
Odpovede nie je možné upraviť

Európsky týždeň odborných zručností

Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného 
formulára. Ak sú informácie o Vašom podujatí v súlade s Usmerneniami EK pre organizovanie podujatí a národná 
agentúra ich akceptuje, pošleme Vám o tom správu a informácia bude uverejnená na národnej stránke iniciatívy.

Organizácia, ktorá podujatie organizuje

Stredná zdravotnícka škola

Školská 230, 017 01 Považská Bystrica

http://szspovb.edupage.org/

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Nemocnica s poliklinikou

Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

http://www.nemocnicapb.sk/

Podujatie

Viete poskytnúť prvú pomoc?

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: Prezentácia spojená s nácvikom praktických zručností
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vestibul NsP Považská Bystrica

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

07 12 2016

Dátum podujatia - koniec

07 12 2016

Miesto podujatia



Mgr. Ivana Pavlacová

0903152971

info@szspb.tsk.sk

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Hlavným cieľom podujatia je formou praktických ukážok prezentovať poskytovanie prvej 
pomoci pre širokú verejnosť. 
Podujatie nadväzuje na sériu prednášok spojených s praktickým nácvikom prvej pomoci pre 
širokú verejnosť, žiakov a učiteľov materských škôl, základných škôl a špeciálnu základnú 
školu, organizovaných Strednou zdravotníckou školou v Považskej Bystrici. 
Aktivita bude prebiehať vo vstupnom vestibule Nemocnice s poliklinikou v Považskej 
Bystrici formou praktických ukážok pre verejnosť s možnosťou precvičiť si techniky 
poskytovania prvej pomoci - kardiopulmonálnu resuscitáciu na počítačovom 3D modeli a 
základnú prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch pre verejnosť. Akciu realizujú žiaci 
Strednej zdravotníckej školy  pod vedením  pedagogických pracovníkov, s podporou NsP v 
Považskej Bystrici.  
Prínosom podujatia bude zvýšenie povedomia o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci ako 
základnej ľudskej zručnosti, lebo akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Zároveň je 
akcia prínosná aj pre žiakov našej školy, ktorí sa zdokonaľujú v odborných a komunikačných 
zručnostiach. 

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

