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• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní  • 

Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú 
stovky spokojných zákazníkov. 

 

WELLNESS PRACOVNÍK – MASÉRSKE SLUŽBY 
 

Na uvedený vzdelávací program bol udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR. 
 

 Kurz je určený pre záujemcov o získanie odborných vedomostí a zručností potrebných pre výkon 
činnosti wellness pracovníka – masérske služby. 
 

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady hygieny, epidemiológie a BOZP v 
masérskych službách a wellness zariadeniach, má vedomosti z anatómie a fyziológie človeka. Ovláda 
anatomické názvoslovie, pozná kostrovú a svalovú sústavu človeka. Chápe a vie vysvetliť fyzikálne, 
biochemické a biologické princípy fungovania procesov v ľudskom tele. Ovláda zásady poskytovanie prvej 
pomoci pri úrazoch a topení. Ovláda administratívne práce spojené s chodom wellness zariadenia, vodného 
sveta a relaxačného centra. Pozná zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní. Má 
prehľad v moderných trendoch pri saunových ceremoniáloch. Ovláda základné masážne postupy pri masáži 
dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy. Pozná jednotlivé techniky masáží 
(trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vie ich vhodne 
kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela. Základné hmaty využívané pri masážach vie rozdeliť podľa 
mechanizmu, prevedenia a účinku. Ovláda smer masáže, postup a správny čas trvania masáže. 
Požadované vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie. 
Spôsob ukončenia: písomný test a praktická skúška.  
 

ABSOLVENTI AKREDITOVANÉHO KURZU OBDRŽIA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU. 
 

Časový rozsah kurzu:   320 vyuč. hod. (100 vyuč. hod. teória, 220 vyuč. hod. prax) 
 

Účastnícky poplatok:     665 € 
*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, pracovný materiál a režijné náklady.  
 

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní a študenti. 
 

V cene kurzu je zahrnutý pracovný materiál na praktický výcvik. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri 
nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie 
ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí. Predpokladom zaradenia do kurzu je 
predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť wellness pracovníka - 
masérske služby.  
 

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom 
konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa 
Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste 
nám túto skutočnosť oznámili. O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na 
príslušnom živnostenskom úrade. Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou, osobne/ na horeuvedenú adresu. 
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk. 
 

                           PaedDr. Miroslav Hloben, CSc. 

                        riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prihláška: prihlasujem sa do kurzu „Wellness pracovník – masérske služby“ 

 

Titul, meno a priezvisko: ............................................................................................ Dátum narodenia: ............................. 
 

Adresa bydliska: .............................................................................................................................. PSČ: ............................ 
 

E-mail: ............................................................................................... Tel. č.: ......................................................................... 
 

Názov a adresa zamestnávateľa / vyplniť v prípade, ak uhrádza zamestnávateľ: ............................................................  
 

................................................................................................................................................................................................. 
 

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

Dňa: ..............................................      
1. Akadémia Komenského, o. z., pobočka Trnava si stanovuje tieto podmienky stornovania účasti: a) do termínu otvorenia kurzu má 
účastník nárok na vrátenie celého poplatku, b) prvé dva dni kurzu 50 % z ceny kurzu, c) v treťom a ďalších dňoch kurzu až do ukončenia 
nárok na vrátenie časti príspevku zaniká. 
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť. 
3. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi. 

                           .......................................
                                                                        podpis 
Prosíme o dôsledné a presné vyplnenie prihlášky ! 
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