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Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Veľký Krtíš 

 /  VK1/SPOaSK/BEZ/2021/591 

č. z. 2021/16210 

Mgr. Tatiana Macková/ 

 

04. 02. 2021 

 

Vec   

Poskytnutie referencie 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „úrad“) Vám na základe Vašej žiadosti 

o zaslanie referencie na realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v roku 

2020 zasiela nasledovné vyjadrenie. 

Akreditovaný subjekt Kľúč, n.o. vykonával pre tunajší úrad opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately v rokoch 2017, 2018, 2019 a 2020 na základe schválených priorít. 

V roku 2020 to boli opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonania odborných metód na podporu 

riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine 

a v medziľudských vzťahoch, v rámci realizácie týchto opatrení sme sa stretli s vysokou 

odbornosťou tímu vykonávajúceho opatrenia, opakovane sa nám v rámci spoločnej spolupráce 

podarilo naplniť ciele stanovené s vybratými rodinami, preto našu spoluprácu a kvalitu 

vykonávaných opatrení hodnotíme vysoko pozitívne.  

Akreditovaný subjekt Kľúč n.o. hodnotíme ako subjekt vykonávajúci kvalitnú a odbornú 

prácu. 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 Mgr. Ladislav Diós 

Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny  



ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TRENČÍN 

Odbor sociálnych vecí a rodiny 

M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín 

  

 Kľúč n. o. 

 Rezedová 16 

 821 01 Bratislava  

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo  Vybavuje/linka                 Trenčín 
15. 01. 2021 2021/13621 Mgr. Trojanovičová      21. 01. 2021 

     032/2440600 

Vec 

Žiadosť o referencie – odpoveď  

 

Úradu práce, sociálnych veci a rodiny Trenčín, odboru sociálnych vecí a rodiny, 

oddeleniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bola dňa 18. 01. 2021 doručená 

Vaša žiadosť  o zaslanie referencie, ku ktorej Vám oznamujeme nasledovné:    

V rámci zabezpečenia priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately v roku 2020 bola Vaša nezisková organizácia na základe výzvy 

k predkladaniu projektov vybratá k realizácii priority - Opatrenie na zabezpečenie vykonania 

odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods. 3. písm. b) 

bod 2 zákona číslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Projekt organizácie bol kvalitne vypracovaný, v súlade so zmluvnými podmienkami.   

Pri zabezpečení uvedeného projektu hodnotíme kladne prácu realizačného tímu, ktorí 

profesionálne pristupoval ku klientom, pri rodinách kde to bolo potrebné organizoval 

prípadové konferencie so zapojením ďalších subjektov, so zreteľom na napĺňanie  potrieb detí 

v rodine.  Počas realizácie projektu boli dodržané všetky dohodnuté termíny a podmienky. 

Správy boli zasielané podľa uzatvorenej zmluvy pravidelne, záverečné správy obsahovali 

odporúčania ohľadne ďalšej práce s rodinou s ohľadom na najlepší záujem maloletých detí. 

Pozitívne hodnotíme spoluprácu medzi zamestnancami Úradu PSVaR Trenčín a zástupcami 

neziskovej organizácie Kľuč počas realizácie celého projektu. 

 
S pozdravom 

 

Ing.  Boris Ilkyw  

                              riaditeľ úradu 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                  
Telefón     Fax               E-mail     
032/2440600 032/6400233                     Trojanovicova.Maria@upsvr.gov.sk      



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Nám. slobody 9, Ružomberok, 034 01 
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+421 44 2443 600 
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Bankové spojenie IČO 

30794536 

E-mail 

 

 

        
Kľúč n.o. 

Rezedová 1488/16 

821 01 Bratislava-Ružinov 

Bratislava II 

        
Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Ružomberok 

 /  RK1/OSPODaSK/BEZ/2021/

302 

č. z. 2021/6431 

PhDr. Ľubica Jacková/2443600 

 

19. 01. 2021 

 

Vec   

Odpoveď na žiadosť o referencie 

 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 18.1.2021 o referencie,  Vám oddelenie sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok (ďalej len 

„úrad“) uvádza nasledovné: 

 

          Úrad v roku 2020 v spolupráci s Vašim akreditovaným subjektom realizoval prioritu pod 

názvom „Výchovný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo poruchami 

správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

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

alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú“. 

 Vzájomnú spoluprácu úradu a akreditovaného subjektu Kľúč, n.o. hodnotí úrad ako veľmi 

dobrú. Pozitívne hodnotíme priebeh ako aj realizáciu celého projektu. Komunikácia medzi 

akreditovaným subjektom a úradom prebiehala písomnou formou v rámci priebežných mesačných 

správ, príp. telefonicky a elektronicky. Úrad bol pravidelne informovaný o aktuálnej situácii 

v rodine a tak mohol operatívne riešiť prípadnú krízovú situáciu. Rodinám bola poskytovaná 

podpora pri úprave narušených vzťahov, poradenstvo pri riešení výchovných problémov. 

Spolupráca odborného tímu, úradu a rodín bola ovplyvnená situáciou spôsobenou šírením ochorenia 

COVID 19 a následnými preventívnymi opatreniami. Aj napriek všetkým obmedzeniam, ktoré táto 

situácia priniesla,  úrad a aj klienti hodnotili spoluprácu pozitívne a bola pre všetkých 

zainteresovaných prínosom. 

 

         Požiadavky oddelenia SPODaSK kladené na akreditovaný subjekt a očakávané výsledky boli 

realizovanou prioritou naplnené 

 

S pozdravom _________________________________ 

PhDr. Ľubica Jacková v.r. 

vedúca oddelenia SPODaSK 

 









Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo 

 
Námestie A. Bernoláka 381/4, Námestovo, 029 01 
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+421 43 2445 600 
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Bankové spojenie 
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E-mail 

Maria.Protusova
@upsvr.gov.sk 

 

   

Kľúč n.o. 

Rezedová 1488/16 

821 01 Bratislava-Ružinov 

Bratislava II 

      
Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Námestovo 

 /  NO1/OSPODSK/SPO/2021/1

522 

č. z. 2021/22978 

Mgr. Mária Protušová/ 

 

26. 01. 2021 

Vec   

Žiadosť o referencie – Odpoveď 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo ( ďalej len „ úrad „“ )  k  žiadosti o referencie za 

rok 2020 uvádza nasledovné:  

Akreditovaný subjekt KĽÚČ n. o., v roku 2020 realizoval pre úrad  jednu prioritu „ opatrenia  na 

zabezpečenie vykonávania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom 

rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí“. 

 

Opatrenie bolo realizované v dvoch okresoch v pôsobnosti úradu;  pre 8 rodín v okrese Námestovo 

a 4  rodiny v okrese Tvrdošín.  

Počas celej realizácie projektu aj napriek obmedzeným podmienkam v súvislosti s nariadenými 

protiepidemiologickými opatreniami,  akreditovaný subjekt realizoval uvedenú  prioritu  

v prirodzenom prostredí mal. detí s prísnym dodržiavaním protiepidemiologických opatrení, resp. 

telefonickou intervenciou s rodičmi a maloletými deťmi.  

Akreditovaný subjekt priebežne podával  informácie o realizácii uvedeného opatrenia  

zamestnancom oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zodpovedným za 

vedenie prípadovej sociálnej práce.  Písomné podávanie správ bolo pravidelné v mesačných 

termínoch s uvedením sociálnej intervencie v rodine, dosiahnutých cieľoch v mesiaci 

a naplánovaním sociálnej intervencie  na nasledujúci mesiac.   

Na konci realizácie priority boli osobitne pre každú rodinu vypracované záverečné správy 

o priebehu, dosiahnutých cieľoch,  prínose a  zhodnotenia projektu s  odporúčaním pre orgán 

SPODaSK. Počas jeho realizácie  boli dodržané všetky dohodnuté podmienky.  

 

Pozitívne hodnotíme  prácu zamestnancov akreditovaného subjektu s účasťou psychologičky, ktorí  

svojim profesionálnym prístupom si získali dôveru klientov zaradených do programu.   

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo  už niekoľko rokov spolupracuje v oblasti 

vykonávania opatrení SPODaSK s   akreditovaným subjektom  KĽÚČ. 

 

Týmto využívame príležitosť  poďakovania sa za dobrú spoluprácu akreditovanému subjektu   

KĽÚČ n. o. , Bratislava, ktorú vykonáva  na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.    

 

S pozdravom 

 

 

 

 

       

 

                          Mgr. Jozef Daňo  

riaditeľ Úradu práce,  

sociálnych vecí a rodiny Námestovo 

 



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin 

Odbor  sociálnych  vecí  a  rodiny  

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Novomeského  4, Martin, 036 01 

 

 

 

         Kľúč, n.o. 

        Rezedova 16 

        821 01 Bratislava  

 

 

Váš list / zo dňa                     Naše číslo                          Vybavuje / linka                      Miesto / dátum                    

18.01.2021       SPODaSK/2021/3571        Mgr. Veselovská/2441 600      Martin /27.01.2021    

                                                 

 

Vec : Žiadosť o referencie – odpoveď 

 

Akreditovaný subjekt Kľúč, n. o., Bratislava, zastúpený PhDr. Danou Maňasovou, PhD. 

zabezpečoval v roku 2020 pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Oddelenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately v rámci projektu PRIORITY 2020 s názvom : 

„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" (§ 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z.).  

Priebeh a realizáciu uvedeného projektu hodnotíme veľmi kladne a vysoko pozitívne. 

Počas realizácie projektu akreditovaný subjekt s rodinami aktívne a profesionálne pracoval,  ku 

klientom a rodinám pristupoval individuálne a zodpovedne.  Pracovníci, ktorí uvedený 

program realizovali  nám pravidelne zasielali správy a po ukončení programu sme uskutočnili 

spoločné stretnutie zamestnancov Akreditovaného subjektu, zamestnancov ÚPSVaR 

OSPODaSK a rodín, ktoré sa na programe zúčastnili. Rovnako nám boli doručené aj záverečné 

správy k jednotlivým účastníkom programu v závere ktorých sa nachádzajú odporúčania pre 

ďalšiu prácu s rodinami. Počas realizácie projektu sme nezaznamenali žiadne nedostatky zo 

strany realizátora, program bol realizovaný v súlade s ustanoveniami uzatvorenej zmluvy, ako i 

vopred dohodnutými podmienkami. 

Spolupráca realizátorov projektu s pracovníkmi oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately bola počas celého trvania realizácie programu na profesionálnej úrovni. 

Z hľadiska komplexného zhodnotenia projektu a výsledkov práce s deťmi, vysoko 

oceňujeme odbornosť pri podávaní podrobných správ o deťoch, vrátane záverečných správ, 



ktoré budú prínosom pre pracovníkov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately pri ich ďalšej práci s rodinami a deťmi. 

Zároveň vyzdvihujeme aktívny prístup, ústretovú a efektívnu spoluprácu celého 

realizačného tímu a touto cestou  vyjadrujeme naše poďakovanie za všetky  deti a rodiny, ktoré 

sa uvedeného projektu v roku 2020 zúčastnili  a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.                                

 

 

 

 

 

 

                              

 

           

                                                                                                           Mgr. Marta Veselovská                                                                                                   

                                                                                                              vedúca OSPODaSK 

       ÚPSVaR  Martin                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________                                                                                                
Telefón 043/2441600                                         Fax 043/4206637                                        Email: mt@upsvr.gov.sk                                                                                                                          










