
Kurzy prvej pomoci 

Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita v Ružomberku je oprávnená vzdelávať v problematike  prvej pomoci 
v súlade s vyhláškou MZ SR č. 298/2010 a neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rámci sústavného vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov s pridelením kreditov v súlade s vyhláškou č. 366/2005. 

 

Ponuka akreditovaných kurzov: 

Neodkladná podpora životných funkcií – kurz je určený pre zdravotníckych pracovníkov a slúži na aktualizáciu 
a doplnenie teoretických vedomostí a na nácvik praktických zručností. Dĺžka trvania kurzu je 8 hodín. Kurz je 
ukončený skúškou, ktorá pozostáva z písomného testu a praktickej časti skúšky, kde účastník kurzu rieši modelovú 
situáciu. 

Kurz inštruktora prvej pomoci – špecializovaný kurz, ktorý slúži k zaškoleniu inštruktorov prvej pomoci. Dĺžka trvania 
kurzu je 24 hodín (3 dni po 8 hodín). Kurz je ukončený skúškou, ktorá pozostáva z písomného testu a z ukážky 
vyučovania prvej pomoci, kedy účastník kurzu vedie vzorovú prednášku s využitím materiálno-technických pomôcok.   

Kurz prvej pomoci – kurz je určený pre širokú verejnosť, žiadateľov o vodičské oprávnenie, pedagógov, 
vychovávateľov, dobrovoľných hasičov, organizácie, podniky, BOZP. Dĺžka trvania kurzu je 8 hodín. Kurz je ukončený 
skúškou, ktorá pozostáva z písomného testu a praktickej časti skúšky, kde účastník kurzu rieši modelovú situáciu. 

Inštruktori prvej pomoci, ktorí vedú jednotlivé kurzy sú zdravotnícki pracovníci so skúsenosťami s poskytovaním 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe resp. v ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
Teoretická výučba a nácvik praktických zručností je v súlade s aktuálnymi odporúčaniami pre praktickú výučbu. 

 

Ceny kurzov: 

Kurz prvej pomoci    15,- € 

Kurz inštruktora prvej pomoci    250,- € 

Neodkladná podpora životných funkcií    46,- € (lekár, zubný lekár, farmaceut) 

                                                                         30,- € (sestry a iné nelekárske odbory) 

Minimálny počet účastníkov v kurze je 15. Individuálne dohodnutie cien kurzu (nie vyššia zľava ako 30%) 
a minimálneho počtu účastníkov je možné (napr. v prípade preškolenia celého podniku, prevádzky a podobne).  

 

Miesto konania kurzov: 

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku 

nám. A. Hlinku 48 

034 01 Ružomberok 

 

Kontaktná osoba: 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

+421918722197 

eva.moraucikova@ku.sk  

 


