
Organizácia 

Názov  

Zriaďovateľ    

Adresa 

organizácie 

Ulica:  

PSČ, obec:  

VÚC: 

IČO  

DIČ  

Prihlásené 

osoby 

 

Titul, priezvisko, meno, dátum narodenia        

 

 

 

 

 

Tel.č.  E-mail: 

E-mail s linkom  

Adresa bydliska  

 

Cena 40€ s DPH pre organizáciu pre max 3 účastníkov / 1 prednáška  (nad 3 účastníkov 

za každého ďalšieho účastníka +5€ ). 
Príklad: Ak nahlásim 3 ľudí, tak platím 40€. Ak nahlásim 5 ľudí platím 40€ + 2x5€ = 50€ 

Klienti softvérového systému caresee majú poradenské piatky ZDARMA. 

 som klientom caresee. 

Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do stredy 12:00 v aktuálnom týždni, kedy sa bude 

konať prednáška. Aby sme vedeli pripraviť faktúru a vydať potvrdenie o účasti,  napíšte do 

prihlášky všetky osoby, ktoré sa zúčastnia prednášky. Na jednu prihlášku zaznačte X len na 

jednu prednášku. V kolónke E-mail s linkom zadajte e-mail, na ktorý si prajete poslať 

pozvánku s linkom na pripojenie. 

Naskenovanú a podpísanú prihlášku pošlite na sekretariat@avvss.sk. Po zaslaní prihlášky 

Vám vystavíme faktúru, ktorú je nutné obratom uhradiť. Po úhrade Vám bude zaslaný link na 

pripojenie. 

V prípade akýchkoľvek informácii môžete volať na +421 948 345 158 

mailto:sekretariat@avvss.sk


 

Prihlasujem sa 
na 

Dátum Téma 

  11.2 Opatrovateľský proces 

  18.2 Ošetrovateľský proces 

  25.2 Sociálna rehabilitácia 

  4.3 Bezpečnostné a generalistické riziká 

  11.3 

Riziká v opatrovateľskom procese (preventívne a nápravné 
opatrenia) 

  18.3 

Riziká v ošetrovateľskom procese (preventívne a nápravné 
opatrenia) 

  25.3 

Riziká v sociálnej rehabilitácii (preventívne a nápravné 
opatrenia) 

  1.4 Podmienky kvality 

  8.4 Ľudské práva 

  22.4 Bezpečnosť pri práci 

  29.4 Pracovné prostredie opatrovateľského procesu 

  6.5 Pracovné prostredie ošetrovateľského procesu 

  13.5 Pracovné prostredie sociálnej rehabilitácie 

  20.5 Hygienické opatrenia v opatrovateľskom procese 

  27.5 Konferencia o kvalite 

  3.6 Tvorba dokumentu postupu odbornej činnosti 

  10.6 Hygienické opatrenia v ošetrovateľskom procese 

  17. - 18.6 Maratón sociálnej Rehabilitácie 

  24.6 Proces základného sociálneho poradenstva 

Prednášky sa konajú vždy v čase 10:00 – 11:30. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dňa         Podpis 
 

 
 

 

 
 
Názov OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách; www.avvss.sk  

v spolupráci s CareSee s.r.o. 

Poštová adresa Bernolákova 4, 908 51, Holíč 

Kontaktná osoba za 

organizáciu 

Ing. Oľga Hláveková Telefónne číslo: 

 

+421948345158 

IČO: 51 216 477 

 

e-mail: sekretariat@avvss.sk 

 

DIČ: 2120639246 

 

 

http://www.avvss.sk/
mailto:sekretariat@avvss.sk

