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Študijný a skúšobný poriadok 

 
 

Študijný a skúšobný poriadok sa týka kurzov prvej pomoci 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 s jeho 
vykonávajúcimi predpismi týkajúcimi sa problematiky vzdelávania ako aj v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 

398/2010 z 30. septembra 2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz 
inštruktora prvej pomoci 
 

Čl. I 
Vymedzenie základných pojmov 

Vzdelávacie aktivity poskytované SČK podľa akreditácie MZ SR sú: 
a. kurzy inštruktorov prvej pomoci, 
b. kurzy prvej pomoci, 

SČK poskytuje kurzy podľa písmena a) a b) len na základe rozhodnutia o akreditácii príslušného kurzu 

vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR (ďalej len MZ SR) podľa Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 z 30. 
septembra 2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci 
 

Článok II. 
Smernica vymedzuje povinnosti a práva: 
1. SČK,  
2. inštruktorov kurzov prvej pomoci, 
3. poslucháčov a absolventov všetkých akreditovaných kurzov prvej pomoci, 
4. žiadateľov o skúšku po absolvovaní kurzu prvej pomoci inštruktorov, 
5. žiadateľov o skúšku po absolvovaní kurzu prvej pomoci. 
 

Článok III.  
Základné zásady upravujúce priebeh kurzov a záverečné skúšky sú vykonávané v súlade s Vyhláškou 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30.9.2010 o minimálnych požiadavkách na kurzy 

prvej pomoci a kurzy inštruktorov prvej pomoci (Vyhláška MZ SR č. 398/2010). 
§ 1 

Táto vyhláška upravuje minimálne požiadavky na kurzy prvej pomoci, minimálne požiadavky na kurzy 
inštruktorov prvej pomoci (ďalej len „kurz inštruktora“) a minimálne požiadavky na skúšky 
z poskytovania prvej pomoci ako aj na materiálne vybavenie kurzov. 

 
§ 2 

1. Kurz prvej pomoci trvá najmenej osem vyučovacích hodín a tvorí ho teoretická časť a praktická 
časť. Teoretická časť tvorí 3 h a praktická časť tvorí 5 h z výučby a je určená na nácvik 
poskytovania prvej pomoci v simulovaných podmienkach. Teoretická časť je zložená z e-
learningového kurzu prvej pomoci v trvaní 1,5 h a z teoretickej časti s inštruktorom v trvaní 1,5 h. 
E-learningová časť je dostupná bezplatne na stránke www.prvapomoc.sk a je súčasťou projektu 
Krajina záchrancov. 

2. pred začiatkom kurzu žiadateľ odovzdá potvrdenie o absolvovaní e-learningovej časti kurzu prvej 
pomoci, ktoré získa až po absolvovaní kompletného e-learningu a správnom zodpovedaní otázok 
v teste, 
 

http://www.prvapomoc.sk/
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3. Účelom kurzu prvej pomoci je  

a. nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na 
poskytovanie prvej pomoci v rozsahu podľa osnovy danej v prílohe vyhlášky so 
zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších 
náhlych udalostí neúrazového pôvodu a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie,  

b. osvojenie si významu poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti pri náhlych udalostiach ohrozujúcich život a zdravie so zameraním na úrazy 
pri dopravných nehodách, 

c. vedenie k pozitívnemu postoju k poskytovaniu prvej pomoci a k preventívnym 
opatreniam náhleho ohrozenia života a zdravia. 

4. Účastník kurzu prvej pomoci absolvuje najprv e-learningovú časť kurzu a potom kurz prvej 
pomoci prezenčnou metódou za jeho osobnej účasti na celom kurze.  

5. Nevyhnutné materiálno-technické zabezpečenie kurzu prvej pomoci tvorí  
a) jedna figurína dospelého na kardiopulmonálnu resuscitáciu s možnosťou elektronickej kontroly 
s počítačovým vyhodnotením priebehu kardiopulmonálnej resuscitácie v tlačenej forme, 
b) jedna figurína dojčaťa na kardiopulmonálnu resuscitáciu s elektronickým vyhodnocovacím 
zariadením na kontrolu správnosti vykonávanej resuscitácie, 
c) jedna figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest určenú na nácvik 
spriechodnenia dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením brucha pri dusení sa cudzím telesom, 
d) jedna celotelová figurína s traumatickými poraneniami; táto sa nevyžaduje, ak figurína podľa 
písmena a) má vymeniteľné časti, ktoré obsahujú aj traumatické poranenia, 
e) jeden tréningový automatický externý defibrilátor s možnosťou simulácie srdcových rytmov, 
f) jednu lekárničku každého druhu podľa osobitného predpisu pre každého účastníka kurzu, 
g) zdravotnícky materiál a pomôcky na precvičovanie poskytovania prvej pomoci postihnutému 
v simulovaných podmienkach pre každého účastníka kurzu, 
h) odbornú literatúru týkajúcu sa poskytovania prvej pomoci, nie staršiu ako päť rokov, 
i) didaktickú techniku: dátový projektor s počítačom. Jedna zostava sa využíva najviac na troch 
miestach výučby. 
 
6. Na materiálno-technické zabezpečenie kurzu prvej pomoci a jedného inštruktora prvej pomoci 

pripadá najviac pätnásť účastníkov kurzu prvej pomoci. 
7. Vo vzdelávacom procese kurzu prvej pomoci sa využíva najmä metóda demonštrácie a nácviku 

riešenia modelových situácií a problémových situácií. 
8. Inštruktorom kurzu prvej pomoci môže byť len osoba s vyšším odborným vzdelaním alebo 

s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch podľa osobitného predpisu 
ktorá absolvovala kurz inštruktora akreditovaný ministerstvom.  

 
§ 3 

1. Skúška z poskytovania prvej pomoci sa uskutočňuje po riadnom absolvovaní kurzu prvej pomoci 
pred inštruktorom. 

2. Skúška z poskytovania prvej pomoci sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti a vykoná sa 
najneskôr do 15 dní po riadnom ukončení výučby kurzu; dátum a miesto vykonania skúšky z 
poskytovania prvej pomoci oznámi účastníkovi kurzu inštruktor kurzu. 

3. Skúšku z poskytovania prvej pomoci tvorí teoretická časť a praktická časť a trvá najviac 30 
minút. 

4. V teoretickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci sa overujú teoretické vedomosti 
potrebné na poskytnutie prvej pomoci, ktoré boli predmetom výučby, 

5. Teoretická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční písomnou formou v podobe 
testu a obsahuje 20 otázok vybraných odborným garantom držiteľa akreditácie zo súboru 
otázok vypracovaných MZ SR. Úspešným overením teoretických vedomostí písomnou formou je 
dosiahnutie najmenej 18 správnych odpovedí z 20 otázok (90 % správnych odpovedí). 
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6. V praktickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci sa overujú praktické zručnosti 

v simulovaných podmienkach potreby poskytovania prvej pomoci, použijúc figuríny s tým, že 
skúšaný má preukázať schopnosť včas a správne reagovať na situácie vyžadujúce poskytnutie 
prvej pomoci. 

7. O priebehu a výsledku skúšky z poskytovania prvej pomoci sa vyhotovuje protokol, ktorý 
podpisuje inštruktor prvej pomoci a potvrdzuje sa odtlačkom pečiatky držiteľa akreditácie na 
uskutočňovanie kurzu prvej pomoci, u ktorého bola skúška vykonaná. Protokol a ďalšia 
dokumentácia o priebehu kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci sú súčasťou registratúry 
držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci, u ktorého žiadateľ absolvoval kurz 
prvej pomoci. 

8. Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu vydá najneskôr do piatich pracovných dní 
absolventovi kurzu po úspešnom vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci potvrdenie o 
absolvovaní akreditovaného kurzu. 

9. Inštruktor prvej pomoci po skončení skúšky z poskytovania prvej pomoci oboznámi účastníka 
kurzu prvej pomoci s hodnotením. Skúšku zhodnotí slovným vyjadrením „vyhovel“ alebo 
„nevyhovel“. 

§ 4 
1. Kurz inštruktora trvá najmenej 24 vyučovacích hodín a tvorí ho teoretická časť v trvaní 8 h a 

praktická časť, pričom praktická časť trvá 16 hodín a je určená na didaktiku vyučovania kurzu 
prvej pomoci v simulovaných podmienkach, nácvik riešenia simulovaných situácií a riešenie 
problémov, ktoré sa v kurze prvej pomoci môžu vyskytnúť. 

2. Účelom kurzu inštruktora je nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností 
potrebných na vyučovanie poskytovania prvej pomoci v kurzoch prvej pomoci v rozsahu podľa 
vyhlášky so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších 
náhlych udalostí neúrazového pôvodu a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie. 

3. Účastník kurzu inštruktora absolvuje praktickú časť výučby v kurze inštruktora len prezenčnou 
metódou za jeho osobnej účasti na celom kurze. Teoretickú časť môže absolvovať aj dištančnou 
metódou ak je táto forma akreditovaná MZ SR.  

4. Nevyhnutné materiálno-technické zabezpečenie kurzu inštruktora tvorí: 
a) jedna figurína dospelého na kardiopulmonálnu resuscitáciu s možnosťou elektronickej kontroly 
s počítačovým vyhodnotením priebehu kardiopulmonálnej resuscitácie v tlačenej forme, 
b) jedna figurína dojčaťa na kardiopulmonálnu resuscitáciu s elektronickým vyhodnocovacím 
zariadením na kontrolu správnosti vykonávanej resuscitácie, 
c) jedna figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest určenú na nácvik 
spriechodnenia dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením brucha pri dusení sa cudzím telesom, 
d) jedna celotelová figurína s traumatickými poraneniami; táto sa nevyžaduje, ak figurína podľa 
písmena a) má vymeniteľné časti, ktoré obsahujú aj traumatické poranenia, 
e) jeden tréningový automatický externý defibrilátor s možnosťou simulácie srdcových rytmov, 
f) jednu lekárničku každého druhu podľa osobitného predpisu pre každého účastníka kurzu, 
g) zdravotnícky materiál a pomôcky na precvičovanie poskytovania prvej pomoci postihnutému 
v simulovaných podmienkach pre každého účastníka kurzu, 
h) odbornú literatúru týkajúcu sa poskytovania prvej pomoci, nie staršiu ako päť rokov, 
i) didaktickú techniku: dátový projektor s počítačom. Jedna zostava sa využíva najviac na troch 
miestach výučby. 
5. Na materiálno-technické zabezpečenie kurzu inštruktora a jedného lektora kurzu inštruktora 

pripadá najviac pätnásť účastníkov kurzu inštruktora.   
6. Vo vzdelávacom procese kurzu inštruktora sa využíva najmä názorná ukážka, riešenie 

modelových pedagogických situácií, riešenie problémových pedagogických situácií a 
videotréning. 
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7. Lektorom kurzu inštruktora môže byť len zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním v 
zdravotníckych študijných odboroch podľa osobitného predpisu, ktorý absolvoval kurz 
inštruktora akreditovaný ministerstvom. Ak dôjde k zmene postupov v poskytovaní prvej pomoci 
vyvolaných zmenou medzinárodných odporúčaní, postupuje inštruktor podľa pokynov 
vzdelávacej ustanovizne, ktorá mu vydala inštruktorské oprávnenie. 

 
§ 5 

1. Skúška z vyučovania poskytovania prvej pomoci sa uskutočňuje po riadnom absolvovaní kurzu 
inštruktora.  

2. Skúškou z vyučovania poskytovania prvej pomoci sa overuje nadobudnutie teoretických 
vedomostí a praktických zručností potrebných na účinné vyučovanie poskytovania prvej pomoci 
účastníkov kurzu inštruktora. 

3. Skúška z vyučovania poskytovania prvej pomoci sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou, ktorá 
má najmenej troch členov zložených z inštruktorov, z ktorých jeden je predseda. 

4. Termín a miesto konania skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci určí držiteľ akreditácie 
na uskutočňovanie kurzu inštruktora do dvoch týždňov od písomného prihlásenia účastníka kurzu 
inštruktora. Skúška z vyučovania poskytovania prvej pomoci trvá najviac 45 minút. Písomné 
vypracovanie prípravy na vyučovaciu hodinu účastník kurzu inštruktora poskytne skúšobnej 
komisii a je súčasťou skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci. 

5. O priebehu a výsledku skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci sa vyhotovuje protokol, 
ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie a potvrdzuje sa odtlačkom pečiatky držiteľa 
akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora. Protokol a ďalšia dokumentácia o priebehu 
kurzu a skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci sú súčasťou registratúry držiteľa 
akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora, u ktorého žiadateľ absolvoval kurz inštruktora. 

6. Predseda skúšobnej komisie po skončení skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci 
oboznámi účastníka kurzu inštruktora s hodnotením. Skúšku zhodnotí slovným vyjadrením 
„vyhovel“ alebo „nevyhovel“. 

7. Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu vydá najneskôr do piatich pracovných dní 
absolventovi kurzu po úspešnom vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci potvrdenie o 
absolvovaní akreditovaného kurzu. 

8. Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora k potvrdeniu pripojí aj inštruktorský 
preukaz, ktorý obsahuje totožné údaje, ako sú uvedené v potvrdení. 

 
§ 6 

Spoločné ustanovenia 
1. Na účely tejto vyhlášky sa vyučovacou hodinou rozumie 45 minút. 
2. Ak účastník do 24 hodín od určenia termínu skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci 

alebo skúšky z poskytovania prvej pomoci preukáže, že sa jej nemohol zo závažného dôvodu 
zúčastniť, držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora mu 
určí náhradný termín, najviac však dvakrát v priebehu jedného roka. 

3. Ak bol účastník na skúške z vyučovania poskytovania prvej pomoci alebo skúške z poskytovania 
prvej pomoci hodnotený vyjadrením nevyhovel, môže ju opakovať najskôr po 14 dňoch odo dňa 
neúspešného vykonania skúšky. Ak účastník dvakrát po sebe nevyhovel, do jedného roka odo dňa 
vykonania prvej skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci alebo skúšky z poskytovania 
prvej pomoci je povinný absolvovať opäť kurz prvej pomoci alebo kurz inštruktora. 

4. Opakované vykonanie skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci alebo skúšky 
z poskytovania prvej pomoci môže účastník kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora vykonať 
do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky z vyučovania poskytovania prvej 
pomoci alebo skúšky z poskytovania prvej pomoci. 

5. Priebeh skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci a skúšky z poskytovania prvej pomoci sa 
riadi týmto skúšobným poriadkom držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci 
alebo kurzu inštruktora, s ktorým účastníka vopred oboznámi. 
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Článok III. 

1. V prípade, že má poslucháč kurzu podozrenie na nedodržiavanie tohto študijného a skúšobného 
poriadku ktoroukoľvek zo zmluvných strán uvedených v článku I. môže sa písomne s popisom 
situácie obrátiť na odborného garanta držiteľa akreditácie, alebo na Ministerstvo zdravotníctva 
SR so žiadosťou o preskúmanie rozhodnutia. 

 
Článok IV. 

Spoločné ustanovenia 
1. Vzdelávacie aktivity SČK uskutočňujú zmluvní pracovníci s príslušnou kvalifikáciou, pri 

inštruktoroch prvej pomoci musia mať aj potvrdenie o absolvovaní kurzu inštruktora prvej 
pomoci a vykonaní skúšky od akreditovaného subjektu. 

2. SČK k potvrdeniam podľa odseku 1 pripojí aj preukaz inštruktora. Na preukaze uvedie základné 
identifikačné údaje inštruktora a rozsah inštruktorského oprávnenia. 

3. SČK odníme inštruktorský preukaz, ak zistí, že držiteľ povolenia 
a. prestal byť spôsobilý na právne úkony, 
b. stratil podľa lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilosť na výkon činnosti inštruktora, 
c. stratil odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania alebo výkon inštruktora 

prvej  pomoci, 
d. vykonáva výučbu alebo výcvik v rozpore s minimálnymi požiadavkami stanovenými 

osobitným predpisom a operatívnymi pokynmi  
e. vykonáva výučbu alebo výcvik pre inú organizáciu bez povolenia SČK, 

4. Odvolanie proti odňatiu preukazu inštruktora nemá odkladný účinok. 
5. SČK zverejňuje na svojej internetovej stránke zoznam inštruktorov prvej pomoci s platným 

inštruktorským oprávnením. 
6. Ustanovenia o prihlasovaní sa na príslušnú skúšku, priebehu skúšky a oznamovaní výsledku 

skúšky sa vzťahujú aj na opakovanú a opravnú skúšku. 
7. Každý inštruktor  zabezpečí oboznámenie uchádzačov o absolvovanie príslušného kurzu prípadne 

frekventantov príslušných kurzov s touto smernicou. 
 

Článok V. 
 
Táto smernica nadobúda účinnosť 22.3.2015.  
 
 
 
 
 
             doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., v.r. 
        lektor kurzov prvej pomoci MZ SR 
        odborný garant držiteľa akreditácie 

 
 
  


