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6/ Zásady akreditácie na uskutoþĖovanie
KURZU INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI
ŽiadosĢ o akreditáciu sa podáva najneskôr šesĢ mesiacov pred plánovaným zaþatím uskutoþĖovania
vzdelávania podĐa § 40 zákona, ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlaþive D uverejnenom na
internetovej stránke ministerstva.
Zásada þ. 1 (Z1)
Predložený projekt má byĢ v súlade s minimálnymi požiadavkami na kurz inštruktora prvej
pomoci
Kritérium Z 1-1 Štruktúra projektu kurzu inštruktora prvej pomoci (ćalej len „ kurz
inštruktora“)
Subkritérium Z1-1/1 – názov kurzu inštruktora je v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky þ. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz
inštruktora prvej pomoci (ćalej len „vyhláška“ þ. 398/2010 Z. z.).
Subkritérium Z1-1/2 – urþenie cieĐa kurzu s dôrazom na to, þo by sa mal nauþiĢ, aké praktické
zruþnosti by mal získaĢ a aké postoje a správanie by mal maĢ po jeho absolvovaní.
Subkritérium Z1-1/3 – úþastníkmi kurzu inštruktora sú zdravotnícki pracovníci s vyšším odborným
vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch.
Subkritérium Z1-1/4 – dĎžka kurzu inštruktora je najmenej 24 vyuþovacích hodín.
Subkritérium Z1-1/5 maximálny poþet úþastníkov v kurze inštruktora je 15.
Subkritérium Z1-1/6 – predloženie hlavných tém obsahu teoretických vedomostí a praktických
zruþností, ktoré má úþastník poþas kurzu inštruktora nadobudnúĢ, priþom praktická þasĢ výuþby tvorí
najmenej 60% výuþby.
Subkritérium Z1-1/7 - pedagogická dokumentácia kurzu inštruktora obsahuje:
a) þasovo-tematický plán kurzu inštruktora štruktúrovaný do podrobnejších obsahových celkov pre
teoretickú a praktickú þasĢ s urþením metód výuþby (napríklad demonštrácia, inštruktáž,
prednáška, výklad),
b) vzor protokolu o priebehu a výsledku skúšky z výuþby poskytovania prvej pomoci,
c) menovitý zoznam þlenov skúšobnej komisie,
d) vzor „potvrdenia o absolvovaní kurzu inštruktora“ vydávaného úþastníkovi kurzu inštruktora
s urþením doby platnosti podĐa § 41 ods. 6 zákona a poþtu prislúchajúcich kreditov,
e) súbor otázok pre test na vykonanie teoretickej þasti skúšky z poskytovania prvej pomoci,
f) skúšobný poriadok, ktorý obsahuje najmä: prihlásenie sa na skúšku, skúšobnú komisiu, priebeh
skúšky (teoretickej a praktickej þasti), vyhodnotenie skúšky, urþenie náhradného termínu skúšky,
lehota na vydanie potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora,
g) vzor tlaþiva na evidenciu vydaných potvrdení o absolvovaní kurzu inštruktora s uvedením þísla
potvrdenia a podpisom o prevzatí,
h) zoznam odporúþanej študijnej literatúry, vrátane mena a priezviska autora, názvu a roku vydania
publikácie.
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Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých subkritériách kritéria Z1-1 vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 2 (Z2)
Predložený projekt má byĢ garantovaný a realizovaný zodpovedajúcim lektorským zborom
Kritérium Z2 – 1 Odborný garant a lektori kurzu inštruktora:
Subkritérium Z2 -1/1 – sú zdravotnícki pracovníci podĐa § 27 ods. 1 zákona s vysokoškolským
vzdelaním druhého stupĖa v zdravotníckych študijných odboroch, ktorí absolvovali akreditovaný kurz
inštruktora.
Subkritérium Z2–1/2 - zoznam lektorov kurzu inštruktora s uvedením odborného garanta kurzu
inštruktora, ktorého úlohou je koordinovaĢ þinnosĢ jednotlivých lektorov a dbaĢ na kvalitu odbornopedagogickej úrovne vzdelávania. Odborný garant je spravidla aj predsedom skúšobnej komisie.
Subkritérium Z2–1/3 – doklady o lektorskom zbore:
a) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
b) overená kópia dokladu o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora.
Subkritérium Z2–1/4– maximálny poþet úþastníkov na jedného lektora kurzu inštruktora je 15.
Zásada Z2 je splnená, ak sa vo všetkých subkritériách kritéria Z2-1 vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 3 (Z3)
Predložený projekt vzdelávania má byĢ realizovaný zodpovedajúcim materiálno-technickým
vybavením
Kritérium Z3–1 ŽiadateĐ o akreditáciu kurzu inštruktora, ktorý nie je vzdelávacou ustanovizĖou,
predloží doklad o oprávnení vykonávaĢ vzdelávaciu þinnosĢ, školenia, semináre a pod. (napríklad
zriaćovaciu listinu, živnostenský list).
Kritérium Z3-2 Dokladovanie vlastníckeho vzĢahu k materiálno-technickému zabezpeþeniu podĐa §
5 ods. 2 a 3 vyhlášky þ. 398/2010 Z. z. (kópia úþtovných dokladov o zakúpení, alebo kópia zmluvy
o prenájme podpísaná štatutárnymi zástupcami vlastníka a prenajímateĐa s uvedením dátumu
podpísania zmluvy).
Kritérium Z3–3 Predloženie fotodokumentácie zostavy pomôcok materiálno-technického vybavenia podĐa
§ 5 ods. 2 a 3 vyhlášky þ. 398/2010 Z. z.
Kritérium Z3-4 Dokladovanie právneho vzĢahu žiadateĐa o akreditáciu k priestorom urþeným na
výuþbu kurzu inštruktora (vlastné alebo prenajaté).
Kritérium Z3–5 Preukázanie vytvorených predpokladov na rešpektovanie plnenia psycho hygienických požiadaviek z hĐadiska ochrany zdravia pre školiteĐov a úþastníkov súþasne (priložiĢ
þestné vyhlásenie žiadateĐa o akreditáciu). NevzĢahuje sa na priestory vzdelávacej ustanovizne
uskutoþĖujúcej výchovno-vzdelávací proces.

ýiastka 9-14

Vestník MZ SR 2011

Strana 99

Kritérium Z3–6 Materiálno-technické zabezpeþenie kurzu inštruktora je funkþné a úþelné (priložiĢ
návrh tlaþiva urþeného pre evidenciu pravidelných kontrol funkþnosti a mechanickej oþisty
zdravotníckych pomôcok).
Zásada Z3 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z3-1 až Z3-6) vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateĐnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania: evaluaþných
procesov – hodnotenia spokojnosti uchádzaþov, pracovných podmienok lektorov, sociálnej klímy
výuþby.
Kritérium Z 4-2 – vytvorenie organizaþno-metodických podmienok na zabezpeþenie
vzdelávacieho procesu u žiadateĐa o akreditáciu:
a) meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizáciu, evidenciu a archiváciu kurzu
inštruktora podĐa § 75 ods. 3 nariadenia vlády,
b) dokladovanie priestorov na archiváciu agendy týkajúcej sa kurzu inštruktora,
c) systém zabezpeþenia ochrany osobných údajov.
Zásada Z4 je splnená, ak sa v kritériách (Z4 - 1 a Z4 – 2) vyskytne hodnotenie „splnil“.

