
 

Vás pozýva na vzdelávaco-relaxačný program 
 

MANAŽÉR ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
Modul: Náročné situácie v praxi zariadení sociálnych služieb 

 

Pre koho je tento program určený? 
Riaditeľkám a riaditeľom zariadení sociálnych služieb, prípadne ich zástupcom. 
  
Kedy a kde sa program uskutoční? 
21.-23. septembra 2022 (streda - piatok) v Bardejovských Kúpeľoch. Ubytovaní budete                            
v 4-hviezdičkovom hoteli Alexander. 
 
Ako je organizovaný? 
Program je organizovaný ako 3-dňový, začína v stredu 21.09.2022, končí v piatok 23.09.2022. 
Pozostáva z časti vzdelávacej, relaxačnej, sprievodných aktivít a individuálneho trávenia voľného 
času. Stravovanie začína i končí obedom. Podrobný harmonogram podujatia tvorí prílohu tejto 
pozvánky. 
 
Čo je obsahom vzdelávacej časti programu? 
Vzdelávacia časť pozostáva z 2 seminárov a 2 workshopov v celkovom rozsahu 6 hod.: 
Semináre:  
1. Hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb z pohľadu hodnotiteľa 
2. Komplexná starostlivosť o klienta s dekubitom a inými typmi rán 
Workshopy:  
1. Kým príde záchranka...  
2. Kým prídu hasiči... 

 

Čo sme pre Vás pripravili v rámci relaxačnej časti programu? 
 3 liečebné procedúry: 1x klasická masáž čiastočná, 1x minerálny kúpeľ, 1x soľná jaskyňa 
 2x vstup do wellness - kombinácia bazénov a sáun  
 
Aké sú sprievodné aktivity?  
 Večerný raut  - neformálne spoločenské stretnutie (v 1. pobytový deň) 
 Prezentácia: Ďalšie vzdelávanie inštruktorov sociálnej rehabilitácie – návrh pripravovaného 

vzdelávacieho programu s možnosťou priamo ovplyvniť jeho obsah podľa potrieb praxe 
 

Aké sú možnosti individuálneho trávenia voľného času priamo v areáli Bardejovských Kúpeľov? 
Šarišské múzeum, Skanzen – múzeum ľudovej architektúry, Náučný chodník Čierna mláka, Náučný 
chodník Sissi a jej zastavenia, Kyslíková dráha, Jazierko, Lávka priateľstva, Letné kúpalisko 
s vyhrievanou vodou, Tenisové kurty, Bowling,  Squash, Kino Žriedlo,... 
 
Kto tvorí lektorský tím? 
 Mgr. Marek Sušinka – interný hodnotiteľ kvality sociálnych služieb 
 Bc. Miroslav Nagy  – zdravotnícky záchranár, inštruktor prvej pomoci 
 Ing. Arnold Brenwasser – bezpečnostný manažér 
 MVDr. Ingrid Vanická, Mgr. Miroslava Kmeťová – špecialistky ošetrovania rán 
 
Kto tvorí organizačný tím? 
 Danka Petrufová 
 Slavko Poptrajanovski 
 Juraj Petrík 



Aká je forma ukončenia? 
Absolventi získajú certifikát. 
 
Aký bonus získate? 
Účasťou na podujatí získate pre svoje ZSS status 3P Priateľ, ktorý Vám prinesie nasledujúce výhody: 
1. zdarma účasť riaditeľa zariadenia na jednom 1-dňovom podujatí v období do 12 mesiacov* 
2. zdarma účasť 1 člena 4-členného tímu na podujatí Teamforming Camp pri časovo najbližšej 

realizácii 
3. 20% zľavu pre všetkých zamestnancov zariadenia na 1-dňové podujatia v období do 12 mesiacov* 
4. 20% zľavu na podujatia na objednávku (lektor prichádza do ZSS) pri objednaní 2 a viac 

vzdelávacích dní (t.j. 16 vyuč. hodín) v období do 12 mesiacov* 
5. 20% zľavu na jeden vybraný modul z programu ďalšieho vzdelávania inštruktorov sociálnej 

rehabilitácie (bude predstavený priamo na podujatí) pre 2 pracovníkov ZSS pri časovo najbližšej 
realizácii 

*Bonusy si možno uplatniť do 23.09.2023. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie s následkom 

zákazu konania hromadných podujatí bude tento termín primerane predĺžený.  

 

Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa, ako a dokedy ho možno uhradiť? 

Poplatok:  

 360 Eur/osoba – v prípade prihlásenia a úhrady do 31.08.2022  
 385 Eur/osoba – v prípade prihlásenia a úhrady do 06.09.2022  
 Ak požadujete ubytovanie v 1-lôžkovej izbe, uhrádzanú sumu je treba navýšiť o 46 Eur. 
Zahŕňa:  
 vzdelávací program pozostávajúci z 2 seminárov a 2 workshopov 
 2x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe (možnosť ubytovania v 1-lôžkovej s doplatkom 46 Eur/pobyt) 
 welcome drink 
 3x obed formou bufetových stolov 
 2x raňajky formou bufetových stolov 
 1x večera formou bufetových stolov  
 1x večera vo forme večerného rautu (neformálne spoločenské stretnutie) 
 3x coffee break (káva/čaj, minerálka, pečivo) 
 3 liečebné procedúry/pobyt: 1x klasická masáž čiastočná, 1x minerálny kúpeľ, 1x soľná jaskyňa 
 2x vstup do wellness - kombinácia bazénov a sáun  
 prenájom kongresovej sály 
 honorár lektorov 
 písacie potreby  
 vyhotovenie certifikátu 
Spôsob úhrady:  
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0023 0102 9965                                                                                                                                              
Variabilný symbol: 21092022 
Špecifický symbol: IČO vysielajúceho zariadenia   
Správa pre prijímateľa: priezvisko/priezviská prihlásených účastníkov 
Úhradu za viacerých prihlásených z jedného zariadenia realizujte jednou sumou.  
Ak požadujete vystavenie faktúry, zašlite svoje fakturačné údaje na e-mail: akademia@3p-
projekt.sk. Uhrádzajte až po vystavení faktúry, ktorá Vám bude obratom doručená. 
Termíny úhrady:  
360 Eur do 31.08.2022 (termín pripísania na účet) 
385 Eur do 06.09.2022 (termín pripísania na účet) 
 
Ako sa možno prihlásiť? 

 Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: www.3p-
projekt.sk – On-line prihlášky (ľavé menu) – Záväzná prihláška na podujatia s pevným 
termínom.  

 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok podľa inštrukcií vyššie možno najneskôr           
do 06.09.2022. Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej povinnosť platby.  

 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena prihláseného účastníka za iného. 
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Poznámka: V prípade zrušenia podujatia z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie budú 
uhradené prostriedky vrátené vysielajúcim organizáciám v plnom rozsahu. 
 
Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky? 

 Tel.: 0905 771 074 (D. Petrufová), 0905 636 073 (S. Poptrajanovski)  
 E-mail: akademia@3p-projekt.sk 
 www.3p-projekt.sk 
 
Dôležité! Počas konania podujatia budú dodržiavané v tom čase platné epidemiologické opatrenia 
vydané ÚVZ SR pre organizovanie hromadných podujatí. Organizátor tieto nepretržite monitoruje 
a organizáciu podujatia tomu prispôsobuje. Každý prihlásený účastník bude včas informovaný 
o prípadných zmenách, ako aj o povinnostiach súvisiacich s epidemiologickou situáciou. 
 
V Prešove 11.08.2022 

 

 
Aj takto sa o Vás staráme  

 
 

Údaje o dodávateľovi služby: 
3P – Projekt n.o.     

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov    IČO: 50392701    DIČ: 2120308806 
Č. registrácie: OVVS-527/2016-NO     Firma nie je platcom DPH. 

 
 
 
 
 

 
Hotel ALŽBETA so sochou cisárovnej Sissi       Hotel ALEXANDER 

 
Wellness v hoteli Ozón                      Kúpeľná kolonáda 
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Príloha  
ČASOVÝ HARMONOGRAM PODUJATIA 

 

1. deň (streda 21.09.2022) 

12,00 – 12,30 prezentácia účastníkov, ubytovanie (v prípade dostupnosti izieb, oficiálne po 14. h.) 

12,30 – 13,30 otvorenie podujatia – welcome drink, oboznámenie s programom, spoločný obed 

13,30 – 15,00 Seminár: Hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb z pohľadu hodnotiteľa 

15,00 – 15,30 coffe break 

15,30 – 19,00 osobné voľno, wellness, procedúra soľná jaskyňa  

19,00 večerný raut  (neformálne spoločenské stretnutie) 
 

2. deň (štvrtok 22.09.2022) 

07,00 – 09,00 raňajky 

09,00 – 10,00 Prezentačný seminár: Komplexná starostlivosť o klienta s dekubitom a inými typmi rán 

10,00 – 10,30 coffee break 

10,30 – 12,30 Workshop: Kým príde záchranka...  
12,30 – 13,00 spoločný obed 

13,00 – 18,00 osobné voľno, wellness, čerpanie procedúr – minerálny kúpeľ, klasická masáž 

18,00 – 18,30 spoločná večera 

18,30 osobné voľno, wellness  
 

3. deň (piatok 23.09.2022) 

07,00 – 09,00 raňajky  

09,00 – 10,00 Prezentácia pripravovaného modulového vzdelávacieho programu: Ďalšie vzdelávanie 

inštruktorov sociálnej rehabilitácie 

10,00 – 10,30 Coffee break 

10,30 – 12,00 Workshop: Kým prídu hasiči... 
12,00 – 12,30 spoločná spätná väzba, odovzdanie certifikátov 

12,30 spoločný obed, záver podujatia 

 


