
 

Vás pozýva na  
 

ZZÁÁŽŽIITTKKOOVVÝÝ  KKUURRZZ  PPRRVVEEJJ  PPOOMMOOCCII  
 

akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR,  
realizovaný v spolupráci s FALCK ACADEMY s.r.o. 

  
Pre koho je kurz určený? 
Pracovníkom sociálnych služieb, ako aj všetkým, ktorí si uvedomujú význam správneho 
a účinného poskytnutia prvej pomoci v život a zdravie ohrozujúcich situáciách v profesijnej 
praxi i osobnom živote. 
 
Aký je cieľ vzdelávania? 
Osvojenie si vedomostí, zručností a základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri 
život ohrozujúcich stavoch. 

 
Kedy a kde sa kurz uskutoční? 
05. júna 2018 (utorok) od 9,30 do 16,00 hod. v Kaštieli Fričovce v obci Fričovce v okrese 
Prešov (úpätie pohoria Branisko).  
(Miesto konania je veľmi dobre dostupné z diaľnice spájajúcej Prešov s Ružomberkom.) 
 
Aká je organizácia kurzu? 
Kurz je organizovaný ako 1-dňový v rozsahu 8 vyučovacích hodín. 
 
Kto sú lektori kurzu? 
Bc. Miroslav Nagy – hlavný tréner Falck Academy s.r.o., zdravotnícky záchranár 
Mgr. Kamil Kaššay – zdravotnícky záchranár Falck Záchranná a.s. 
 

Akou formou budete vzdelávaní? 
Kurz je realizovaný zážitkovou formou so simuláciou zranení a s použitím ambulancie rýchlej 
zdravotníckej pomoci.  
 

 



Aká je forma ukončenia kurzu? 
Absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní Kurzu prvej pomoci akreditovaného MZ SR. 
 
Koľko účastníkov sa môže kurzu zúčastniť? 
Kurz je s ohľadom na podmienky akreditácie a kritériá kvality určený pre max. 30 osôb 
rozdelených do 2 vzdelávaných skupín. 
 

Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa a ako ho možno uhradiť? 
Poplatok: 33,- Eur/1 osoba 
Zahŕňa: 8-hodinový akreditovaný vzdelávací kurz, honorár lektorov, didaktické pomôcky, 
písacie potreby (zošit a pero), prenájom miestnosti, 1x obed (polievka, hlavné jedlo), 1x 
teplý/studený nápoj podľa výberu, pitný režim počas celého podujatia, vyhotovenie 
osvedčenia. 
Spôsob úhrady:  

 prevodom na účet: SK03 8330 0000 0023 0102 9965                                                                                                                                             
variabilný symbol: 05062018. (Do správy pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko.) 
alebo 

 predložením darčekového poukazu na Kurz prvej pomoci v deň konania kurzu. 
 
Ako sa možno prihlásiť alebo získať bližšie informácie? 

 Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: www.3p-
projekt.sk – On-line prihlášky (ľavé menu) - Prihláška individuálna na podujatia s pevným 
termínom.  

 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 33,- Eur možno najneskôr do 
31.05.2018. Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej povinnosť platby.  

 Ak ste držiteľom darčekového poukazu, účastnícky poplatok nehradíte (stačí vypísať 
prihlasovací formulár a v kolónke „Zamestnávateľ“ uviesť vysielajúce zariadenie 
sociálnych služieb). Ak zariadenie prihlasuje viacerých pracovníkov a je držiteľom 
poukazu pre 1 osobu, úhradu realizuje len za ostatných prihlásených. 

 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena prihláseného účastníka za iného. 
 

Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky? 

 Tel.: 0905 771 074 (Petrufová)  

 E-mail: akademia@3p-projekt.sk 

 www.3p-projekt.sk 

 
 

SSppáájjaammee  zzáážžiittookk  ssoo  vvzzddeelláávvaanníímm..  

AAjj  ttaakkttoo  ssaa  oo  VVááss  ssttaarráámmee    
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