psychoterapeutické metódy, tvorivé dielne. 
Individuálna  a skupinová práca s deťmi  a s rodičmi, alebo osobou, ktorá sa o deti osobne stará, nácvik 
sociálnych zručností, komunikácia. 
 
Spôsob spolupráce akreditovaného subjektu s úradom: 
Akreditovaný subjekt spolupracuje pri vypracovaní plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. 
Zástupca akreditovaného subjektu pravidelne po ukončení mesiaca oboznámi sociálneho kurátora 
s výstupmi zo zrealizovaných činností a aktivít pre cieľovú skupinu. Akreditovaný subjekt pravidelne raz 
za tri mesiace predkladá úradu písomnú správu o napĺňaní cieľov programu, samostatne na každé dieťa 
a rodinu. Akreditovaný subjekt najneskôr do 15 kalendárnych dní od ukončenia celého projektu 
písomne predloží úradu záverečné správy, v ktorých zhodnotí celý priebeh programu, jeho efektivitu 
individuálne u každého dieťaťa a jeho rodiny s návrhom odporúčaní ďalších vhodných postupov pri 
sociálnej práci s dieťaťom a jeho rodinou. Ďalšia komunikácia podľa potreby osobným kontaktom, 
písomným kontaktom, telefonickým kontaktom, kontaktom prostredníctvom elektronickej pošty so 
sociálnymi pracovníkmi ÚPSVaR Vranov nad Topľou. 
 
Oprávnení žiadatelia: 
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v zmysle §17 ods. 4 zákona č. 305/2005 
Z.z.  a ktorým bola udelená akreditácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vybrané 
činnosti SPOD a SK – akreditované subjekty. 

 
 

      
 



 
 
4. 
Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia: 
Vyhlásenie  výzvy: 27.01.2023 
Obdobie prijímania projektov: do 15.02.2023 
Termín doručenia projektov: 15.02.2023 do 12.00 hodiny – rozhodujúce pre splnenie podmienky                 
je podanie na úrad v termíne. 
 

 
Spôsob doručenia projektu: 
 
Poštou na adresu: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
Mgr. Jaroslava Benešová 
oddelenia SPODaSK 
Námestie slobody 5 
093 01  Vranov nad Topľou 
 
Kontaktné údaje: telefón: 057 2445600                     
                                 E – mail: Jaroslava.Benesova@upsvr.gov.sk 
                                  
 
 Obálku je potrebné označiť heslom: VÝZVA č. 1/2023 – SPODaSK – NEOTVÁRAŤ! 
 
Osobne: 
Podateľňa  ÚPSVaR  Vranov nad Topľou, 5.  poschodie č.dv. 128 

 
5. 
Financovanie projektu:    
Celková suma určená na výzvu: Podľa rozpočtového opatrenia č. 7 Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny Bratislava 
Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov pre realizáciu projektu bude bližšie uvedený 
v podmienkach zmluvy. 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu vyhlasovateľa výzvy formou bezhotovostného 
platobného styku.  
 
Vyúčtovanie poskytnutého príspevku na základe skutočne vynaložených nákladov spolu s vrátením 
nepoužitých finančných prostriedkov bude v termíne do 16.12.2023. 
 
V prípade nehospodárneho využívania finančného príspevku, nedodržania zmluvy, zrušenia alebo 
zániku akreditácie je víťazný uchádzač povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok respektíve jeho 
alikvótnu časť, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov. 
 
 6. 
Pokyny a ďalšie informácie k predloženiu projektu: 
Uchádzač je povinný predložiť: 

1. Podrobne spracovaný projekt v zmysle predmetu výzvy, vrátane bližšieho popisu používaných 
metód, techník a postupov pri práci s deťmi a ich rodinou, prípadne osobou, ktorá sa o deti 
osobne stará. 

mailto:Jaroslava.Benesova@upsvr.gov.sk


2. Projekt je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) v hrebeňovej väzbe. 
Predložené projekty sa uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži. 

3. Čestné vyhlásenie o plnení si povinností týkajúcich sa platieb príspevkov poistenia a daňových 
odvodov. 

4. Ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty, predloží o tom čestné vyhlásenie. 
5. Dokladom o tom, že žiadateľ plní alebo splnil záväzky vyplývajúce z iných zmlúv financovaných 

vyhlasovateľom, či iných zmlúv financovaných z verejných zdrojov alebo štrukturálnych 
fondov. 

6. Doklad o akreditácii udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade so 
zákonom č. 305/2005 Z.z. , v rozsahu predmetu zákazky alebo jeho časti so zodpovedajúcim 
miestom výkonu opatrení v príslušnom územnom obvode – originál, alebo úradne overená 
fotokópia aktuálneho dokladu. 

7. Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 
profesijnou organizáciou, že je oprávnený poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky, 
alebo jeho časti – originál alebo úradne overená fotokópia aktuálneho dokladu, tj. Výpis z 
obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, výpis z registra občianskych združení 

8. Čestné vyhlásenia uchádzača, že v čase podávania projektu nie je začaté konanie o zrušení 
akreditácie 

9. Celkovú kalkuláciu a rozpočet projektu, ktorý zahŕňa celý predmet zákazky – rozpis použitia 
finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na jedno dieťa a na jednu rodinu. 

10. Vyhlásenie uchádzača, že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s podmienkami určenými  
objednávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, podpísané 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

11. Doterajšie skúsenosti z vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
so zameraním na predmet výzvy výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a 
výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním a s poruchami 
správania – t.j. zoznam uzatvorených zmlúv, s uvedením názvu predmetu zákazky, názvu 
objednávateľa služby, zmluvnú cenu, výšky poskytnutého finančného príspevku a podielu jeho 
čerpania za predchádzajúce tri roky (2020, 2021,2022). 

12. Údaje o kvalifikačných predpokladoch a odbornej praxi osôb zodpovedných za poskytnutie 
služby, t.j. u osôb, prostredníctvom ktorých bude uchádzač vykonávať predmet zákazky, sa 
vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. – preukázať 
u týchto osôb spôsobilosť uchádzača v predmete zákazky predložením životopisov 
a neoverených kópií  VŠ diplomov so zameraním sociálna práca, psychológia, špeciálna 
pedagogika  ap. 

13. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, v slovenskom jazyku. Všetky listy projektu 
musia byť riadne očíslované. 

14. Neúplne projekty budú automaticky vyraďované. 
15. Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený aj projekt, ktorého predkladateľ neuviedol 

pravdivé údaje uvádzané v projekte, snažil sa o získanie dôverných údajov v procese výberu 
projektu, resp. sa snaží ovplyvniť vo svoj prospech výberové konanie. 

 
 
7. 
Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 Spôsob zabezpečenia projektu: metódy, techniky, postupy, kvalifikácia osôb poskytujúcich 
službu v rámci predmetu zákazky, prostredie, v ktorom sa budú opatrenia vykonávať 

 Početnosť aktivít s využitím rôznorodých metód a postupov. 

 Odborné zabezpečenie realizácie projektu 
 
 
 



 
 
8. 
Spôsob vyhodnotenia ponúk: 
Výberová komisia zriadená na posudzovanie projektov predkladaných na základe výzvy č. 
1/2023/SPODaSK v zmysle ustanovenia § 73 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z.z. vyhodnotí jednotlivé 
projekty podľa kritérií stanovených v uvedenej výzve. Vyhodnotenie projektov je neverejné. 
Zároveň zostaví poradie úspešných uchádzačov. 
Vyhlasovateľ výzvy pošle do 10 dní odo dňa vyhodnotenia projektov všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili projekty v lehote na predkladanie ponúk, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti 
predloženého projektu. 
 
 
 
 
                                                                                                               Mgr. Jolana SČERBOVÁ 
                                                                                                               riaditeľka odboru SVaR 
 
 

 

 

 

 


