
Centrum sociálnych služieb – AVE,  Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom 

 

Plán a režim návštev v CSS-AVE 
PRAVIDLÁ REŽIMU NÁVŠTEV: 

Priestor pre návštevy, ktoré spĺňajú 

odporúčané podmienky 

- Preferovať realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch – 

v záhrade CSS-AVE 

- Vo vnútorných priestoroch (v izbách)  len u imobilných klientov  

 

Dĺžka návštevy Max. 30 minút 

 

Počet návštevníkov u jedného 

klienta 

- V exteriéri  - 4 osoby 

- V interiéri - 2 osoby  

 

Ohlasovanie návštev  - Návštevník musí návštevu ohlásiť vopred a dohodnúť si termín 

z dôvodu potreby zorganizovania návštevy a hygienických 

opatrení 

- Neohlásené návštevy budú vybavené v návštevných hodinách len 

v prípade, ak sa termín návštevy nebude prekrývať s termínom 

ohlásenej návštevy. 

- Prednosť majú ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych 

udalostí)           

- Návšteva sa povoľuje iba osobám, ktoré spĺňajú podmienky pre 

návštevníkov 

 

Kontaktná osoba pre návštevy, 

informácie o možnosti návštev  

 

asistentka sociálnej práce Bc. Jana Zahradníková: 

042 4421292,  0901 918 567 

jana.zahradnikova@cssdubnica.sk 

 

asistentka sociálnej práce Mgr. Lenka Grausová 

lenka.grausova@cssdubnica.sk 

042 4421292,  0901 918 564 

 

alebo službukonajúci pracovníci: 

ambulancia  042 4421665,  0901 918 570 

 

Návštevné hodiny - Denne v čase od 14,00 do 16,00 hod.  

 

Informácie o možnosti návštev 

a Pláne a režime návštev 

 

- www.cssdubnica.sk 

 

 

 

mailto:jana.zahradnikova@cssdubnica.sk
mailto:lenka.grausova@cssdubnica.sk
http://www.cssdubnica.sk/


PRAVIDLÁ  PRE  PRIEBEH  NÁVŠTEVY 

Oznámenie návštevy 

 

Návštevník musí návštevu ohlásiť vopred a dohodnúť si termín z dôvodu 

potreby zorganizovania návštevy a hygienických opatrení 

 

Vstupná kontrola 

návštevníka 

 

- Dezinfekcia rúk pri vstupe 

- Používanie správne nasadeného respirátora počas celej návštevy 

- Vypísanie čestného vyhlásenia k ochoreniu COVID-19 

 

Miesto pre návštevy 

 

Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre 

návštevy :                                                                                                       

- Preferovať realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch – v záhrade       

- Vo vnútorných priestoroch (v izbách) len u imobilných klientov  

Podmienky pre 

návštevníkov  

 

- Neohlásené návštevy budú vybavené v návštevných hodinách len 

v prípade, ak sa termín návštevy nebude prekrývať s termínom ohlásenej 

návštevy. 

- Prednosť majú ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych udalostí)           

- Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia 

COVID-19, osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s 

ochorením COVID-19 a v prípade príznakov akútneho respiračného 

ochorenia alebo zvýšenej teploty 

- Návštevník si pri vstupe vydezinfikuje ruky a  po celý čas návštevy 

používa správne nasadený respirátor    

  

 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si 

štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy  

opätovne a to  aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý 

nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  návštev.  

Plán a režim návštev v CSS-AVE nadobúda účinnosť dňa  01.07.2022. 

 

                                                                                                                                        Mgr. Anna Kancirová  

                                                                                                                   riaditeľka CSS-AVE                                                                


