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Vážení členovia a dobrovoľníci Mládeže SČK,  
 
týmto Vás Územná rada Mládeže SČK Levice pozýva na Týždeň prvej pomoci, ktorého cieľom je vyškoliť členov 
Mládeže SČK v poskytovaní prvej pomoci tak, aby svoje nadobudnuté vedomosti vedeli využiť najmä v praxi, 
tiež získanie nových skúseností a spoznanie iných členov M SČK. Pripravený je pre Vás bohatý program.  
 
Tento rok si účastníci Týždňa prvej pomoci budú môcť vybrať, či chcú absolvovať akreditovaný 33 hod. kurz 
prvej pomoci (určený pre účastníkov bez prechádzajúceho 33 hod. kurzu, bez národného školenia v prvej 
pomoci a pre začiatočníkov) alebo Praktickú prvú pomoc (realizovaná najmä formou simulovaných situácií, 
rozšírenie znalostí v poskytovaní prvej pomoci, určená najmä pre účastníkov s už absolvovaným 33 hod. kurzom 
prvej pomoci, s národným školením prvej pomoci, školiteľov a pod.).  
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice dáva možnosť úspešnému účastníkovi /po splnení podmienok/ 
získať za poplatok 10 € Európsky certifikát prvej pomoci.  
 
Termín konania:  
13.7.2020 - 17.7.2020 (pondelok - piatok)  
 
Miesto konania:  
Penzión Chata Hron, Počúvadlianske jazero 
 
Garant Týždňa prvej pomoci: 
Hyacinta Hurajová, inštruktor prvej pomoci 
 
Cena kurzu:  
90 € - 33 hodinový kurz prvej pomoci 
10 € - Európsky certifikát pre úspešných absolventov 33 hodinového kurzu(nepovinné) 
95 € - Praktická prvá pomoc 
 
Účastnícky poplatok uhradiť najneskôr do 10.6.2020 
 
 
 
V prípade neúčasti alebo odvolania tri dni pred akciou účtujeme stornopoplatok vo výške 100%.  
V prípade neúčasti alebo odvolania dva týždne pred akciou účtujeme stornopoplatok vo výške 50%.  
Na akciu je potrebné doniesť kópiu o zaplatení účastníckeho poplatku.  
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Strava:  
plná penzia  
 
Cestovné:  
Z vlakovej /autobusovej stanice v Leviciach sa presunieme spoločne autobusom 
 
Príchod:  
13.7.2020 v doobedňajších hodinách 
 
Odchod:  
17.7.2020 v popoludňajších hodinách 
 
O ďalších cestovných informáciách budú prihlásení účastníci včas informovaní prostredníctvom  
e-mailu. Preto prosíme, aby ste vyplnili v prihláške e-mailovú adresu, ktorú používate a kontrolovali si ju.  
 
 
Originál prihlášku na Týždeň prvej pomoci odovzdať, prípadne zaslať na územný spolok SČK Levice najneskôr 
do 10. 6. 2020 (streda).  
Záujemcovia z iného územného spolku ako je Územný spolok SČK Levice, prosím kontaktujte  organizátorov 
Týždňa prvej pomoci, ktorých adresy sú uvedené nižšie.  
 
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či problémov nás neváhajte kontaktovať:  
 

• Martin Máťaš,  
člen Územnej rady M SČK Levice,  študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
e-mail: 1martin.matas@gmail.com  tel.č.: 0910 406 373  
 

• Viktória Holečková,  
člen Územnej rady M SČK Levice, študent Lekárskej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne 
e-mail: 1viktoria.holeckova@gmail.com    tel.č.: 0908 423 599 
 

• Kristína Tóthová,  
člen Územnej rady M SČK Levice 
e-mail: kikatothova77@gmail.com tel.č.: 0915 998 532 
 

• Petra Budovcová,  
študent urgentnej zdravotnej starostlivosti, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
 

• Martin Laboš,  
študent Lekárskej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne 

 

• Zdenka Zummerová,  
Študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
 
 
 

 
Okrem dobrej nálady Vám odporúčame si so sebou doniesť teplejšie oblečenie, prezuvky, botasky, baterku, 
poznámkový blok, písacie potreby, športové oblečenie, najmä staršie, ktoré budete môcť aj zašpiniť.  
NEZABUDNÚŤ: občiansky preukaz, zdravotnú kartu poistenca. 
 
Teší sa na vás kolektív lektorov. 


