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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 OPATROVANIA 
 

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit Akreditačnou komisiou MPSVaR SR. 
Cieľ kurzu:   

 absolvent bude mať základné poznatky z oblasti liečebno - preventívnej starostlivosti 

 poznať základné zásady pri ošetrovaní chorých, starých a postihnutých ľudí 

 poznať sociálno-právnu a etickú problematiku v opatrovateľskej službe 

 vedieť sa postarať o starého a chorého človeka 
 
Charakteristika kurzu: kurz pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení. Teoretická časť je realizovaná formou 

prednášok, seminárov a cvičení s využitím názorných didaktických prostriedkov. Praktická časť bude prebiehať 
prostredníctvom odbornej praxe v zariadení s opatrovateľskou službou (60 vyuč. hod.), kde získajú účastníci potrebné 
praktické návyky a skúsenosti.  
 
Obsah kurzu: úvod do opatrovateľstva, somatológia, liečebno - preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť, 

hygiena, psychologicko - sociálne a medicínske problémy, ošetrovanie imobilných a inkontinentných chorých starých ľudí, 
starostlivosť o umierajúceho, stravovanie, životospráva v starobe a u zdravotne postihnutých občanov, sociálno - právna 
problematika, ochrana zdravia pri práci, etika a morálka v opatrovateľskej službe. 
 
Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej a ústnej časti. 

 
ABSOLVENTI KURZU ZÍSKAJÚ OSVEDČENIE NA VÝKON OPATROVATEĽSKEJ ČINNOSTI.  

JAZYKOVÚ MUTÁCIU OSVEDČENIA V NEMECKOM JAZYKU. 
ÚČASTNÍCI V CENE KURZU OBDRŽIA ŠTUDIJNÚ LITERATÚRU. 

 

Časový rozsah kurzu:  225 vyuč. hod.   
 

Účastnícky poplatok:     180 € 

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, pracovný materiál, občerstvenie, 

a režijné náklady.  
 

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

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania 

kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Akadémia Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. 
V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Prihlášky zašlite /e-mailom, 
poštou alebo 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 Akadémie Komenského, o. z. v Trnave  

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

Prihláška: prihlasujem sa do kurzu „Kurz opatrovania“ 

 
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. 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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