Maurice Leahy Wade & Co slúži jednotlivcom a firmám v oblasti Swords a severnej časti Dublinu
už od roku 1985. Poskytujeme rad služieb, ktoré zahŕňajú: ZRANENIA OSÔB, ZANEDBANIE
LEKÁRSKEJ STAROSTIVOSTI, MAJETOK, PRACOVNÉ PRÁVO, NÁJEMNÉ ZMLUVY, INSOLVENCIA,
RODINNÉ PRÁVO, SÚDNE SPORY, ZÁVETE / TERMÍNOVANÉ PLNÉ MOCI / SÚDNA OCHRANA,
PRESKÚMANIE A SPRÁVA MAJETKU, MEDIÁCIA, ZÁKON STAROSTIVOSTI O DETI, PRÍPADY
OBVODNÉHO SÚDU

ZRANENIA OSÔB
Zákon týkajúci sa odškodného za ujmu na zdraví bol zásadným spôsobom zmenený zavedením
zákona o hodnotení osobných zranení v roku 2003.
Účelom tohto jediného právneho predpisu bolo požadovať, aby každý, kto bol zranený z
nedbanlivosti iného, osobne požiadal PIAB (teraz Komisia pre úrazy) predtým, ako by mohol
podať žalobu na osobu zodpovednú za toto zranenie z nedbanlivosti.
Komisia pre úrazy je orgán založený vládou, ktorý je oprávnený posúdiť hodnotu pohľadávky.
V prípadoch, keď účastník, proti ktorému bola podaná žiadosť, pripúšťa zodpovednosť za
zranenie žiadateľa a kde zranenia nie sú ťažké, Komisia pre úrazy vykoná posúdenie a odškodní
poškodenú stranu.
Ak strana, proti ktorej je žiadosť o odškodnenie vedená, odmietne povoliť Komisii pre úrazy, aby
vykonala posúdenie alebo uznanie nároku na odškodnenie, alebo ak sa Komisia pre úrazy
rozhodne nevydať rozhodnutie, navrhovateľ je oprávnený začať súdne konanie s cieľom
dosiahnuť nápravu.
Akonáhle sa Komisia pre úrazy rozhodne odškodniť, navrhovateľ buď:


Akceptuje odškodnenie alebo



Odmietne odškodnenie a zaháji súdne konanie

DOPRAVNÉ NEHODY
Ak ste účastníkmi dopravnej nehody, napríklad pri autonehode alebo ak vás zrazilo auto, môžete
mať nárok na náhradu škody za akékoľvek zranenia, pretrvávajúcu bolesť a následky, poškodenie
a nemožnosť používania vášho vozidla, stratu zárobku, nemocničné a liečebné výdavky, cestovné
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a ďalšie rôzne výdavky. Môžeme vám poradiť so všetkými položkami, za ktoré by ste mohli mať
nárok na odškodnenie.
Máme rozsiahle skúsenosti s nehodami, kde vodič nebol poistený alebo kde vodič ušiel z miesta
nehody.

ODŠKODNENIE ZA NEHODY A ZRANENIA OSÔB*
Ak ste účastníkom nehody alebo ste utrpeli zranenie alebo stratu z cudzieho zavinenia, mali by
ste sa s nami poradiť ohľadom podania nároku na náhradu škody. Aj keď sa domnievate, že by
ste mohli byť čiastočne vinníkom, môžete mať nárok na náhradu škody v súvislosti s vašou
nehodou alebo úrazom.
Nehody sa vyskytujú každý deň: či už na cestách alebo nebezpečných chodníkoch, zranenia
spôsobené nevyhovujúcimi výrobkami, chronické zdravotné problémy súvisiace so zamestnaním
alebo vystavením nebezpečným látkam, ako je azbest.
Pri uplatňovaní nároku je rozhodujúca správna voľba. Takže ak by ste sa s nami chceli
porozprávať ohľadom odškodnenia za zranenia v Írsku, kontaktujte Hilary alebo Caroline a
dohodnite si schôdzku.

ODŠKODNENIE ZA PRACOVNÉ ÚRAZY
Ak ste pri nehode v práci boli zranení, môžete mať nárok na náhradu škody. Zamestnanci majú
právo na bezpečné pracovisko a systém práce. Môžete byť odškodnení, ak dokážete, že nehodu
spôsobila chyba niekoho iného - vášho zamestnávateľa alebo kolegu zamestnanca. Môžete mať
napríklad nárok na odškodnenie, ak váš zamestnávateľ porušil zákony o ochrane zdravia a
bezpečnosti. Mohli by ste potenciálne uplatniť nárok na odškodné za utrpené zranenia, za vaše
liečebné výdavky, za prípadnú stratu príjmu, a za ďalšie rôzne výdavky.
Ak nebude možné žiadosť o odškodné plne vyúčtovať u poisťovne protistrán, podáme vo vašom
zastúpení žiadosť o náhradu škody. Táto Komisia pre úrazy hodnotí odškodnenie obetí
pracovných úrazov, havárií pri prevádzke motorových vozidiel a zákonnej zodpovednosti.

NAPADNUTIE
Ak ste boli zranení v dôsledku násilného útoku, môžete mať nárok na náhradu škody. V
niektorých prípadoch, ak je páchateľ trestne stíhaný, sudca môže odškodniť obeť alebo môže byť
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ponúknuté zmiernenie trestu. Z rôznych dôvodov je však často nevyhnutné podávať
občianskoprávnu žalobu proti páchateľovi samostatne alebo sa usilovať o náhradu škody v
systéme kompenzácie za trestné činy. Ak ste boli napadnutí počas verejných akcií alebo v
koncesovaných priestoroch, musíte vždy:


Nahlásiť nehodu manažmentu a zavolať políciu



Čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc



Identifikovať všetkých svedkov



Zatelefonovať do našej kancelárie a oznámiť nám všetko čo najskôr

ODŠKODNENIE ZA SMRTEĽNÉ ZRANENIA
Smrť rodinného príslušníka môže viesť k súdnemu konaniu, ak sa jedná o nehodu s cudzím
zavinením, aj keď sa jedná o dopravnú nehodu, zranenie pri práci alebo zanedbanie lekárskej
starostlivosti. Rodina je v smútku a posledná vec, ktorú chcú, je riešiť nárok na odškodnenie za
smrteľné zranenie. Odškodnenie však môže zmierniť finančné ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť
smrťou člena rodiny. Naším cieľom je čo najskôr zmierniť takéto finančné ťažkosti, keď
podávame žiadosť o odškodnenie v mene člena rodiny.
Ak chcete prediskutovať svoj prípad, obráťte sa ešte dnes na Hilary alebo Caroline, ktoré sa
špecializujú na odškodnenia po nehodách a úrazoch

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ S VAŠOU
ŽIADOSŤOU PIAB
Postup žiadosti o odškodnenie podľa PIAB neumožňuje uhrádzať právne poplatky, ak si
navrhovateľ ponechá advokáta, ktorý mu pomôže s jeho žiadosťou o náhradu škody okrem
obmedzených prípadov. Príklady, kde môžu byť povolené poplatky a výdavky, zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na; neplnoleté osoby, smrteľné nehody, nepoistených vodičov, kde ide o totožnosť
vodiča. Našou praxou je však snaha získať náhradu nákladov na predloženie žiadosti PIAB a v
priebehu vášho postupu PIAB sa predkladá doklad o poplatku.
Od zriadenia Komisie pre úrazy, máme skúsenosť, že žiadatelia prichádzajú k nám za pomocou a
radi využívajú naše skúsenosti a rady. S viac ako 25-ročnými skúsenosťami so súdnymi spormi v
oblasti úrazov môžeme žalobcom pomôcť nasledovnými spôsobmi:
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Posúdime zranenia žalobcu a poskytneme poradenstvo o výške odškodnenia, ktoré môže
byť udelené za širokú škálu poranení



Vysvetľujeme a radíme ohľadom obsahu a primeranosti lekárskych správ získaných od
lekárov, ktorí navštevujú poškodeného



Radíme ohľadom zodpovednosti



Pomáhame pri vyplňovaní formulárov žiadosti o kompenzáciu PIAB



Poradíme ohľadom primeranosti alebo inak ohľadom odškodnenia Komisiou pre úrazy



Zvážime a poskytneme radu vo vzťahu k vašim šanciam na úspech na súdoch, keď sa
hodnotenie neuskutoční alebo sa nepovažuje za dostatočné.

Uvedomujeme si, že mnohým ľuďom, ktorí podali žiadosť o náhradu škody podľa PIAB, je
odškodnenie zamietnuté. Máme skúsenosti, aby sme v takýchto prípadoch ponúkli komplexné
poradenstvo. V takýchto prípadoch dôrazne odporúčame vyhľadať naše poradenstvo. Dôležité je
mať na pamäti, že odmietnutie od strany, ktorú ste žiadali o odškodnenie alebo odmietnutie
posúdenia zo strany Komisie pre úrazy neznamená, že vaša žiadosť nebude na súde úspešná.
Ak sa ocitnete v tejto pozícii, ihneď nás kontaktujte a požiadajte o pomoc a poradenstvo.

* SÚDNE SPORY TÝKAJUCE SA ZRANENÍ
OSÔB
Dôsledkom postupu podľa PIAB je to, že prípady osobných zranení, ktoré sú teraz predložené
súdom, spadajú do týchto kategórií:


Ak sa osoby, voči ktorým je uplatňovaný nárok na odškodnenie, odmietajú zúčastniť sa
na PIAB. V niektorých prípadoch ide o to, že zodpovednosť môže byť sporná a žalovaný
sa môže rozhodnúť obhájiť prípad na súde



V prípade, že žalobca odmietne odškodnenie PIAB, napríklad, ak stále prebieha liečba a /
alebo je cena neadekvátna a akceptovanie nie je odporúčané vašimi profesionálnymi
poradcami



Ak osoba, proti ktorej je podaná žiadosť, odškodnenie odmietne. V takýchto prípadoch sa
nárok postupuje na súd



Ak Komisia pre úrazy odmietne vykonať posúdenie, pretože je ťažké posúdiť ujmu,
napríklad v prípade, že liečba zranenia stále prebieha, alebo v prípadoch psychického
dopadu.
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** V spornom konaní nesmie právny zástupca počítať poplatky alebo iné poplatky ako percento
alebo podiel z akéhokoľvek vyrovnania.

HILARY O’CONNOR
Hilary O'Connor (Hilary O'Connorová) získala v roku 2000 titul bakalára práva LLB (Hons) a v roku
2005 získala titul advokáta. Do Maurice Leahy Wade nastúpila v roku 2008 po troch rokoch v
oblasti všeobecnej praxe v okrese Mayo.
hilary@leahywade.ie
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ZANEDBANIE LEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI
K zanedbaní lekárskej starostlivosti dochádza, keď úroveň starostlivosti nie je v súlade so
stanovenými štandardmi lekárskej profesie. Na rozdiel od iných povolaní môže nedbanlivosť
lekára, konzultanta, pôrodnej asistentky alebo iného zdravotníckeho pracovníka mať zničujúce
dôsledky pre pacienta a jeho rodinu.
Nižšie sú uvedené kľúčové oblasti, kde vidíme otázky týkajúce sa zanedbania lekárskej
starostlivosti:


Nehoda a mimoriadna udalosť



Pôrodné poranenia



Mozgová obrna



Vadné lieky



Chyby v predpísaní liekov



Nesprávna a oneskorená diagnostika



Chirurgické chyby

Nároky na odškodnenie z dôvodu zanedbania lekárskej starostlivosti môžu byť zložité, a preto je
dôležité, aby sa týmto nárokom zaoberal skúsený právny tím. Obráťte sa na Hilary O'Connorovú a
dohovorte si stretnutie ešte dnes.
Ak chcete prediskutovať svoj prípad, obráťte sa ešte dnes na Hilary O´Connorovú, ktorá sa
špecializujú na odškodnenia po nehodách a úrazoch.
Nemeškajte! Čas je obmedzený.
*V spornom konaní nesmie právny zástupca počítať poplatky alebo iné poplatky ako percento
alebo podiel z akéhokoľvek vyrovnania.
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