
KURZ INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI 

 

Spoločnosť Rescue Systém s.r.o. Žilina realizuje kurzy Inštruktora prvej pomoci v súlade 

s Vyhláškou  MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a 

kurz inštruktora prvej pomoci a na základe Rozhodnutia MZ SR o vydaní osvedčenia 

o akreditácii kurzu inštruktora prvej. 

 

Miesto a termín konania kurzu  

Miesto konania kurzu je na jednom z akreditovaných pracovísk Rescue Systém s.r.o. Žilina. 

Termín konania kurzu Vám dopredu oznámime.  

Pre koho je kurz určený?          

Osoby s vyšším odborným vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych 

študijných odboroch  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 

V súlade s Vyhláškou  MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej 

pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci a na základe Rozhodnutia MZ SR o vydaní 

osvedčenia o akreditácii kurzu inštruktora prvej. Kurz trvá 24 vyučovacích hodín, 

rozdelených do 3 dní. Kurz je možné absolvovať len prezenčnou formou v skupine 

s maximálnym počtom 15 frekventantov.   

 

Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov kurzu 

inštruktora 

 

A. Teoretické vedomosti o 

1. cieľoch, metódach, formách, prostriedkoch vyučovacieho procesu, didaktických 

zásadách, 

2. špecifikách komunikácie pri poskytovaní prvej pomoci, 

3. etických, právnych a iných aspektoch súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci, 

4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci, dýchacom systéme, srdci a 

krvnom obehu vrátane významu kyslíka pre ľudský organizmus, 
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5. diagnostike základných životných funkcií, 

6. základnej neodkladnej podpore životných funkcií v rozsahu prvej pomoci  a 

kardiopulmonálna resuscitácia, vrátane použitia automatickej externej defibrilácie u 

novorodenca, dieťaťa a dospelého  

7. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii 

záchranného systému, 

8. prvej pomoci pri 

a) poruchách dýchania, 

b) koronárnom syndróme, 

c) náhlej cievnej mozgovej príhode, 

d) kŕčových stavoch, 

e) poruchách vedomia, 

f) otravách, 

g) úrazoch, poraneniach kostrosvalového aparátu, popáleninách, 

h) krvácaní z rán, šoku, 

9. použití lekárničiek pre všetky skupiny vodičského oprávnenia. 

B. Praktické zručnosti 

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia 

seba, postihnutého a ďalších osôb, 

2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného 

záchranného systému, 

3. didaktika a metodika praktickej výučby prvej pomoci v simulovaných podmienkach 

so zameraním najmä na témy 

a) diagnostikovanie priechodnosti dýchacích ciest, uvoľnenie dýchacích ciest, 

dýchanie z pľúc do pľúc s bariérovými pomôckami, 

b) zastavenie vonkajšieho krvácania, 

c) protišokové opatrenia, kompresia hrudníka a automatickej externej defibrilácie, 

d) diagnostikovanie porúch vedomia, 

e) poloha v bezvedomí, 

f) starostlivosť o pacienta v kŕčovom stave, 

g) diagnostika poškodení kostry a svalstva, chrbtice, 

h) stabilizácia krku a tela u detí a dospelých, 

i) stabilizácia zlomených končatín, 

j) poskytnutie psychologickej podpory a pomoci osobe a jeho rodine, 



k) prevencia škodlivého pôsobenia tepla, chladu a základné techniky chladenia a 

ohrievania, 

l) základná starostlivosť pri popáleninách a omrzlinách, 

m) základná starostlivosť pri úrazoch elektrickým prúdom, 

n) základná starostlivosť pri bodnutí, uštipnutí hmyzom, uhryznutí hadom, 

o) odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby. 

Čo potrebujem doniesť na kurz? 

 Prihlášku na kurz 

 Prihlášku na vykonanie skúšky z vyučovania prvej pomoci 

 notárky overený fotokópiu dokladu o získaní potrebného vzdelania pre absolvovanie 

tohto typu kurzu 

 písacie potreby 

 doklad o zaplatení poplatku za kurz (platbu je možné zrealizovať i priamo na mieste 

konania kurzu) 

 

Skúška z výučby prvej pomoci 

V súlade s Vyhláškou  MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej 

pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci a na základe Rozhodnutia MZ SR o vydaní 

osvedčenia o akreditácii kurzu inštruktora prvej. Skúšku je možné absolvovať najneskôr do 15 

dní od skončenia výučby. Skúška pozostáva z teoretickej časti, v ktorej frekventant formou 

testových otázok preukazuje teoretické schopnosti, ktoré sú potrebné na výučbu prvej pomoci 

a praktická časť, ktorá spočíva v písomnej príprave jedenej vyučovacej hodiny na vopred 

zadefinovanú tému (zadá inštruktor prvej pomoci), príprave prezentácie v PowerPointe, ktorú 

frekventant musí aj odprednášať.  

 

Potvrdenie o absolvovaní kurzu 

Každý frekventant, ktorý úspešne zloží skúšku z vyučovania prvej pomoci obdrží doklad 

o absolvovaní kurzu: „Potvrdenie o absolvovaní kurzu a skúšky z vyučovania prvej 

pomoci„. Doklad zašleme poštou na Vami zadanú adresu, poprípade je možné i osobné 

prevzatie.   
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Cena 

 cena dohodou 

(cena zahŕňa poplatok za absolvovanie kurzu, poplatok za vykonanie skúšky

a poplatok za vydanie dokladu o absolvovaní kurzu)

 cena opravnej skúšky je stanovená na 120 ,- € vrátane DPH

 cena nezahŕňa občerstvenie ani stravovanie


