
 
 

 
 

 Príloha č. 8 

k Zmluve o spolupráci v oblasti vzdelávania na rok 2019 

 

Ponúkané služby v oblasti: Externý tréning nozologických jednotiek 

Adresát: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný  Kubín 

Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny zástupca: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. - riaditeľ 

(ďalej len objednávateľ)  
 

Vzdelávací program: Vzdelávanie a tréning nozologických jednotiek 

 

Frekvencia vzdelávania a tréningu: 

1 nozologická jednotka naplánovaná na obdobie 4 mesiacov = teória a tréning na stanici 1 x za štyri 

mesiace (termíny školení budú dohodnuté medzi objednávateľom/poverenou osobou Dolnooravskej  nemocnice 

s poliklinikou Dolný Kubín  a ETC/povereným supervízorom pre vzdelávanie).  

Miesto konania: Seminárna miestnosť – na stanici ZZS poskytovateľa (supervízor bude pravidelne navštevovať 

stanicu poskytovateľa) 

Počet účastníkov: Podľa potrieb objednávateľa a na základe plánovaného vzdelávania, ktoré zabezpečí 

supervízor Falck Záchranná a.s.  

Kontaktná osoba: PhDr. Martina Vitková, Vedúca Edukačného Tréningového Centra a supervízorov   

Zodpovedný za realizáciu vzdelávania: Určený supervízor 

Témy vzdelávania: Nozologické jednotky Falck Záchranná a.s. (na najbližších 12 mesiacov v roku 2019 )  

 

 

 

Obsah, zameranie a plán nozologických jednotiek na rok 2019: tabuľka č.1 

NÁZOV  POČET 

KREDITOV 

Podľa vyhlášky 

MZ SR   č. 

74/2019  z dňa 

15.2. 2019 

NÁZOV 

A ZAMERANIE  

1 NJ 

NÁZOV 

A ZAMERANIE  

2 NJ 

NÁZOV A ZAMERANIE  

3 NJ 

Obdobie 

mesiacov 

4 mesiace/1NJ 

01 02 03 04  05 06 07 08  09 10 11 12  

Teória zásahu  

4 hodiny (test je 

súčasťou teórie 

zásahu)  

 

 

3 

 

Teoretická časť  

Téma: Vybrané témy v 

PNZS  

 

Teoretická časť 

Téma: : Vybrané témy v 

PNZS 

 

Teoretická časť 

Téma: : Vybrané témy v 

PNZS 
TEST 

s preštudovaním 

edukačných 

materiálov 

(súčasť teórie 

zásahu)  

 

 

 

1 

Test pre lekárov, 

záchranárov 

Téma: : Vybrané témy 

v PNZS 

Test pre lekárov, 

záchranárov 

Téma:  : Vybrané témy 

v PNZS 

Test pre lekárov, 

záchranárov 

Téma: : Vybrané témy v 

PNZS 

Teória zásahu: spolu 4 kredity  
Praktický nácvik 

v simulovaných 

podmienkach  

4 hodiny 

 

 

4 

 

Praktická časť  

Téma: : Vybrané témy 

v PNZS 

 

Praktická časť  

Téma: : Vybrané témy v 

PNZS 

 

Praktická časť   

Téma: : Vybrané témy v 

PNZS 
 

Spolu  
 

8 
  

   8 kreditov za NJ 
 

  8 kreditov za NJ 
 

  8 kreditov za NJ 

   

Spolu  24 kreditov      

 



 
 

 
 

Zloženie nozologickej jednotky: 

1. Teória zásahu   

2. Praktický nácvik v simulovaných podmienkach  

3. Testy (lekári, záchranári/vodiči) 

 

Popis a zameranie nozologických jednotiek je orientovaný na 3 témy, pričom súčasťou môžu byť aj doplnkové 

časti.  

 

Teoretická časť – teória zásahu - spracované nozologické jednotky v power pointovej prezentácii. 

Praktická časť – praktický nácvik v simulovaných podmienkach - modelové situácie s interaktívnym 

edukačným riešením a nácvik zručností vo výkonoch v PNZS s interaktívnymi pomôckami. 

Testy - test každej nozologickej jednotky (lekári, záchranári/vodiči) s hodnotením v percentuálnej škále.  

Doplnková časť - štandardné výkony, algoritmy. Vydanie potvrdenia za pridelené kredity na konci 

kalendárneho roka 2019.  

 

Spolu za splnené ročné sústavné vzdelávanie (5 ročné hodnotiace obdobie) pridelí spoločnosť Falck 

Záchranná a.s. (ETC) 24 kreditov (pre lekárov, pre zdravotníckych záchranárov v ZZS a pre zdravotníckych 

záchranárov Urgentného príjmu DONsP Dolný Kubín) na základe vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Vyhláška o 

kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka  zo dňa 15. februára 2019 a 

na základe schválenia SLK a pridelenia CME kreditov (mimo praktického zásahu v reálnych podmienkach pre 

lekárov a zdravotníckych záchranárov). Verifikovanie účastníkov na vzdelávaní je vedené v elektronickej 

databáze na základe podpísaných prezenčných listín.  
Dokladovanie pre hodnotenie sústavného vzdelávania voči stavovským organizáciám nie je súčasťou realizácie 

vzdelávacieho programu tejto cenovej ponuky. 

 

Program kurzu/teória a tréning na stanici – lekári, záchranári/vodiči ZZS: 

1. Úvod, prezenčná listina  

2. Odborný program 

a) Prezentácia problematiky nozologickej jednotky (ppt), diskusia  

b) Teória zásahu a praktický nácvik v simulovaných podmienkach - min.15´/školenec 

c) Doplnková časť – algoritmy, štandardné postupy tém  

3. Prestávka 

4. Testy vo forme e - learning, vyhodnotenie 

5. Pridelenie  kreditov – vystavenie potvrdenia (lekári, záchranári)  

6. Záver – plánovanie ďalšieho vzdelávacieho obdobia  

Časové trvania vzdelávania a tréningu na stanici: 

1. Kompletná nozologická jednotka podľa tabuľky uvedenej vyššie 

2. Mimo času dopravy, mimo času teoretickej a materiálnej prípravy a administrovania 

3. Supervízor sa nebude zúčastňovať vzdelávania a tréningu personálu počas ostrých výjazdov 

E – learning : 

 1. Problematika nozologických jednotiek spracovaná do textovej formy 

 2. Test z danej problematiky, možnosť opakovať po 24 hodinách, prihlasovacie  údaje  

      pre každého školenca na webovom portáli (dodá supervízor) 

 3. Možnosť získania kreditov (pre každú nozologickú jednotku ) 

 

 

 

Cenová ponuka vzdelávania  nozologických jednotiek: 

Cena za jednu návštevu stanice paušálne: 180,- EUR 

Ročný poplatok v obsahu 3 nozologických jednotiek: 540,- EUR 

(3 x návšteva stanice s odovzdaním potvrdení o pridelených kreditov)  

Falck Záchranná a.s. je platcom DPH.  

 

 



 
 

 
 

 

 

V Košiciach, dňa: 18.3. 2019 

 

 

 

_____________________________________                _____________________________________ 

Vyhotovila:       Schválila:   

PhDr. Martina Vitková    MUDr. Adriana Kilianová 

Manažér Edukačného Tréningového   Medicínsky riaditeľ 

centra a supervízorov     Falck Záchranná a.s. 

Falck Záchranná a.s. 

 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa: __________________ 

 

 

 

 

_____________________________________ 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 

Riaditeľ 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 

MUDr. L. Nádaši – Jégého Dolný Kubín 

 
 
Upozornenie: 

Adresát tejto ponuky berie na vedomie, že obsah tohto dokumentu predstavuje dôverné informácie, ktoré v zmysle ust. § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník, nesmie strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť a/alebo sprístupniť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, 

a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. V prípade porušenia tejto povinnosti, vznikne predkladateľovi ponuky nárok na náhradu škody, 

obdobne podľa ustanovení § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
V prípade uzavretia zmluvy v zmysle tejto ponuky, je adresát oprávnený na zverejnenie tejto ponuky podľa 

platnej legislatívy, v prípade, ak je adresát  osobou povinnou na zverejňovanie zmlúv a ak sa ponuka stala 
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