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A.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

 

Predmet zákazky: Poskytnutie služieb ubytovania, stravovania a prenájmu školiacich 

priestorov podľa týchto súťažných podkladov a rámcových dohôd na základe objednávky pre 

potreby UPSVaR.  
 

Miesto plnenia: Miestom plnenia budú ponúknuté ubytovacie zariadenia v rámci všetkých 

regiónov Slovenskej republiky. Pre účely tohto verejného obstarávania sa regióny členia do 

jednotlivých častí zákazky nasledovne: 

Región I. – Prešovský a Košický samosprávny kraj 

Región II. - Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj 

Región III. -  Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj. 

Poskytovateľ je povinný  poskytnúť minimálne 2 ubytovacie zariadenia na úrovni min. ***                

(v súlade s uvedenými kritériami a podmienkami na ubytovacie zariadenie) v každom 

samosprávnom kraji Slovenskej republiky v rámci jednotlivých častí zákazky: 

Zákazka bude rozdelená na tri časti zákazky, ktoré sú nasledovné: 

 

Prvá časť zákazky – Región I. (Prešovský a Košický samosprávny kraj) 

- bude plnená v rámci Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Poskytovateľ je 

povinný zabezpečiť minimálne dve ubytovacie zariadenia v Prešovskom samosprávnom kraji 

a minimálne dve ubytovacie zariadenia v Košickom samosprávnom kraji (v súlade 

s požadovanými kritériami na ubytovanie, stravovanie a prenájom školiacej miestnosti).  

V rámci prvej časti zákazky v rámci NP DEI NS (podaktivity 1.1.3 a 1.2.3) absolvuje 

vzdelávanie max. 275 účastníkov – zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Druhá časť zákazky – Región II. (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky 

samosprávny kraj) 

- bude plnená v rámci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť minimálne dve ubytovacie zariadenia v 

Banskobystrickom samosprávnom kraji, minimálne dve ubytovacie zariadenia v Žilinskom 

samosprávnom kraji a minimálne dve ubytovacie zariadenia v Trenčianskom samosprávnom 

kraji, v súlade s požadovanými kritériami na ubytovanie, stravovanie a prenájom školiacej 

miestnosti.  

V rámci druhej časti zákazky v rámci NP DEI NS (podaktivity 1.1.3 a 1.2.3) absolvuje 

vzdelávanie max. 437 účastníkov – zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Tretia časť zákazky -  Región III. (Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny 

kraj) 

- bude plnená v rámci Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť minimálne dve ubytovacie zariadenia v Bratislavskom 

samosprávnom kraji, minimálne dve ubytovacie zariadenia v Trnavskom samosprávnom kraji 

a minimálne dve ubytovacie zariadenia v Nitrianskom samosprávnom kraji, v súlade 

s požadovanými kritériami na ubytovanie, stravovanie a prenájom školiacej miestnosti.  

V rámci tretej časti zákazky  v rámci NP DEI NS (podaktivity 1.1.3 a 1.2.3) absolvuje 

vzdelávanie max. 270 účastníkov – zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 



Príloha č. 1.3 – Opis predmetu 3. časti zákazky   

 

A.1 Opis predmetu 3. časti zákazky  

 

Miesto plnenia: Bratislavský samosprávny kraj 

Trnavský samosprávny kraj 

Nitriansky samosprávny kraj 

 

Spoločné požiadavky pre všetky plánované vzdelávacie aktivity: 

Miestom plnenia budú ponúknuté ubytovacie zariadenia v rámci Bratislavského 

samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja a Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Pre realizáciu plánovaných max. 10 vzdelávacích aktivít NP DEI NS pre max. 270 účastníkov 

(z toho max. 80 účastníkov z VRR a max. 190 účastníkov z MRR) je poskytovateľ povinný 

zabezpečiť požadované služby: zabezpečenie školiacej miestnosti, ubytovanie a stravovanie 

(vrátane občerstvenia) v zmysle vysúťažených podmienok. Poskytovateľ je teda povinný 

zabezpečiť poskytnutie služieb takto: 

 

Ubytovanie 

Zabezpečenie ubytovania v ubytovacích zariadeniach kategórie min. trojhviezdičkový hotel, 

resp. ubytovacích zariadeniach, ktorých kvalita je porovnateľná minimálne s kvalitou 

ubytovacieho zariadenia 1. kategórie triedy *** v maximálne dvojlôžkových izbách so 

samostatnými lôžkami, vlastným hygienickým zariadením, stravou a vybavenou minimálne 

jednou školiacou miestnosťou pre min. 20 osôb.  

Ubytovacie zariadenia musia byť vzdialené od zastávky prostriedku pravidelnej autobusovej, 

trolejbusovej, električkovej alebo železničnej verejnej hromadnej dopravy (ďalej len 

„zastávka“)  maximálne do 1 km. V prípade, že tomu tak nie je, poskytovateľ zabezpečí 

prevoz účastníkov vzdelávania od najbližšej vlakovej alebo autobusovej stanice do 

ubytovacieho zariadenia.    

 

Stravovanie 

Zabezpečenie stravy pre všetkých účastníkov vzdelávacích aktivít:  

- raňajky formou teplého a studeného bufetového stolu (mliečne, vaječné, mäsové a bezmäsité 

výrobky, zelenina a ovocie, chlieb/pečivo – biele a tmavé), vrátane nealkoholických nápojov 

(minerálka – neperlivá/jemne perlivá, 0,33 l/osoba), minimálne káva, mlieko, cukor/čaj – 

rôzne druhy); 

- občerstvenie počas vzdelávania  - (tzv. coffee break) - 2 x denne, 1. doobeda – minerálka 

(neperlivá/jemne perlivá, 0,33 l/osoba), káva, mlieko, cukor/čaj – rôzne druhy + obložený 

chlebíček/bageta, 2. poobede – minerálka (neperlivá/jemne perlivá, 0,33l/osoba), káva, 

mlieko, cukor/čaj – rôzne druhy + drobné pečivo, príp. iná porovnateľná alternatíva vo vopred 

dohodnutých časoch; 

Minimálny počet kusov občerstvenia (okrem minerálky, kávy a čaju) je 1 ks/osoba. 

- obedy v zložení polievka (2 druhy, mäsitá a bezmäsitá, min. 0,33 l/osoba) + hlavné jedlo s 

možnosťou výberu minimálne z 3 druhov teplých jedál s prílohami - 1 vegetariánske a 2 

mäsové  (dva druhy mäsa v surovom stave min. 120 gramov/osoba); vegetariánske jedlo (min. 
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300 gramov/osoba), rôzne prílohy (min. 200 gramov/osoba) + dezert + nealkoholický nápoj 

(0,33 l/osoba); 

- večere s možnosťou výberu minimálne z 3 druhov teplých jedál s prílohami -1 vegetariánske 

a 2 mäsové (dva druhy mäsa v surovom stave min. 120 gramov/osoba); vegetariánske jedlo 

(min. 300 gramov/osoba), rôzne prílohy min. 200 gramov/osoba) + nealkoholický nápoj 

(0,33l/osoba). 

Pri každom vzdelávaní je potrebné pre účastníkov každej vzdelávacej aktivity zabezpečiť:  

Pri vzdelávacej aktivite v rozsahu 3 po sebe nasledujúcich pracovných dní: 

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť 

a ubytovanie;  

tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť.  

Pri vzdelávacej aktivite v rozsahu 2 po sebe nasledujúcich pracovných dní: 

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť. 

 

Školiaca miestnosť 

Vzdelávacie aktivity, realizované skupinovým vzdelávaním (1 vzdelávacia skupina bude 

pozostávať z min. 7 a max. 12 účastníkov), budú realizované v rozsahu dvoch alebo troch po 

sebe nasledujúcich pracovných dní (1 pracovný deň = 8 hodín). Rozsah vzdelávacích aktivít 

bude spresnený v objednávke. Vzdelávacie aktivity budú realizované v rámci ubytovacích 

zariadení kategórie minimálne trojhviezdičkový hotel alebo zariadení, ktorých kvalita je 

porovnateľná min. s kvalitou ubytovacieho zariadenia 1. kategórie ***, so stravou podľa 

špecifikácií jednotlivých častí podaktivít a vybavenou školiacou miestnosťou pre min. 20 

osôb (pri konferenčnom sedení). Školiaci priestor je nutné zabezpečiť v rámci ubytovacieho 

zariadenia, v ktorom budú účastníci vzdelávania ubytovaní. 

Je nutné, aby priestor školiacej miestnosti bolo možné upraviť podľa potrieb (možnosť 

voľného premiestňovania stolov) a aby účastníci vzdelávania neboli rušení hlukom z 

ostatných priestorov hotela. Školiaca miestnosť musí mať prirodzené osvetlenie, možnosť 

pripojenia na internet (wifi zóna), vybavená technikou - data projektorom (1 ks), plátnom a 

notebookom (s potrebnými prípojkami), flipchartom, flipchartovým papierom a fixkami. 
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Podaktivita 1.1.3 Vzdelávanie zamestnancov SPODaSK v oblasti práce s rodinou 

Časť podaktivity s názvom: Vzdelávanie v metodikách s využitím IMMSR  

(max. 46 účastníkov vzdelávania -max. 16 účastníkov z VRR, max. 30 účastníkov z MRR) 
 

Vzdelávanie metodikách s využitím Inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny 

predpokladá vzdelávacie aktivity zamerané napr. na advokáciu – pomoc pri uplatňovaní práv 

a právom chránených záujmov, identifikácia oblastí sanácie rodiny, indikátory pre 

zaradenie/nezaradenie rodiny do procesu sanácie, krízová intervencia, monitorovanie 

realizovaných opatrení SPODaSK, programov a služieb pre rodinu, motivačná prípadová 

konferencia, motivačné rozhovory s cieľom podporiť rodinu v procese realizácie zmeny, 

motivačné rozhovory s pomenovaním konzekvencií neriešenia situácie, ktorá dieťa ohrozuje, 

motivačné rozhovory s prvkami validizácie, posúdenie zdrojov a možností rodiny, prípadová 

konferencia, program rozvoja rodičovských zručností, rodinná konferencia, rodinná 

mediácia, sieťovanie, sociálne služby na podporu rodiny s deťmi a podporné služby podľa 

zákona 448/2008 Z. z v platnom znení, sprevádzanie a i.  

 

Predmetom zadávanej časti zákazky na poskytnutie služieb v rámci Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja tejto aktivity je zabezpečenie:  

- stravovanie (špecifikované v jednotlivých častiach podaktivít + občerstvenie), ubytovanie, 

školiacu miestnosť pre zamestnancov úradov PSVaR skupinovým vzdelávaním, pričom počet 

účastníkov v jednej vzdelávacej skupine bude v súlade s NP DEI NS (max. 12 účastníkov). 
 

Vzdelávanie v rámci tejto aktivity pozostáva z 8 dvojdňových seminárov, pričom 1 seminár je 

v rozsahu 16 (60 minútových) hodín, (t. j. 2 dni po 8 hodín denne) pre každú vzdelávaciu 

skupinu. Vzdelávanie bude realizované vo vzdelávacích skupinách. Vzdelávanie sa uskutoční  

v dvoch po sebe nasledujúcich pracovných dňoch v predpokladaných termínoch (v závislosti 

od ukončenia verejného obstarávania). Termín každej vzdelávacej aktivity pre každú 

vzdelávaciu skupinu bude vzájomne odsúhlasený s objednávateľom najneskôr dva mesiace 

pred realizáciou vzdelávacej aktivity. 
 

Požadované služby budú zabezpečené pre každú vzdelávaciu skupinu v celkovom rozsahu 8 

dvojdňových seminárov,  pričom 1 seminár je v rozsahu 16 (60 minútových) hodín, (t. j. 2 dni 

po 8 hodín denne) pre každú skupinu.    

Pre každú zo vzdelávacích skupín (spolu pre max. 46 účastníkov) v rámci uvedenej 

vzdelávacej aktivity a pri každom z 8 dvojdňových seminárov v rozsahu 2 po sebe 

nasledujúcich pracovných dní, je potrebné zabezpečiť: 

- v prvý deň: občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie, 

v druhý deň: raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiaca miestnosť. 

 

Požadované kritéria na školiacu miestnosť a s tým súvisiace služby stravovania (vrátane 

občerstvenia) a ubytovania sú súčasťou spoločných požiadaviek pre všetky plánované 

vzdelávacie aktivity, podrobne špecifikované v úvode Opisu predmetu zákazky (a tiež 

súčasťou rámcovej dohody). 
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Podaktivita 1.1.3 Vzdelávanie zamestnancov SPODaSK v oblasti práce s rodinou 

Časť podaktivity s názvom: Práca s mnohoproblémovými rodinami a rodinami v kríze  

(max. 46  účastníkov vzdelávania - max. 16 účastníkov z VRR, max. 30 účastníkov z MRR) 

 

Komplexný vzdelávací program, zameraný na prácu s rodinami, ktoré sú konfrontované s 

náročnými životnými situáciami, konfliktami a problémami, ktoré majú dopad na ich 

komunikáciu, vzťahy a schopnosť adaptácie.  

 

Predmetom zadávanej časti zákazky na poskytnutie služieb v rámci Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja tejto aktivity je zabezpečenie:  

- stravovanie (špecifikované v jednotlivých častiach podaktivít + občerstvenie), ubytovanie, 

školiacu miestnosť pre zamestnancov úradov PSVaR skupinovým vzdelávaním, pričom počet 

účastníkov v jednej vzdelávacej skupine bude v súlade s NP DEI NS (max. 12 účastníkov). 

 

Táto vzdelávacia aktivita, v celkovom rozsahu 120 (60 minútových) hodín, teda 15 dní po 8 

hodín denne pre každú skupinu sa bude realizovať v rozdelení na päť trojdňových vzdelávaní 

(t. j. 5 x 3 po sebe nasledujúce pracovné dni po 8 hodín) pre jednu skupinu v predpokladaných 

termínoch (v závislosti od ukončenia verejného obstarávania). Termín každej vzdelávacej 

aktivity pre každú vzdelávaciu skupinu bude vzájomne odsúhlasený s objednávateľom 

najneskôr dva mesiace pred realizáciou vzdelávacej aktivity. 

 

Požadované služby budú zabezpečené pre každú vzdelávaciu skupinu v celkovom rozsahu 

120 (60 minútových) hodín, teda 15 dní po 8 hodín denne pre každú vzdelávaciu skupinu v 

rozdelení na päť trojdňových vzdelávaní  (5 x 3 dni po 8 hodín pre jednu vzdelávaciu 

skupinu). 

Pri každom zo série piatich trojdňových vzdelávaní (t. j. v rozsahu 5 x 3 po sebe 

nasledujúcich pracovných dní) pre každú vzdelávaciu skupinu (spolu max. pre 46 účastníkov) 

v rámci uvedenej vzdelávacej aktivity, je potrebné zabezpečiť:  

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť 

a ubytovanie;  

tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť.  

 

Požadované kritéria na školiacu miestnosť a s tým súvisiace služby stravovania (vrátane 

občerstvenia) a ubytovania sú súčasťou spoločných požiadaviek pre všetky plánované 

vzdelávacie aktivity, podrobne špecifikované v úvode Opisu predmetu zákazky (a tiež 

súčasťou rámcovej dohody). 
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Podaktivita 1.1.3 Vzdelávanie zamestnancov SPODaSK v oblasti práce s rodinou 

Časť podaktivity s názvom: Intervenčný psychologický program pre detí a mládež  

(max. 22 účastníkov vzdelávania - max. 8 účastníkov z VRR, max. 14 účastníkov z MRR) 

 

Cieľom tohto programu v oblasti špecializovanej psychologickej starostlivosti pre ohrozené 

deti a mládež je pomocou psychologických princípov a metód podporovať rast a posilňovať 

pozitívnu zmenu v psychickom fungovaní ohrozených detí a rizikovej mládeže, korigovať 

deštruktívne vzorce správania a pomôcť klientovi s adaptáciou v náročných životných 

situáciách. 

 

Predmetom zadávanej časti zákazky na poskytnutie služieb v rámci Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja tejto aktivity je zabezpečenie:  

- stravovanie ((špecifikované v jednotlivých častiach podaktivít + občerstvenie), ubytovanie, 

školiacu miestnosť pre zamestnancov úradov PSVaR skupinovým vzdelávaním, pričom počet 

účastníkov v jednej vzdelávacej skupine bude v súlade s NP DEI NS (max. 12 účastníkov). 

Táto vzdelávacia aktivita, v celkovom rozsahu 80 (60 minútových) hodín, teda 10 dní po 8 

hodín denne pre každú skupinu sa bude realizovať v rozdelení na dve trojdňové (2 x 3 po sebe 

nasledujúce pracovné dni po 8 hodín) a dve dvojdňové (2 x 2 po sebe nasledujúce pracovné 

dni po 8 hodín) vzdelávania pre jednu vzdelávaciu skupinu v predpokladaných termínoch (v 

závislosti od ukončenia verejného obstarávania). Termín každej vzdelávacej aktivity pre 

každú vzdelávaciu skupinu bude vzájomne odsúhlasený s objednávateľom najneskôr dva 

mesiace pred realizáciou vzdelávacej aktivity. 

 

Požadované služby budú zabezpečené pre každú vzdelávaciu skupinu v celkovom rozsahu 80 

(60 minútových) hodín, teda 10 dní po 8 hodín denne pre každú skupinu sa bude realizovať 

v rozdelení na dve  trojdňové (2 x 3 dni po 8 hodín) a dve dvojdňové (2 x 2 dni po 8 hodín) 

vzdelávania pre jednu vzdelávaciu skupinu.  

 

Pri vzdelávaní účastníkov vzdelávania jednotlivých vzdelávacích skupín (spolu v max. počte 

22 účastníkov) v rámci uvedenej vzdelávacej aktivity (2 x 3 po sebe nasledujúce pracovné dni 

a 2 x 2 po sebe nasledujúce pracovné dni) je potrebné zabezpečiť:  

Pri vzdelávacích aktivitách v rozsahu 3 po sebe nasledujúcich pracovných dní: 

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť 

a ubytovanie;  

tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť.  

Pri vzdelávacích aktivitách v rozsahu 2 po sebe nasledujúcich pracovných dní: 

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť. 

 

Požadované kritéria na školiacu miestnosť a s tým súvisiace služby stravovania (vrátane 

občerstvenia) a ubytovania sú súčasťou spoločných požiadaviek pre všetky plánované 

vzdelávacie aktivity, podrobne špecifikované v úvode Opisu predmetu zákazky (a tiež 

súčasťou rámcovej dohody). 
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Podaktivita 1.1.3 Vzdelávanie zamestnancov SPODaSK v oblasti práce s rodinou 

Časť podaktivity s názvom: Vzdelávanie v oblasti psychologickej diagnostiky rodiny  

(max. 24 účastníkov vzdelávania - max. 7 účastníkov z VRR, max. 17 účastníkov z MRR)  

 

Zámerom vzdelávacieho programu je špecializované vzdelávanie v inovatívnych metódach 

psychologickej diagnostiky rodiny. 
 

Predmetom zadávanej časti zákazky na poskytnutie služieb v rámci Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja tejto aktivity je zabezpečenie:  

- stravovanie (špecifikované v jednotlivých častiach podaktivít + občerstvenie), ubytovanie, 

školiacu miestnosť pre zamestnancov úradov PSVaR skupinovým vzdelávaním, pričom počet 

účastníkov v jednej vzdelávacej skupine bude v súlade s NP DEI NS (max. 12 účastníkov). 
 

Táto vzdelávacia aktivita, v celkovom rozsahu 40 (60 minútových) hodín, teda 5 dní po 8 

hodín denne pre každú skupinu sa bude realizovať v rozdelení na jedno trojdňové (1 x 3 po 

sebe nasledujúce pracovné dni po 8 hodín) a jedno dvojdňové (1 x 2 po sebe nasledujúce 

pracovné dni po 8 hodín) pre jednu vzdelávaciu skupinu v predpokladaných termínoch (v 

závislosti od ukončenia verejného obstarávania). Termín každej vzdelávacej aktivity pre 

každú vzdelávaciu skupinu bude vzájomne odsúhlasený s objednávateľom najneskôr dva 

mesiace pred realizáciou vzdelávacej aktivity. 
 

Požadované služby budú zabezpečené pre každú vzdelávaciu skupinu v celkovom rozsahu 40 

(60 minútových) hodín, teda 5 dní po 8 hodín denne pre každú skupinu sa bude realizovať 

v rozdelení na jedno trojdňové (1 x 3 dni po 8 hodín) a jedno dvojdňové (1 x 2 dni po 8 hodín) 

vzdelávania pre jednu vzdelávaciu skupinu.  
 

Pri vzdelávaní účastníkov vzdelávania jednotlivých vzdelávacích skupín (spolu v max. počte 

24 účastníkov) v rámci uvedenej vzdelávacej aktivity (1 x 3 po sebe nasledujúce pracovné dni 

a 1 x 2 po sebe nasledujúce pracovné dni) je potrebné zabezpečiť:  

Pri vzdelávacej aktivite v rozsahu 3 po sebe nasledujúcich pracovných dní: 

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť 

a ubytovanie;  

tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť.  

Pri vzdelávacej aktivite v rozsahu 2 po sebe nasledujúcich pracovných dní: 

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť. 

 

Požadované kritéria na školiacu miestnosť a s tým súvisiace služby stravovania (vrátane 

občerstvenia) a ubytovania sú súčasťou spoločných požiadaviek pre všetky plánované 

vzdelávacie aktivity, podrobne špecifikované v úvode Opisu predmetu zákazky (a tiež 

súčasťou rámcovej dohody). 
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Podaktivita 1.2.3 Vzdelávanie v náhradnej rodinnej starostlivosti  

Časť podaktivity s názvom: 1. Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť a následná 

podpora náhradných rodín 

a) Príprava na NRS: legislatívny rámec, pojmy a interné normy; podmienky, proces a obsah 

prípravy; komplexné posúdenie žiadateľov; zhodnotenie prípravy, záverečná správa o 

príprave na NRS.  

(max. 24 účastníkov vzdelávania - max. 6 účastníkov z VRR, max. 18 účastníkov z MRR) 

 

Predmetom zadávanej časti zákazky na poskytnutie služieb v rámci Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja tejto aktivity je zabezpečenie:  

- stravovanie (špecifikované v jednotlivých častiach podaktivít + občerstvenie), ubytovanie, 

školiacu miestnosť pre zamestnancov úradov PSVaR skupinovým vzdelávaním, pričom počet 

účastníkov v jednej vzdelávacej skupine bude v súlade s NP DEI NS (max. 12 účastníkov).  

 

Táto vzdelávacia aktivita, v celkovom rozsahu 24 (60 minútových) hodín, teda 3 dni po 8 

hodín denne pre jednu skupinu sa bude realizovať v predpokladaných termínoch (v závislosti 

od ukončenia verejného obstarávania). Termín každej vzdelávacej aktivity pre každú 

vzdelávaciu skupinu bude vzájomne odsúhlasený s objednávateľom najneskôr dva mesiace 

pred realizáciou vzdelávacej aktivity. 

 

Požadované služby budú zabezpečené pre každú vzdelávaciu skupinu v celkovom rozsahu 24 

(60 minútových) hodín, teda 3 po sebe nasledujúce pracovné dni po 8 hodín denne pre jednu 

vzdelávaciu skupinu. 

 

Pri každom vzdelávaní je potrebné pre účastníkov jednotlivých vzdelávacích skupín (spolu v 

max. počte 24 účastníkov) uvedenej vzdelávacej aktivity zabezpečiť:  

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiac miestnosť 

a ubytovanie;  

tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť.  

 

Požadované kritéria na školiacu miestnosť a s tým súvisiace služby stravovania (vrátane 

občerstvenia) a ubytovania sú súčasťou spoločných požiadaviek pre všetky plánované 

vzdelávacie aktivity, podrobne špecifikované v úvode Opisu predmetu zákazky (a tiež 

súčasťou rámcovej dohody). 
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Podaktivita 1.2.3 Vzdelávanie v náhradnej rodinnej starostlivosti  

Časť podaktivity s názvom: 1. Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť a následná 

podpora náhradných rodín  

b) Psychodiagnostika dospelých 

(max. 12 účastníkov vzdelávania - max. 3 účastníci z VRR, max. 9 účastníkov z MRR) 

 

Predmetom zadávanej časti zákazky na poskytnutie služieb v rámci Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja tejto aktivity je zabezpečenie:  

- stravovanie (špecifikované v jednotlivých častiach podaktivít + občerstvenie), ubytovanie, 

školiacu miestnosť pre zamestnancov úradov PSVaR skupinovým vzdelávaním, pričom počet 

účastníkov v jednej vzdelávacej skupine bude v súlade s NP DEI NS (max. 12 účastníkov). 

 

Táto vzdelávacia aktivita, v celkovom rozsahu 24 (60 minútových) hodín, teda 3 dni po 8 

hodín denne pre jednu skupinu sa bude realizovať v predpokladaných termínoch (v závislosti 

od ukončenia verejného obstarávania). Termín každej vzdelávacej aktivity pre každú 

vzdelávaciu skupinu bude vzájomne odsúhlasený s objednávateľom najneskôr dva mesiace 

pred realizáciou vzdelávacej aktivity. 

 

Požadované služby budú zabezpečené pre každú vzdelávaciu skupinu v celkovom rozsahu 24 

(60 minútových) hodín, teda 3 po sebe nasledujúce pracovné dni po 8 hodín denne pre jednu 

vzdelávaciu skupinu.  

Pri vzdelávaní je potrebné pre účastníkov vzdelávacej aktivity (spolu v max. počte 12 

účastníkov) zabezpečiť:  

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť 

a ubytovanie;  

tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť.  

 

Požadované kritéria na školiacu miestnosť a s tým súvisiace služby stravovania (vrátane 

občerstvenia) a ubytovania sú súčasťou spoločných požiadaviek pre všetky plánované 

vzdelávacie aktivity, podrobne špecifikované v úvode Opisu predmetu zákazky (a tiež 

súčasťou rámcovej dohody). 
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Podaktivita 1.2.3 Vzdelávanie v náhradnej rodinnej starostlivosti  

Časť podaktivity s názvom: 1. Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť a následná 

podpora náhradných rodín  

c) Program podpory náhradných rodín 

(max. 24 účastníkov vzdelávania - max. 6 účastníkov z VRR, max. 18 účastníkov z MRR) 

 

Predmetom zadávanej časti zákazky na poskytnutie služieb v rámci Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja tejto aktivity je zabezpečenie:  

- stravovanie (špecifikované v jednotlivých častiach podaktivít + občerstvenie), ubytovanie, 

školiacu miestnosť pre zamestnancov úradov PSVaR skupinovým vzdelávaním, pričom počet 

účastníkov v jednej vzdelávacej skupine bude v súlade s NP DEI NS (max. 12 účastníkov). 

 

Táto vzdelávacia aktivita, v celkovom rozsahu 24 (60 minútových) hodín, teda 3 dni po 8 

hodín denne pre jednu skupinu sa bude realizovať v predpokladaných termínoch (v závislosti 

od ukončenia verejného obstarávania). Termín každej vzdelávacej aktivity pre každú 

vzdelávaciu skupinu bude vzájomne odsúhlasený s objednávateľom najneskôr dva mesiace 

pred realizáciou vzdelávacej aktivity. 

 

Požadované služby budú zabezpečené pre každú vzdelávaciu skupinu v celkovom rozsahu 24 

(60 minútových) hodín, teda 3 po sebe nasledujúce pracovné dni po 8 hodín denne pre jednu 

vzdelávaciu skupinu. 

 

Pri každom vzdelávaní je potrebné pre účastníkov jednotlivých vzdelávacích skupín (spolu v 

max. počte 24 účastníkov) uvedenej vzdelávacej aktivity zabezpečiť:  

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiaca miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť 

a ubytovanie;  

tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť.  

 

Požadované kritéria na školiacu miestnosť a s tým súvisiace služby stravovania (vrátane 

občerstvenia) a ubytovania sú súčasťou spoločných požiadaviek pre všetky plánované 

vzdelávacie aktivity, podrobne špecifikované v úvode Opisu predmetu zákazky (a tiež 

súčasťou Rámcovej dohody). 
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Podaktivita 1.2.3 Vzdelávanie v náhradnej rodinnej starostlivosti 

Časť podaktivity s názvom: 2. Posúdenie funkčnosti rodinného systému v podmienkach 

náhradnej rodinnej starostlivosti 

a) Posúdenie psychosociálnych funkcií rodiny vzhľadom ku kultúrnym a sociálnym 

špecifikám, jej zdrojov, mechanizmov zvládania životných situácií, nárokov sociálneho 

prostredia, nárokov spojených s prevzatím a zvládaním sociálnych rolí.  

(max. 24 účastníkov vzdelávania - max. 6 účastníkov z VRR, max. 18 účastníkov z MRR) 

 

Predmetom zadávanej časti zákazky na poskytnutie služieb v rámci Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja tejto aktivity je zabezpečenie:  

- stravovanie (špecifikované v jednotlivých častiach podaktivít + občerstvenie), ubytovanie, 

školiacu miestnosť pre zamestnancov úradov PSVaR skupinovým vzdelávaním, pričom počet 

účastníkov v jednej vzdelávacej skupine bude v súlade s NP DEI NS (max. 12 účastníkov). 

 

Táto vzdelávacia aktivita, v celkovom rozsahu 24 (60 minútových) hodín, teda 3 dni po 8 

hodín denne pre jednu skupinu sa bude realizovať v predpokladaných termínoch (v závislosti 

od ukončenia verejného obstarávania). Termín každej vzdelávacej aktivity pre každú 

vzdelávaciu skupinu bude vzájomne odsúhlasený s objednávateľom najneskôr dva mesiace 

pred realizáciou vzdelávacej aktivity. 

 

Požadované služby budú zabezpečené pre každú vzdelávaciu skupinu v celkovom rozsahu 24 

(60 minútových) hodín, teda 3 po sebe nasledujúce pracovné dni po 8 hodín denne pre jednu 

vzdelávaciu skupinu. 

 

Pri každom vzdelávaní je potrebné pre účastníkov jednotlivých vzdelávacích skupín (spolu v 

max. počte 24 účastníkov) uvedenej vzdelávacej aktivity zabezpečiť:  

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť 

a ubytovanie; tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť.  

 

Požadované kritéria na školiacu miestnosť a s tým súvisiace služby stravovania (vrátane 

občerstvenia) a ubytovania sú súčasťou spoločných požiadaviek pre všetky plánované 

vzdelávacie aktivity, podrobne špecifikované v úvode Opisu predmetu zákazky (a tiež 

súčasťou rámcovej dohody). 
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Podaktivita 1.2.3 Vzdelávanie v náhradnej rodinnej starostlivosti  

Časť podaktivity s názvom: 2. Posúdenie funkčnosti rodinného systému v podmienkach 

náhradnej rodinnej starostlivosti  

b) Posúdenie výchovných štýlov rodičov a kapacity rodičov byť vzťahovou osobou pre 

dieťa. Posúdenie rodiny vzhľadom k životnému cyklu rodiny a úlohám z neho 

vyplývajúcim. Štrukturálne posúdenie dynamiky rodinných subsystémov, otvorenosti a 

uzavretosti systému. Posúdenie interakčnej dynamiky pri napĺňaní potrieb členov rodiny. 

Posúdenie komunikačných vzorcov v rodine a miery komunikačných problémov.  

(pre max. 24 účastníkov vzdelávania (max. 6 účastníkov z VRR, max. 18 účastníkov z MRR) 

 

Predmetom zadávanej časti zákazky na poskytnutie služieb v rámci Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja tejto aktivity je zabezpečenie:  

- stravovanie (špecifikované v jednotlivých častiach podaktivít + občerstvenie), ubytovanie, 

školiacu miestnosť zamestnancov úradov PSVaR skupinovým vzdelávaním, pričom počet 

účastníkov v jednej vzdelávacej skupine bude v súlade s NP DEI NS (max. 12 účastníkov). 

 

Táto vzdelávacia aktivita, v celkovom rozsahu 24 (60 minútových) hodín, teda 3 dni po 8 

hodín denne pre jednu skupinu sa bude realizovať v predpokladaných termínoch (v závislosti 

od ukončenia verejného obstarávania). Termín každej vzdelávacej aktivity pre každú 

vzdelávaciu skupinu bude vzájomne odsúhlasený s objednávateľom najneskôr dva mesiace 

pred realizáciou vzdelávacej aktivity. 

 

Požadované služby budú zabezpečené pre každú vzdelávaciu skupinu v celkovom rozsahu 24 

(60 minútových) hodín, teda 3 po sebe nasledujúce pracovné dni po 8 hodín denne pre jednu 

vzdelávaciu skupinu. 

 

Pri každom vzdelávaní je potrebné pre účastníkov jednotlivých vzdelávacích skupín (spolu v 

max. počte 24 účastníkov) uvedenej vzdelávacej aktivity zabezpečiť:  

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť 

a ubytovanie;  

tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť.  

 

Požadované kritéria na školiacu miestnosť a s tým súvisiace služby stravovania (vrátane 

občerstvenia) a ubytovania sú súčasťou spoločných požiadaviek pre všetky plánované 

vzdelávacie aktivity, podrobne špecifikované v úvode Opisu predmetu zákazky (a tiež 

súčasťou Rámcovej dohody). 
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Podaktivita 1.2.3 Vzdelávanie v náhradnej rodinnej starostlivosti 

Časť podaktivity s názvom: 2. Posúdenie funkčnosti rodinného systému v podmienkach 

náhradnej rodinnej starostlivosti  

c) Posúdenie miery napĺňania psychologických a vývinových potrieb dieťaťa. Posúdenie 

miery adaptácie dieťaťa v rodine. Komplexná psychodiagnostika dieťaťa. 

(max. 24 účastníkov vzdelávania - max. 6 účastníkov z VRR, max. 18 účastníkov z MRR) 

 

Predmetom zadávanej časti zákazky na poskytnutie služieb v rámci Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja tejto aktivity je zabezpečenie:  

- stravovanie (špecifikované v jednotlivých častiach podaktivít + občerstvenie), ubytovanie, 

školiacu miestnosť pre zamestnancov úradov PSVaR skupinovým vzdelávaním, pričom počet 

účastníkov v jednej vzdelávacej skupine bude v súlade s NP DEI NS (max. 12 účastníkov). 

 

Táto vzdelávacia aktivita, v celkovom rozsahu 24 (60 minútových) hodín, teda 3 dni po 8 

hodín denne pre jednu skupinu sa bude realizovať v predpokladaných termínoch (v závislosti 

od ukončenia verejného obstarávania). Termín každej vzdelávacej aktivity pre každú 

vzdelávaciu skupinu bude vzájomne odsúhlasený s objednávateľom najneskôr dva mesiace 

pred realizáciou vzdelávacej aktivity. 

 

Požadované služby budú zabezpečené pre každú vzdelávaciu skupinu v celkovom rozsahu 24 

(60 minútových) hodín, teda 3 po sebe nasledujúce pracovné dni po 8 hodín denne pre jednu 

vzdelávaciu skupinu. 

 

Pri každom vzdelávaní je potrebné pre účastníkov jednotlivých vzdelávacích skupín (spolu v 

max. počte 24 účastníkov) uvedenej vzdelávacej aktivity zabezpečiť:  

prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť a ubytovanie; 

druhý deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večeru, školiacu miestnosť 

a ubytovanie;  

tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiacu miestnosť.  

 

Požadované kritéria na školiacu miestnosť a s tým súvisiace služby stravovania (vrátane 

občerstvenia) a ubytovania sú súčasťou spoločných požiadaviek pre všetky plánované 

vzdelávacie aktivity, podrobne špecifikované v úvode Opisu predmetu zákazky (a tiež 

súčasťou Rámcovej dohody). 

  

 


