Štatút celoštátnej súťaže
stredných zdravotníckych škôl
v prvej pomoci

Asociácia stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky
Štatút celoštátnej súťaže v prvej pomoci: 19

Súťaž v prvej pomoci je odborná súťaž pre študentov 2. a 3.ročníka denného
maturitného štúdia stredných zdravotníckych škôl (okrem odboru zdravotnícky záchranár).
Vychádza z výkonových štandardov ŠVP pre študijný odbor ZA/PS a podľa platných
usmernení k prvej pomoci.
Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia SZŠ SR.
1) Termíny a prihlášky
• termín regionálneho kola:

apríl

• termín celoslovenského kola:

jún

Podmienkou účasti je včasné podanie prihlášky potvrdenej riaditeľom školy organizátorovi
súťaže.
2) Zabezpečenie
• organizátor regionálneho a celoslovenského kola zabezpečí organizačne celý priebeh
súťaže (administratívne, finančne, organizačne a odborne)
• organizátor môže vyberať štartovné (hlavne na zabezpečenie ubytovania a stravy)
• Asociácia SZŠ poskytne finančný príspevok pre organizátora regionálneho i
celoslovenského kola na víťazné poháre.
3) Rozdelenie SZŠ podľa krajov do regiónov
Východoslovenský región: kraje: košický a prešovský - 10 SZŠ (SZŠ Rožňava presun
do stredoslovenského regiónu)
Stredoslovenský región: kraje: žilinský (5), banskobystrický (3) – 8 SZŠ (+SZŠ Rožňava
a Prievidza presun) 10 SZŠ
Západoslovenský región: kraje: nitriansky, trenčiansky, trnavský, bratislavský – 10 SZŠ
(SZŠ Prievidza presun do stredoslovenského regiónu)
VÝCHOD
1 Košice ul. Kukučínova
2
sv. Alžbety Košice
3
Košice ul. Moyzesova
4
Michalovce
5
Humenné
6
Poprad
7
Prešov ul. Sládkovičova
8
Prešov sv. Bazila Veľkého
9
Levoča
10 Svidník
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STRED
1 Rožňava
2 Dolný Kubín
3 Liptovský Mikuláš
4 Žilina
5 Čadca
6 Ružomberok
7 Banská Bystrica
8 Lučenec
9 Zvolen
10 Prievidza
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ZÁPAD
Nitra
Nové Zámky
Topoľčany
Považská Bystrica
Trenčín
Dunajská Streda
Skalica
Trnava
Strečnianska BA
Záhradnícka BA
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Organizácia súťaže
a) Každá škola nominuje 1 trojčlenné družstvo - víťaza školského kola.
b) Prvé tri víťazné družstvá + družstvo usporiadateľskej školy regionálneho kola
postupujú do celoštátneho finálového kola (spolu – 3x4 = 12 družstiev)
c) Družstvo usporiadateľskej školy regionálneho kola sa môže zúčastniť súťaže mimo poradia! (výsledky družstva sa neuvádzajú vo vyhodnotení)
d) Družstvo školy, ktorá je organizátorom celoštátneho kola sa môže prebojovať do
celoštátneho kola cez regionálne kolo. V prípade jeho umiestnenia vo finále na
medailovej pozícii sa príslušné miesto zdvojí, (dve prvé miesta, dve druhé miesta
alebo dve tretie) čím sa kompenzuje výhoda domáceho prostredia.
e) Zahraničné družstvá sa nominujú na základe prihlášky do regionálneho, alebo
priamo do celoštátneho kola.
f) Usporiadateľom budúcoročného regionálneho kola – sa stáva vylosovaná škola
z prvých piatich družstiev. Losovanie je súčasťou vyhlásenia víťazov. Z losovania
sa vynechávajú organizátori aktuálneho a minulého ročníka. Pätica losovaných
družstiev sa dopĺňa nasledujúcimi školami v poradí.
g) Usporiadateľom budúcoročného celoštátneho kola – sa stáva vylosovaná škola
zo všetkých finalistov. Losovanie je súčasťou vyhlásenia víťazov. Z losovania sa
vynechávajú organizátori aktuálneho a minulého ročníka celoštátneho kola
a budúceho ročníka regionálneho kola.
4) Porota
a) odborní učitelia usporiadateľa (pokiaľ možno s preukazom inštruktora prvej
pomoci)
b) odborní učitelia (vedúci družstiev) iných škôl
c) záchranári, lekári, sestry OAIM
Garant súťaže (záchranár s pedagogickými skúsenosťami) – zodpovedá za odbornú
úroveň, rieši prípadné spory a protesty
5) Hodnotenie
a)
b)
c)
d)

laická úroveň (kompetencie ZA/PS)
samostatne každý rozhodca
výsledný počet bodov – súčet bodov od jednotlivých rozhodcov
kľúč hodnotenia –
• postup – dodržanie technického štandardu
• komunikácia, kooperácia
• rýchlosť (časová dotácia pevná: 10 minút, hromadné nešťastie 15 minút, mimo
hodnotenia poroty)

Body
a) zhodnotenie nehody, situácie, rizík, zaistenie miesta nehody, triedenie ranených
b) rozdelenie úloh veliteľom družstva
c) organizácia práce pri poskytovaní PP
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d) prvotné a druhotné vyšetrenie postihnutých
e) privolanie odbornej pomoci – aktivácia integrovaného záchranného systému
f) kvalita, správnosť a úroveň poskytnutej PP (dodržiavanie štandardných postupov:
obväzová technika, znehybnenie zlomenín, KPR, protišokové opatrenia...)
g) správna poloha pri ošetrení
h) komunikácia – v tíme navzájom, s postihnutými..
i) pri rovnosti bodov (4b) rozhoduje počet bodov z praktických stanovíšť, dodržanie
štandardov, rýchlosť ...
Stanovištia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nehoda s hromadným postihnutím osôb
domáce / pracovné/ športové úrazy/úrazy v teréne
dopravné nehody
náhle stavy
kardiopulmonálna resuscitácia
vedomostný test

• 1-2 zranení na každom stanovišti, hromadné nešťastie 3-6 zranených
• počet bodov – obtiažnosť situácie, počet aktérov, hromadné nešťastie - násobok
• počet stanovíšť – min. 5
(ich počet je potrebné prispôsobiť počtu súťažiacich družstiev, respektíve počtu
rozhodcov – vedúcich družstiev z jednotlivých škôl – u náročnejších úloh – viac
rozhodcov)
• rozhodca musí mať pripravenú hodnotiacu tabuľku so stanovenými kritériami a
max. počtom bodov
Štatút súťaže je potrebné vnímať ako štandard s možnosťou úpravy pravidiel
organizátorom za podmienky dodržania objektivity a včasného oboznámenia účastníkov
s pravidlami! Zmeny štatútu sa schvaľujú na porade vedúcich družstiev vo finálovom kole.
Odporúčania pre organizátora
a) na návratku pozvánky do súťaže zaradiť riadok s menom sprevádzajúceho učiteľa
a jeho odborným (záchranárskym) vzdelaním
b) upozorniť na neprípustnosť ďalších sprevádzajúcich osôb
c) stanovištia zabezpečiť tak, aby boli ako porotcovia využití všetci sprevádzajúci
učitelia (väčšie stanovište – viac rozhodcov)
d) na stanovišti, alebo po súťaži zrealizovať hodnotenie (chyby/ strhnuté body)
e) zrealizovať školské kolo v spolupráci s územným celkom ČK a záchrannými
zložkami ako generálku (príprava figurantov)
f) zrealizovať poradu organizátorov budúceho ročníka na celoštátnom kole
g) diplomy vyhotoviť zvlášť pre každého člena družstva a jeden pre školu
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