
Názov úlohy 

Alternatíva 

Rozhodca: 

PhDr. Iveta Vojčiniaková, MPH., 

MHA. 
ZAMED Ľudmila Lodňáneková 

Marián Szántó 

Časový limit pre splnenie úlohy: 10min Podpis rozhodcov: Posádka č.: 

Postup posádky 1 2 3 4 5 

Maximálny 

počet 

bodov 

Počet 

získaných 

bodov 

Správny postup 

A 

1. 

Súťažiaci prichádza k stolu so zviazanými 

rukami za chrbátom. Vidí, ako si matka oživuje 

svojho 6 mesačného syna z dvojčiat. Matka 

hovorí, že volala záchranku, ale nemajú voľnú 

žiadnu sanitku. Prvú pomoc si pamätá zo školy, 

žiada súťažiaceho, aby niečo urobil, ak sa dá... 

Čo sa stalo? Kedy sa stalo? Vek dieťaťa? 

Správna inštrukcia 

KPR 6 mes. 

dieťaťa (inštruktáž 

2 min) 

OA, predchorobie? 
500 

Matka si oživuje svoje 6 mesačné dieťa, ktoré prestalo 

dýchať. Dieťa je studené a bledé. Topilo sa v rybníku. 

KPR vykonáva 30:2. Dieťatko bolo doposiaľ zdravé, na 

nič sa neliečilo, žiadne lieky neužívalo. Pod vodou bolo 

cca 2 minúty. Úlohou je zisťiť čo sa stalo, koľko trvá 

oživovanie, upraviť správnosť prevádzania KPR, ak je to 

potrebné. 
100 100 100 100 100 

2. 

Súťažiaci prichádza k stolu so zviazanými 

rukami za chrbátom. Vidí, ako si otec 

oživuje svoju 6 mesačnú dcérku z dvojčiat 

.Otec hovorí, že volali záchranku, ale 

nemajú voľnú žiadnu sanitku. Prvú pomoc 

si pamätá zo školy, žiada súťažiaceho, aby 

niečo urobil, ak sa dá... 

Čo sa stalo? Kedy sa stalo? Vek dieťaťa? 

Správna inštrukcia 

KPR 6 mes. 

dieťaťa (inštruktáž 

2 min) 

OA, predchorobie? 
500 

Otec si oživuje svoje 6 mesačné dieťa, ktoré prestalo 

dýchať. Dieťa je studené a bledé a okolo hlavičky má krv 

a niečo biele akoby vytekalo. Hlavičku má akúsi "čapatú". 

Našla ho takto na dvore. KPR vykonáva iba 

kontinuálnym predýchavaním dieťaťa.  Úlohou je zisťiť 

čo sa stalo, koľko trvá oživovanie, upraviť správnosť 

prevádzania KPR, ak je to potrebné. 

100 100 100 100 100 

B 3. 

Rozhodca zastavuje KPR a podáva 

súťažiacim inštrukcie a zadanie: "Na KOS 

prebiehajú paralelne dve TANR týchto detí. 

K dispozícii máte iba jednu jedinú RLP 

posádku. Ku ktorému z týchto detí  ju 

vyšlete ak je súbežné hlásenie?" 

Vyslanie ambulancie RLP 
100 

Dieťa č. 1 sa topilo v studenej vode, záchranár by mal 

zistiť, že ak komunikovali cez KOS – mala by byť čo 

najspávnejšie poskytnutá KPR  dieťa č. 2 malo krvavý, 

otvorený úraz hlavy s deformáciou hlavičky. Najväčšiu 

šancu na prežitie by malo dieťa č. 1. 
100 

C 4. 

Posádka RLP vyslaná na adresu k prípadu 

č. 1  podľa určenia RZP na mieste ,  nie je 

možnosť vyslať ďaľšiu posádky RLP 

konštatovanie exitu u druhého dieťaťa okamžité 

vyslanie 

Pollície na 

miesto 

bezodkladne po 

oznámení úmrtia 

KOS  ZZS zabezpečiť 

vykonanie prehliadky 

mŕtveho tela 

prostredníctvom 

prehliadajúceho 

lekára na tom území 

Z .z. 581/2004 § 47 

Z.z. 576/2004 §43 je 

lekár povinný zisťovať 

smrť. Osoba sa 

považuje za mŕtvu, ak 

lekár zistí, že došlo k 

trvalému zastaveniu 

dýchania a srdcovej 

činnosti  a aj vtedy, ak 

dôjde k nezvratnému 

vyhasnutiu všetkých 

funkcií celého mozgu. 

RZP žiada KOS o 

spojenie lekára - 

operátora, ktorý 

následne podľa 

protokolu zhodnotí 

stav s posádkou a 

informuje o vyslaní 

organizátora 

možnosť vyslania 

RLP  2hod. 100 

Rozhodca zastaví KPR , otázka na záchranára, čo bude 

robiť - k utopenému žiada RLP, k dieťaťu , ktoré má 

zranenia nezlúčiteľné so životom - žiada dľa postupu 

KOSku o ďaľšie riešenie. Ak žiada RLP príchod za 2 

hodiny, musí čakať (pôjdu dole body)konštatovanie exitu u 

dieťaťa s nezlúč. poraneniami je možné postupovať 

podľa platnej legistlatívy 2018  - popíš isté známky smrti 

(trvalé zastavenie obehu,srdcovej činnosti a dýchania- 

EKG asystólia) -posmrtné škvrny(lokalizácia,farba   a 

posmrtnú stuhnutosť žuvacie svalstvo, HK, DK, zranenie 

nezlúčiteľné so životom dekapitácia, eventrácia, 

rozčlenenie tela, či oddelenie jednotlivých častí tela, 

drvivé poranenie hlavy, mozgu, trupu a podobne. 
25 25 25 25 0 (- 25) 

Spolu: 1 700 




