
„KOMERČKA“ 

S. Slobodová, M. Valo, M. Žiak, M. Ilavský, P. Zachveja

Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof
30.3. – 1.4.2017 Vyhne



Športové

Kultúrne

Spoločenské

Kombinované

Podujatia s väčším počtom osôb  



Zák. NR SR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní 
verejných športových podujatí

 § 2 - súťaž, stretnutie, turnaj, 

preteky, turistické podujatie alebo 

iné podujatie spojené s pohybovo

rekreačnou aktivitou fyzických 

osôb v oblasti telesnej kultúry

Legislatíva



Zák. č. 1/2014 § 19 (5)

 4 000 divákov a viac

najmenej dve miesta zdravotníckej 

pomoci so zdravotníckym pracovníkom

 jedno miesto zdravotníckej pomoci so 
zdravotníckym pracovníkom alebo osobou, ktorá 
získala potvrdenie o absolvovaní akreditovaného 
kurzu prvej pomoci

Legislatíva II.  



Hokej - KHL, Tipsport Liga

 Futbal – UEFA, FIFA

Motoristické podujatia – FIA, FIM 

Kultúra

 Iné

Legislatíva III.  



Čas 20:55

Kvalifikačný futbalový zápas Slovensko - Škótsko

Štadión SPARTAK Trnava

 1 x RLP, 3 x RZP

 Pracovník SBS hlási kolaps diváka na tribúne

„Komerčka“ 11.10.2016



Čas 20:57

 64 ročný muž

 Leží na zemi v bezvedomí 

Sy. „modrej masky“

Nedýcha

Zahájená KPR  posádkou RZP

a následne pomoc SBS pracovníka 

Pacient



Čas 20:58

 Pulz nehmatný

Napojený na AED

Podaný výboj 200 J

KPR



Čas 21:05

ROSC

 TK 170/90

 P 84/min

SpO2 92%

GCS 3

 Transport RZP do FN TT - OAIM

KPR II.



OAIM  TT 11.–20.10.2016

 Interné odd. TT 20.10.2016

NUSCH – výmena kardiostimulátora za ICD na 
základe údajov z AED (úvodný rytmus pri začatí 
KPR)

Domov 03.11.2016

Ďalší osud pacienta



Médiá 17.10.2016 



Média 18.10.2016 



Na základe analýzy udalostí dochádza:

- K vypracovaniu smernice SFZ o zdravotníckom 
zabezpečení stretnutia 

- https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.
sk/33/9b/339b4bfd-d65d-4aa7-891d-
a0c0740b83fd.pdf

- Koordinátor zdravotníckeho zabezpečenia –
zamestnanec poskytovateľa

- Samostatná frekvencia pri rádiokomunikácii

- Koordinátor zdravotníckeho zabezpečenia vo 
riadiacom velíne štadióna spolu s bezpečnostným 
manažérom

- Podriadenosť zasahujúcich posádok výlučne len 
koordinátorovi zdravotníckeho zabezpečenia

Zmena smerníc SFZ

https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/33/9b/339b4bfd-d65d-4aa7-891d-a0c0740b83fd.pdf


Ďakujem za pozornosť

ziak@falck-zachranna.sk


