
študijný program sústavného vzdelávania 

NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ  

MODUL I. ZÁKLADNÁ NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ  

 

Spoločnosť Rescue Systém s.r.o. Žilina realizuje študijný program sústavného vzdelávania – 

Neodkladná podpora životných funkcií – modul I. Základná neodkladná podpora životných 

funkcií v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súlade s vyhláškou MZ SR č. 

366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov v znení neskorších predpisov v termíne  na základe Rozhodnutia MZ SR 

o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu študijného programu sústavného vzdelávania.  

 

Miesto a termín konania kurzu  

Miesto konania na základe vzájomnej dohody – možný aj vo Vašich priestoroch. Termín 

konania kurzu na základe dohody. 

Pre koho je kurz určený?  

Modul môže absolvovať zdravotnícky pracovník s ukončeným vzdelaním v zdravotníckych 

študijných odboroch: lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, rádiologický technik, 

zdravotnícky asistent, asistent výživy, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zubný technik, 

dentálna hygienička, zdravotnícky laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, 

farmaceutický laborant, očný optik, ortopedický technik, masér, zdravotnícky asistent, sanitár, 

logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, laboratórny diagnostik, podľa § 27 ods. 1 zákona č. 

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 133/2010 Z. z.  

Forma a dĺžka kurzu 

Kurz trvá 8 vyučovacích hodín. Kurz je možné absolvovať len prezenčnou formou v skupine 

s maximálnym počtom 15 frekventantov.   



 

Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov kurzu  

! Neodkladná zdravotná starostlivosť v SR, prvá pomoc, reťaz života, aktivovanie linky 

tiesňového volania, aktivovanie resuscitačného tímu, prvotné a druhotné vyšetrenie, 

diagnostika náhleho postihnutia zdravia  

1.  vyučovacia hodina/1 kredit1 

! Poruchy vedomia a ich príčiny, uvoľnenie a zaistenie dýchacích ciest, umelá pľúcna 

ventilácia pomocou samorozpínacieho dýchacieho vaku    

2. vyučovacia hodina/1 kredit1 

! Základná neodkladná resuscitácia dospelých, detí, novorodencov a tehotnej ženy, jej 

špecifiká  

3.  až 6. vyučovacia hodina/4 kredity1       

! Základná neodkladná starostlivosť pri vybraných stavoch spojených s rizikom zlyhania 

vitálnych funkcií 

7. až 8. hodina/2 kredity1 

 

Čo potrebujem doniesť na kurz? 

! písacie potreby, registračné číslo v komore  

 

Spôsob ukončenia kurzu 

Každý frekventant po absolvovaní kurzu absolvuje teoretické overenie vedomostí v podobe 

testu, pričom na úspešné zvládnutie testu je potrebná minimálne 90% úspešnosť. 

 

Potvrdenie o absolvovaní kurzu 

Každý frekventant, ktorý úspešne ukončí kurz obdrží doklad o absolvovaní kurzu 

a potvrdenie, preukazujúce počet získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov.  

 

Počet získaných kreditov v rámci kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov 

! SLK   8 kreditov 

! SKSaPA 8 kreditov 



! SKMTP 8 kreditov 

 

Cena 

! cena je stanovená  lekár     40,- € bez DPH 

   sestra a pôrodná asistentka  30,- € bez DPH 

   iný zdravotnícky pracovník  30,- € bez DPH 

! cena nezahŕňa občerstvenie ani stravovanie 

 


