
 

 

Vás pozýva na vzdelávacie podujatie 
 

 

HODNOTENIE KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY V PRAXI 

Ako byť pripravený a nebyť prekvapený 

 
Podujatie je zamerané na štandardy kvality sociálnych služieb, ich uplatňovanie v poskytovateľskej praxi 
a hodnotenie kvality u poskytovateľa z pohľadu pripravenosti zodpovedných zamestnancov                    
na proces hodnotenia. Súčasťou programu je aj vyhodnotenie plnenia podmienok kvality s praktickými 
ukážkami postupov prípravy na hodnotenie. Hlavným prínosom je podpora zodpovedných pracovníkov 
pri procese hodnotenia kvality a pri vytváraní podmienok pre poskytovanie kvalitných sociálnych služieb.   
 
Pre koho je toto podujatie určené? 
Riaditeľom zariadení sociálnych služieb, vedúcim úsekov priamej starostlivosti o prijímateľa sociálnej 
služby, koordinátorom pracovných tímov (team lídrom) a sociálnym pracovníkom. 
 
Čo je obsahom vzdelávania? 

 Normatívny rámec hodnotenia kvality 

 Hodnotiteľský tím  

 Fázy hodnotiteľskej činnosti 

 Priebeh hodnotenia podmienok kvality na mieste 

 Body sú dôležité 

 Vyhodnotenie plnenia podmienok kvality 
 
Kedy a kde sa podujatie uskutoční? 
Termín podujatia: bude zverejnený po uvoľnení protiepidemiologických opatrení týkajúcich sa 
organizovania hromadných podujatí 
Miesto konania: Tatra hotel v Poprade (Karpatská 7). Hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 
železničnej a autobusovej stanice.  
 
Kto je lektorom podujatia? 
PhDr. PaedDr. Ján Šrenkel, PhD.  
lektor - metodik, supervízor, špeciálny pedagóg, riaditeľ zariadenia sociálnych služieb 
 
Aká je forma ukončenia? 
Absolventi za 100%-nú účasť na podujatí získajú certifikát. 
 
Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa a ako ho možno uhradiť? 
Poplatok: 68,- Eur/1 osoba 



Zahŕňa: vzdelávací program, honorár lektora, študijný materiál, písacie potreby (zošit a pero), prenájom 
miestnosti a prezentačnej techniky, 1x coffee break (káva/čaj, pečivo), 1x obed (polievka, hlavné jedlo, 
káva/čaj), pitný režim počas celého podujatia, certifikát. 
Spôsob úhrady: bude zverejnený po stanovení termínu konania 
 
Ako možno svoje zariadenie sociálnych služieb nezáväzne (predbežne) prihlásiť? 
Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: www.3p-projekt.sk – On-line 
prihlášky (ľavé menu) – Nezáväzná prihláška na podujatia s otvoreným termínom.  
(Predbežne sa prihlasuje iba zariadenie sociálnych služieb s uvedením predpokladaného počtu vyslaných 
pracovníkov. Prihlásenie je nezáväzné. Konkrétni pracovníci sa záväzne prihlásia až po zverejnení 
termínu konania, o čom budú predbežne prihlásené ZSS včas a prioritne informované.) 

 
Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky?    

 Tel.: 0905 771 074 (D. Petrufová)  

 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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