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• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní  • 

Sme vyše 10 rokov na trhu v oblasti celoživotného vzdelávania. Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými lektormi za 
výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú stovky spokojných zákazníkov. 

 

KURZ PRVEJ POMOCI 
 

Na uvedený kurz bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. vydaná akreditácia Ministerstvom zdravotníctva SR. 
 
 

Miesto konania:  V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava 
 

 

Rozsah:   8 hod. 
 

Program:  
 Súčasná legislatíva priniesla celý rad nových právnych predpisov, ktoré riešia problematiku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s povinnosťami zamestnávateľov.  
 

 Zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov § 8, bod 1, písm. a) vyplýva povinnosť zamestnávateľa určiť a odborne spôsobilými 
osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej 
pomoci, t.j. približne 10 % z celkového počtu zamestnancov výrobné prevádzky a 5 % nevýrobné 
prevádzky. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim túto skutočnosť je zmennosť prevádzky, na každej zmene musí 
byť zachovaný percentuálny počet vyškolených zamestnancov. 
 

 S cieľom napomôcť zamestnávateľom splniť vyššie uvedené povinnosti organizuje V.A.J.A.K., s.r.o., 
pobočka Trnava odborno-inštruktážne školenie akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR 
a s akreditovanými inštruktormi prvej pomoci. Počas kurzu účastníci pracujú pod vedením 
akreditovanej lektorky s elektronickou figurínou, výsledky sa elektronicky vyhodnocujú.  Absolventi obdržia 
potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto potvrdenie 
neoprávňuje vyučovať poskytovanie prvej pomoci. 
 

ABSOLVENTI OBDRŽIA POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ AKREDITOVANÉHO KURZU. 
 

Účastnícky poplatok: 33,- € s DPH (27,50 € bez DPH) 
*je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu kurzu, cestovné, vydanie potvrdení a režijné náklady.  
 

 Záväzne prihláseným účastníkom zašleme pred konaním seminára osobitnú pozvánku. Bližšie 
informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/ 259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.Možnosť 
"kurzov šitých na mieru" pre firmy: po dohode, pri dostatočnom množstve účastníkov, vzdelávanie priamo 
vo firmách v dohodnutom čase. 
 

                        PaedDr. Miroslav Hloben, CSc. 
        riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave 

P R I H L Á Š K A  
na odborný kurz  „Poskytovanie prvej pomoci“  

 

            Meno a priezvisko:                            Názov a adresa zamestnávateľa:                    Dátum a miesto narodenia:  

1............................................................. ................................................................... ................................................................... 

2............................................................. ................................................................... ................................................................... 

3............................................................. ................................................................... ................................................................... 

Tel. číslo: ...........................................................................  e- mail: ....................................................................................................... 

IČO: ........................................................... IČ DPH: ....................................................... DIČ: .............................................................. 

Číslo účtu / IBAN: ................................................................................................................................................................................... 

V prípade Vašej úhrady prevodom na účet v súvislosti s riadnym vystavením vyučtovacej faktúry Vás prosíme o vypísanie Vášho čísla účtu 
na prihlášku a pri platbe uveďte Vaše identifikačné číslo organizácie (IČO) ako špecifický symbol (ŠS). 

A) Účastnícky vo výške ....... € bol uhradený dňa .............. z č. ú: .......................................................................................................                                       

B) Ak bude platba v hotovosti, prosíme označiť krížikom  .              

                                        ............................................ 
                                                                                                                        pečiatka a podpis    
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