
Plán hlavných úloh S ÚzS SČK Svidník na 2. polrok 2009 
 
 
JÚL 2009 
 
 1. Akcia DNI MESTA SVIDNÍK dňa 03.-05. júla – zabezpečiť zdravotnú službu 
 2. Zabezpečiť odbery krvi na HTO a to 1, 8, 15, 22 a 30. júla 2009 a účasť na zahájení 
 3. Pripraviť rokovanie VR ÚzS SČK na 29. júla 2009 
 4. Zabezpečiť správu a vyúčtovanie nákladov XVII. ročníka Memoriálu MUDr. HARINEKA 
     konaného vo Svidníku v dňoch 26.- 28. júna 2009 a tieto odoslať generálnej sekretárke 
     Mgr. Rosiarovej-Kesegovej, ako aj ekonómovi SČK Ing. Balogovi. Tieto náklady  
     prejednať aj na VR ÚzS SČK v termíne do 30. júla 2009 
 5. Zabezpečiť cestou ekonómky vypracovanie rozborov hospodárenia za I. polrok 2009  
     a tieto odoslať na Ústredie SČK po prejednaní v RaKK a VR ÚzS do 10.08.2009 
 6. Zabezpečiť vyhodnotenie a kontrolu plánu hlavných úloh za 1. polrok 2009 a tento  
     prejednať vo VR ÚzS 29.07.2009 
 7. V dňoch 7. a 8. júla v spolupráci s DI PZ Svidník a Stropkov vykonať kontrolu  
     lekárničiek a kontrolu znalosti vodičov z poskytovania prvej pomoci. 
 8. Pokračovať vo výučbe vodičov podľa novej akreditácie cestou našich inštruktorov 
     v Autoškolách, a to 8.hod. kurzoch pre vodičov v poskytovaní prvej pomoci 
 9. Na základe objednávky obce Miková zabezpečiť v dňoch 25.-26.júla 2009  
     zdravotnú službu podľa dohody starostu obce a riaditeľa S ÚzS 
10. Na deň 31.júla a 01. augusta zabezpečiť zdravotnú službu na akciu: 
      JARMOK Stropkov, podľa požiadavky Ing. Vašša a Ing. Lipinského 
11. Zabezpečiť ubytovanie v objekte DH namiesto CMR Prešov 
 
AUGUST 2009 
 
 1. Na základe požiadavky podpredsedu TUNING-KLUBU Ing. Mihalca zabezpečiť  
     zdravotnú službu a účasť na akcii, ktorá sa bude konať 07.-08. augusta 2009 na  
     letisku vo Svidníku 
 2. Cestou HTO – Nemocnice arm. gen. L. Svobodu zabezpečiť odbery krvi, a to  
     v dňoch 05, 12, 19 a 26. augusta 2009 
 3. Na základe požiadavky marketingového manažéra Mgr. Sluka zabezpečiť v dňoch 
     21. – 23. augusta na akcii TUNING CLUBU na letisku Svidník aj zdravotnú službu 
     podľa dohody aj s ukážkou poskytovania prvej pomoci. Zabezpečiť naviac aj dovoz 
     stanu SČK z Bratislavy za účelom mimoriadneho odberu krvi cestou NTS Prešov. 
 4. V priebehu mesiaca august zabezpečiť v spolupráci aj s HTO Nemocnice Svidník 
      „Prázdninovú kvapku krvi“ aj s ukážkami topiacich sa na verejnom kúpalisku vo Svidníku                   
     a Stropkove 
 5. Vykonať kontrolu dodržiavania správnosti výučby, ukážky a vyplňovanie dokladov 
     v zmysle novej akreditácie 8. hod. kurzov pre Autoškoly v poskytovaní prvej pomoci 
 6. Kontrola pokladne v spolupráci s KaRR  
 7. Uskutočniť rokovanie a predložiť ponuku Úradu práce okresov Svidník a Stropkov 
     za účelom zrealizovania nového 226-hod.  rekvalifikačného kurzu „Opatrovateľská  
     starostlivosť“ s možnosťou zahájenia september 2009 
 8. Zabezpečiť na základe objednávky zdravotnú službu na amfiteátri na akciu ROCK FEST 
 9. Zabezpečiť kladenie vencov – 65. výročie SNP 
 
 



SEPTEMBER 2009 
 
 1. Zabezpečiť odber krvi na HTO v dňoch 2, 9, 16, 23 a 30. septembra 2009 
 2. Pokračovanie výučby 8.– hod. kurzov pre Autoškoly našimi inštruktormi 
 3. Cestou regionálnych novín informovať verejnosť, že v mesiaci september 2009  
      zahájime nový 226-hod. kurz „Opatrovateľská starostlivosť“ 
 4. Zorganizovať viacdennú brigádu dobrovoľníkov SČK za účelom vytriedenia  
     voľne uloženého šatstva a toto uskladniť vo vreciach a krabiciach v garáži ÚzS 
 5. Zabezpečiť školenie novej HJ spojené aj s ukážkou PPP 
 6. Uskutočniť brigádu pracovníkov a dobrovoľníkov SČK za účelom urobenia poriadku 
     na chatke ÚzS SČK v lokalite Valkov po ukončení rekonštrukčných prác 
 7. Uskutočniť pracovnú poradu Rady mládeže, na ktorej vyhodnotiť doterajšiu spoluprácu 
      a previesť kontrolu plánovaných úloh 
 8. Zabezpečiť pokračovanie rozbehnutých projektov mládeže „Evička nám ochorela“, 
     „Ja, ako dar“, „HIV a boj proti drogám“, „Medzinárodné humanitárne právo“ a pod. 
 9. Zabezpečiť účasť na základe pozvania na akciu „PIROHY 2009“, ktorá sa uskutoční 
     v Skanzene 
 
OKTÓBER 2009        
 
  1. Príprava delegátov na SNEM SČK, ktorý sa bude konať v dňoch 16.-17.10.2009  
     v Dolnom Kubíne 
  2. Zabezpečiť rokovanie VR ÚzS SČK na deň 29.10.2009 
  3. Zabezpečiť odber krvi „Duklianska kvapka krvi“ dňa 7.10.2009, a ďalšie odbery  
      v dňoch 14, 21, 28. októbra 2009  
  4. Zabezpečiť revíziu počtu 8-hod. kurzov pre Autoškoly v poskytovaní prvej pomoci 
      a pokračovať v ďalšej činnosti v zmysle novej akreditácie 
  5. Príprava na oceňovanie BDK, ktorú plánujeme uskutočniť 27. novembra 2009  
      v mesta Stropkov 
  6. Zabezpečiť kontrolu platenia členských známok 
  7. Registrácia 2% dane u notára ku koncu mesiaca 
  8. Naďalej hľadať prenájom jednej miestnosti v AB budove na ul. Sov. hrdinov 
  9. Zorganizovať stretnutie dôchodcov – bývalých pracovníkov ÚzS SČK z celého  
      Prešovského kraja 
10. Pokračovať v 226-hod. kurze „Opatrovateľská starostlivosť“ 
11. Vypracovanie návrhu rozpočtu a plánu úloh na rok 2010 
 
NOVEMBER 2009 
 
  1. Zabezpečiť zdravotnú službu na základe požiadavky mesta Svidník na PREDVIANOČNÉ 
      VÝSTAVNÉ TRHY 
  2. Zabezpečiť cestou HTO nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník odbery BDK v               
      v termínoch 4, 11, 18 a 25. novembra 2009 
  3. Zabezpečiť dôstojné oceňovanie BDK dňa 27. novembra 2009 v meste Stropkov 
  4. Zabezpečiť podľa pokynov a príkazu generálnej sekretárky Mgr. Rosiarovej-Kesegovej 
      inventarizáciu majetku k termínu 31.12.2009 
   5. Pokračovanie v 8-hod. kurzoch pre Autoškoly v poskytovaní prvej pomoci 
   6. Po povinnej praxi 72 hodín v DDaSS vo Svidníku ukončiť kurz 226-hod. kurz 
       „Opatrovateľská starostlivosť“ záverečnou skúškou absolventov 



   7. Návšteva MS SČK – rokovanie o ďalšej spolupráci so štatutárom 
   8. Zabezpečiť zorganizovanie Študentskej kvapky krvi podľa pokynov ÚzS SČK 
   9. Kontrola ÚK a odskúšanie systémov, vrátane teplej vody 
 
DECEMBER 2009 
 
   1. Zabezpečiť pokračovanie a záver fyzickej inventúry k 31.12.2009 
   2. Zabezpečiť podľa pokynov Ústredia SČK v spolupráci s Mládežou SČK 
       a dobrovoľníkmi SČK „Sviečkový pochod“ 
   3. Kontrola platenia členských známok 
   4. Kontrola pokladne a správnosti vypisovania a vedenia dokladov súvisiacich 
       s prevádzkou osobného auta 
   5. Príprava a zorganizovanie VR ÚzS SČK na deň 18. decembra 2009 
   6. Kontrola funkčnosti modelov vrátane čistoty pre výučbu 8-hod. kurzu pre 
       Autoškoly v zmysle novej akreditácie 
   7. Pracovná porada s pracovníkmi ÚzS SČK – záver roka 
   8. Uzavretie pokladne a účtovných kníh k 31.12.2009 
   9. K 31.12.2009 spočítať počet jednotlivých kurzov a počet preškolených, 
       počet BDK vrátane prvodarcov, počet členov SČK a MS SČK + vyplatenie  
       známok 
 10. Spočítať počet odjazdených km na osobnom motorovom vozidle ÚzS a priemernú                      
       spotrebu, ako aj náklady na energie a telefóny  
 
 
 
 
Vo Svidníku 30.06.2009 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Karol Kalinák          


