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Vzdelávacie a výcvikové centrum 
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 

Dlhodobým cieľom Asociácie samaritánov Slovenskej republiky je budovanie záchranných a humanitárnych modulov pre nasadenie 

pri mimoriadnych udalostiach a katastrofách na Slovensku, či vo svete, interné vzdelávanie vlastných členov, externé vzdelávanie v 

oblasti prvej pomoci a sociálne aktivity smerované k osamelo žijúcim seniorom. Tomuto cieľu podriaďuje ASSR všetky svoje aktivity. 

Za týmto účelom získala nehnuteľnosť v Plavči, okres Stará Ľubovňa, kde chce pokračovať vo svojich aktivitách. Vybudovanie 

Vzdelávacieho a tréningového centra ASSR umožnilo 

skvalitniť existujúcu ponuku služieb, ale predovšetkým 

značne rozšíriť možnosti vzdelávacích aktivít pre záujemcov v 

rámci SR, ale aj zo zahraničia. Existujúce vzdelávacie aktivity 

ASSR možno rozdeliť na interné a externé aktivity, vzhľadom 

na cieľovú skupinu, ktorej sa vzdelávanie poskytuje. Interné 

vzdelávanie je určené pre členov ASSR, ktorí získavajú 

základné vedomosti v poskytovaní prvej pomoci. Ďalšou 

formou interného vzdelávania sú Úvodný kurz Jednotky rýchleho nasadenia, ktorý musí 

absolvovať každý člen ASSR, záujemca o členstvo v Jednotke rýchleho nasadenia. Externé 

vzdelávanie je určené pre záujemcov, najčastejšie z radov dobrovoľných hasičských zborov, či 

podnikov a poskytuje sa im 5, 8, 12 alebo 16 hodinové kurzy prvej pomoci. Všetky doposiaľ 

uvedené aktivity museli vykonávať v prenajatých priestoroch. Dlhodobou spoluprácou s 

Nadáciou EPH sa podarilo vybudovať Vzdelávacie centrum, ktoré poslúži dobrovoľným členom 

ASSR, členom dobrovoľných hasičských zborov, zamestnancom podnikov, záujemcom o kurzy 

opatrovania, zahraničným hosťom a mnohým ďalším. 
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Magazíny do škôl 
Združenie priateľov Denníka N 

Vydavateľ Denníka N si ako dlhodobý zámer stanovil vzdelávanie študentov stredných a základných škôl v oblastiach, ktorým 

v slovenskom systéme vzdelávania doposiaľ chýbajú vzdelávacie materiály. Presvedčenie o naliehavej potrebe zorientovať 

pedagógov i študentov a naučiť ich reagovať na niektoré vybrané spoločenské fenomény viedlo Denník N k vydaniu viacerých 

špecializovaným publikáciám s metodickou časťou pre školy. Sú to napr. Klamstvá a konšpirácie, Kritické myslenie, Ako fungujú 

médiá, či Slovenský štát. V spolupráci s Nadáciou EPH sa podarilo vydať a distribuovať aj ďalšie príručky a metodické materiály. 

K 100. výročiu vzniku Československej republiky vznikol časopis, ktorý vysvetľuje, ako vtedajšia éra ovplyvňuje tieto aspekty 

nášho dneška: systém štátnych orgánov, ekonomiku a priemysel, 

školstvo, štátne symboly, politický radikalizmus, železnice, cesty, 

diaľnice, postavenie menšín, interpretáciu dávnejšej histórie. Ďalšími 

príručkami boli aj "Prečo ostať žiť na Slovensku" motívom ukázať 

študentom a mladým, že nie len odchod ale aj zotrvanie na Slovensku 

je profesionálnou a ľudskou výzvou, či príručka "Mýty o Európskej 

únii" cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť študentov, učiteľov a ich 

rodín pred eurovoľbami 2019 a zvýšiť pravdepodobnosť ich 

informovaného rozhodovania, ako voličov. Príručky sa dostali do 

stoviek slovenských škôl v elektronickej alebo printovej verzii. "Nadáciu EPH považujeme za dôležitého 

partnera projektu a je objektívne, že takmer 30 000ks z doterajšieho nákladu cez 180 000 ks by sme bez jej 

podpory študentom doručiť nemohli." (Združenie priateľov Denníka N).  
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Výučba v ORL pre detských pacientov 
ORLík DFNsP Bratislava 

Občianske združenie ORLík DFNsP Bratislava sa venuje podpore Detskej ORL kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb 

v Bratislave najmä zlepšovaním materiálno-technického zabezpečenia 

nákupom špeciálnych diagnostických prístrojov pre deti s rôznymi ORL 

chorobami, pričom v súčasnosti dominuje potreba zlepšovania diagnostických 

a liečebných metód u detí s poruchami sluchu. Podporuje vzdelávanie lekárov, 

ako aj stredného zdravotníckeho personálu účasťou  a organizáciou 

vzdelávacích aktivít, skvalitňovaním priestorov určených pre pobyt malých 

pacientov a osôb, ktoré ich sprevádzajú a pracovného prostredia, v ktorom 

zdravotnícky personál pracuje. V spolupráci s Nadáciou EPH sa v posledných 

rokoch podarilo zabezpečiť tubonanometer pre DFNsP v Bratislave, ktorý je 

štandardom v predoperačnom a pooperačnom hodnotení funkcie sluchovej 

trubice u pacientov podstupujúcich dilatáciu. Prístroj bude súčasťou 

diagnostických a liečebných postupov v novovzniknutom centre pre deti s 

poruchou sluchu, ktoré sa dokončilo v roku 2017. V roku 2019 pripravili 

interaktívnu učebňu pre študentov lekárskych fakúlt a mladých lekárov v 

priestoroch Detskej otorinolaryngologickej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave, 

kde situovali počítačové technológie na výučbu oto- a rinochirurgických 

výkonov. Zabezpečili umelohmotné modely uší, nosa a prínosových dutín, na 

ktorých sa môžu operácie za pomoci reálneho inštrumentária vykonávať. 


