
 
 

Úloha č. 5 – Už je to tu! 

Rozhodcovia: MUDr. Nobert Moravanský PhD., Ing. Štefan Kyselica, JUDr. Lucia Laciaková PhDr. 

Popis úlohy: Úloha nadväzuje na súťažnú úlohu č. 1, kde následne rodina podá trestné oznámenie na 

posádku ZZS pre zlý postup pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, následkom čoho 

prišlo k úmrtiu ich príbuzného.                                                              

Súdny znalec - Po ukončení úlohy č.1 bude Záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby odovzdaný 

rozhodcom (súdny znalec a vyšetrovateľ), ktorí budú na úlohe č.5, kde bude posudzovať správnosť 

postupu, správnosť vyplnenia záznamu o zhodnotení a odpovedí posádky ku úlohe č.1 súdny znalec, 

nakoľko príbuzný podali trestné oznámenie na postup posádky ZZS pre úmrtie pacienta z danej úlohy 

počas transportu VZZS do ústavného zdravotníckeho zariadenia (KARDICENTRA). 

Vyšetrovateľ – bude vypočúvať posádku ku danému zásahu (následne hodnotenie odpovedí spolu so 

súdnym znalcom) 

Hodnotenie súdneho znalca – správnosť postupu pri zásahu zo záznamu o zhodnotení zdravotného 

stavu osoby a z výpovede posádky pred vyšetrovateľom (následne poukázanie na chyby, ktoré posádka 

urobila) 

Vyhodnotenie úlohy: bodové vyhodnotenie vyplnenia Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu 

osoby, a vyhodnotenie odpovedí na kladené otázky. 

 

 

 

Hodnotiaci hárok na ďalšej strane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kritériá hodnotenia posádok: Hodnotenie max.
1) Pozbavenie mlčanlivosti 150

2) Pamäťové stopy= výsluch

A)SPONTÁNNA ODPOVEĎ=MONOLÓG
úvodné,základné fakty prípadu (miesto, čas, osoby) 20

focus na postihnutú osobu 20

poloha postihnutej osoby pri príchode posádky na miesto 20

bezprostredné okolie

ošatenie 10

zvratky 10

predmety v okolí tela 10

krv 10

iný biologický mat. 10

osoby v okolí postihnutej osoby 30

otázka laickej prvej pomoci pri príchode posádky na miesto 20

opis zdravotných ťažkostí postihnutého 30

zrozumiteľnosť výpovede 20

latinčina vs. slovenčina 20

výbavnosť opisu 20

anamnéza (a jej opis) 20

stav vedomia postihnutej osoby 20

prvotné, medicínske zhodnotenie situácie 20

aplikované medicínske postupy

aplikované lieky 20

aplikované inštrum. postupy 20

aký bol výsledok med. postupov posádky 20

čo sa dialo s postihnutým ďaľej 20

ukončenie medicínskych postupov na mieste 20

komu bol postihnutý zverený do násl. zdravot. st. a v akom čase 20

súčinnosť tímu 20

komunikácia s KOS 30

(spontánna komunikácia nahlásenie smrti postihnutého) 20

spísanie forenzne významných okolností na mieste 30

forma vyjadrenia daných okolností 20

B)ODPOVEDE NA OTÁZKY= DIALÓG
presnosť odpovedí podľa zadanej otázky 20

exaktnosť odpovedí 20

zrozumiteľnosť odpovedí 20

časové zakotvenie udalosti 20

výbavnosť odpovede 20

súčinnosť tímu 20

reakcia na nekorektnú resp. nezrozumiteľnú otázku vyšetrovateľa 20

opakovaná reakcia -//- 100

C)ZÁVEREČNÁ MOŽNOSŤ DOPLNENIA VÝPOVEDE
otázka podpisu 100

D)ZÁVEREČNÉ PREČÍTANIE VÝPOVEDE 100

3)Vyhodnotenie záznamu o zhodnotení zdravot. stavu
ceľkový vzhľad, čitateľnosť 100

čitateľné + exaktné časové údaje 100

odborné medicínske kritériá záznamu 100

anamnéza (od koho bola zistená) 100

terajšie ťažkosti pacienta (od koho boli získané) 100

medicínsky priebeh okolností zásahu:lege artis 200

opis forenzných rizík zásahu 100

Úloha č. 5 - UŽ JE TO TU!                                                                             Číslo posádky:

Spolu bodov:maximálny dosiahnuteľný počet bodov - 1940


