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VýchodiskáVýchodiská

Pracovná skupina Akreditačnej komisie 
MZ SR pre problematiku sústavného 
vzdelávania v prvej pomoci a neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti (november 2006 
až marec 2007)
Medzirezortné pripomienkové konanie 
(marec až apríl 2007)
Rada vlády pre bezpečnosť cestnej 
premávky (jún 2007)
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3 kurzy3 kurzy

Kurz inštruktorov kurzov prvej 
pomoci (24 hodín)
(ako učiť poskytovanie prvej pomoci)

Kurz prvej pomoci (16 hodín)
(ako poskytnúť prvú pomoc, 
profesionáli a poloprofesionáli)

Kurz prvej pomoci (8 hodín)
(ako poskytnúť prvú pomoc, laici)
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Kurzy inštruktorov (24 hodín)Kurzy inštruktorov (24 hodín)

Kurz inštruktorov I. 
(pre sústavné vzdelávanie inštruktorov pre zdravotníckych pracovníkov v 
poskytovaní prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti)

Kurz inštruktorov II.
(pre sústavné vzdelávanie inštruktorov pre poskytovateľov prvej pomoci
ako sú hasiči, policajti, horská záchranná služba, vodná záchranná služba, 
banská záchranná služba, SBS, plavčíci, personál dopravnej zdravotnej 
služby, vodiči záchrannej zdravotnej služby bez zdravotníckeho vzdelania)

Kurz inštruktorov III. 
(pre sústavné vzdelávanie inštruktorov pre laickú verejnosť - vodičov, 
žiakov stredných škôl, dobrovoľníkov SČK a vodičov profesionálov)
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Inštruktori Inštruktori –– systém I.systém I.

Kurz prvých inštruktorov – MZ SR, hlavný 
odborník MZ SR

Kurzy ďalších inštruktorov –
poskytovatelia záchranných zdravotných 
služieb, stredné zdravotnícke školy

IBA S AKREDITÁCIOU OD MZ SR
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Inštruktori Inštruktori –– systém II.systém II.

Rokovanie na MZ SR 
(september/október 2007) 

spolupráca a rozdelenie vecnej a územnej
pôsobnosti kľúčových partnerov 

vo vyučovaní prvej pomoci 

– operačné stredisko ZZS SR 
– stredné zdravotnícke školy

– poskytovatelia záchranných zdravotných služieb
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Inštruktori Inštruktori –– systém III.systém III.

prvé akreditácie kurzov inštruktorov
január- marec 2008

prvé akreditácie kurzov prvej pomoci
marec 2008 - ...
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Inštruktori Inštruktori –– požiadavky I.požiadavky I.

Vyššie odborné vzdelanie alebo 
vysokoškolské vzdelanie v 
zdravotníckych študijných odboroch

Vysokoškolské vzdelanie, ktorého 
súčasťou bolo získavanie poznatkov 
o ľudskom organizme minimálne 4 
semestre
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Inštruktori Inštruktori –– požiadavky II.požiadavky II.
figurína na kardiopulmonálnu resuscitáciu s 
možnosťou elektronickej kontroly alebo 
počítačového vyhodnocovania záznamu
figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z 
dýchacích ciest
1 figurína na maximálne 15 účastníkov
zdravotnícky materiál
autolekárnička
odporúčaná literatúra
dôraz na praktické cvičenia – metodiky a 
didaktiky výučby (16 hodín) – pedagogická 
spôsobilosť
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Kurzy prvej pomociKurzy prvej pomoci

doterajšie kurzy prvej pomoci bez 
akreditácie od MZ SR do decembra 
2008
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Potrebné krokyPotrebné kroky
Rada vlády pre bezpečnosť cestnej premávky
Vláda SR 
Prijatie potrebných legislatívnych zmien 
(navrhované v národnom programe – Príloha č. 4)
Prijatie Vyhlášky MZ SR o minimálnych 
požiadavkách na kurzy inštruktorov prvej pomoci 
a kurzy prvej pomoci
Akreditačný proces
Realizácia vzdelávania
Kontrola realizovaného vzdelávania
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Ďakujem za pozornosť!Ďakujem za pozornosť!

kvetoslava.benusova@health.gov.sk


