SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ÚZEMNÝ SPOLOK KOŠICE – MESTO

Výročná správa za rok 2018

V Košiciach dňa 15.2.2019

Vážení dobrovoľníci, podporovatelia a všetci ostatní....
dovoľte mi, aby som Vám predstavila časť aktivít realizovaných v roku 2018
Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Košice – mesto, aktivít
realizovaných nenahraditeľnými a jedinečnými dobrovoľníkmi, členmi
Miestnych spolkov, našimi Mládežníkmi, darcami krvi, oddanými
zamestnancami SČK..., za vzácnej podpory sponzorov, podporovateľov a
mediálnej podpory... .
Ďakujem Vám všetkým z úprimného srdca nielen za seba, ale najmä za
všetkých ľudí, ktorým bola podaná Vaša pomocná dlaň, a tým možno zmenila
pár životov k lepšiemu, zmiernila utrpenie, našla východisko z krízovej
situácie, alebo vyčarila úsmev na ubolenej tvári.
S úctou
Ing. Zuzana Jusková, MBA, riaditeľka SČK, územný spolok Košice – mesto
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Slovenský Červený kríž (SČK), územný spolok Košice – mesto (ÚzS)

Sídlo: Komenského 19, 040 01 Košice
Kontakt: tel. 055/62 222 05, kosice@redcross.sk, www.kosice.redcross.sk
Pôsobenie:
SČK je nezávislá právnická organizácia. Pôsobí podľa zákona č.460/2007 Z. z. o Slovenskom
Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poslanie a úlohy SČK:
Základným poslaním SČK je predchádzať a zmierňovať utrpenie ľudí bez ohľadu na národnosť,
jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie. Úlohy
vymedzuje zákon o SČK, Stanovy SČK a Stratégia schválená Snemom SČK. Plán aktivít na jednotlivé
roky schvaľuje územná rada.
Princípy ČK
SČK sa riadi princípmi Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca: humanita, nestrannosť,
neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť.
Na obdobie rokov 2017 - 2020 územný snem zvolil členov Územnej rady územného spolku SČK
Košice - mesto, predsedníčku územnej rady MUDr. Ivetu Marinovú, MBA, MPH, podpredsedníčku
MUDr. Katarínu Strmenskú, MPH, členov Kontrolnej rady a jej predsedu pán Miroslava Ogurčáka.
Územná rada ÚzS SČK Košice - mesto zvolená na obdobie 2017 – 2020
predsedníčka
MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
podpredsedníčka
MUDr. Katarína Strmenská, MPH
členovia
MUDr. Daniela Ogurčáková
PhDr. Angelika Prevozňáková
MUDr. Katarína Sedliaková
Zasadnutie Územnej rady ÚzS SČK Košice – mesto sa v roku 2018 uskutočnilo 3 krát
(25.1,15.3,30.8. 2018).
Kontrolná rada ÚzS SČK Košice – mesto na obdobie 2017 - 2020
predseda
Miroslav Ogurčák
členovia
Ing. Janka Rajňáková
Jozefina Forišová
Boli uskutočnené 3 zasadnutia Kontrolnej rady územného spolku.
Riaditeľka ÚzS SČK Košice – mesto

Ing. Zuzana Jusková, MBA

Predsedníčka hnutia Mládež

Diana Katonová

Počet zamestnancov :
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Miestne spolky

Územný spolok SČK Košice – mesto tvorí: 45 miestnych spolkov, v ktorých je 1490 členov. Členstvo
je dobrovoľné a nesie so sebou tak práva ako aj povinnosti. Členovia súhlasia so siedmimi
princípmi Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
P.č.

Názov spolku

1

MČ Kavečany

2

MČ Ťahanovce sídlisko

3
4
5
6

7

8
9
10

11

12
13
14

MČ Barca
MČ Šaca
MČ Krásna nad
Hornádom
I. KAIM FNsP, Trieda
SNP 1
Univerzitná
nemocnica L.
Pasteura Košice
Železničná nemocnica
s poliklinikou Košice
NTS SR, pracovisko
Košice
Detská ambulancia
poliklinika Juh
Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva so sídl.
v Košiciach
Košická kynologická
záchr. brigáda
ZŠ Fábryho
ZŠ J. Urbana,
Jenisejská

15

ZŠ Gemerská

16

ZŠ Abovská

17
18

KVP ZŠ Janigova
ZŠ Lechkého

Adresa

Predseda

Vyšná 6, č.d. 146, 040 01 KE Kavečany
Mestská časť Košice - Sídl.
Ťahanovce,
Americká trieda 15,
040 13 Košice
Osloboditeľov 9, 040 17 KE-Barca
Opátska 18, 040 18 KE- Krásna nad
Hornádom
Poľovnícka,
040 11 KE
Pokroku 16,
040 11 KE

Margita Hrabinská

Ing. Janka Rajňáková

PhDr. Mária Kmecová

JUDr. Marek Kažimír
PhDr. Iveta
Damankošová
Zuzana Dancsáková

ŽNsP Masarykova 9, KE

PhDr. Renáta Šiňanská

NTS SR, pracovisko KE, Trieda SNP
1, 040 11

Bc. Katarína Búriková

Rastislavova 45, 040 01 KE

MUDr. Katarína
Sedliaková

Ipeľská 1, KE

MUDr. Margita
Kaplanová

Košická kynologická záchranárska
brigáda, Žižkova 27, 04001 KE

Kamil Jeremiáš
Mgr. Zuzana Tomčíková

ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22,
040 12 KE
ZŠ Gemerska 2,
040 01 KE
ZŠ Abovská,
040 17 KE-Barca

Mgr. Lucia Prónerová
Mgr. Iveta Čintalanová
Mgr. Beáta Janečková
Mgr. Mária Pavlisová
Mgr. Agáta Bérešová
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MS SČK pri spojenej
škole sv. Košických
mučeníkov

20

ZŠ Kežmarská 28

21

ZŠ Bernolákova 16

22

ZŠ Park Angelinum

23

SZŠ Kukučínova

24

SZŠ Moyzesova

25

SZŠ sv. Alžbety

26

SPŠ dopravná

27

OU Alejová

28

SOŠ automobilová

29

SOŠ Ostrovského
Gymnázium
Šrobárova
Gymnázium M.R.
Štefánika

Moldavská 2,
040 01 KE
SOŠ Ostrovského 1, 040 01
Bauerova 28,
040 23 KE
Nám. L. Novomeského 4,
KE 042 24

Gymnázium Poštová

G Poštová 532/9, 040 01 KE

Mgr. Mária
Karchňáková

GTA Zbrojničná 3, 040 01 KE

RNDr. Jana Jačšurová

G Trebišovská 12, 040 11 KE

Ing. Monika Ballová

30
31
32
33
34
35
36

37

38
39
40
41
42

Gymnázium sv.
Tomáša Akvinského
Gymnázium a OG
Trebišovská
Gymnázium Alejová
Gymnázium Park
mládeže
Evanjelické
gymnázium J.A.
Komenského
Obchodná akadémia,
Watsonova
SOŠ Gemerská 1
SOŠ Bocatiova
ŠI A. Garbana
Werferova
ŠI Medická 2

Čordákova 50,
040 23 KE
Trieda SNP 8,
040 11 KE
Bernolákova 16, 040 11 KE
ZŠ Park Angelinum
8, 042 15 KE
SZŠ Kukučínova 40, KE
SZŠ Moyzesova 17, P.O. BOX C –
460 41 76 Košice
SZŠ Mäsiarska 25, 04 01 Košice
SPŠ dopravná, Hlavná 113, 040 01
KE

G Alejová 1,
040 11 Košice
Park mládeže 5,
040 01 KE
Škultétyho 10,
Košice 040 01

RNDr. Adriana Bariová

Mgr. Jarmila Šefčíková
Mgr. Iveta Frankovičová
Mgr. Zuzana Kočíková
PaedDr. Dáša Šusterová
MUDr. Viktória
Hamráková
PhDr. Eva Lakatošová
Ing. Magdaléna
Timková
Mgr. Diana Veselská
Mgr. Mária Korečková
p. Mereiderová
RNDr. Petra
Letošníková
Mgr. Fedorová

Mgr. Denisa Hrehová
Mgr. Eliška Oceľáková
Mgr. Hedviga
Turčeková

OA Watsonova 61, 040 01 KE

Mgr. Nataša Čabalová

Gemerská 1
SOŠ Ostrovského 1, 040 01 KE
Dénešova 55,
040 23 KE

RNDr. Lívia Slatinská
Mgr. Anna Miterková

ŠI Medická 2,

Anna Šemoradíková
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Ing. Mária Bujňáková

040 11 KE

44

Dopravný podnik
mesta Košice, a.s.
DSS SČK Košice

45

ALMED Košice

43

DPMK Bardejovská 6, 043 29 KE

Jozefína Forišová

Komenského 19, 040 01 Košice
Lichardova 29,
040 01 KE

Mgr. Martina Repejová
MUDr. Daniela
Ogurčáková

 Boli uzatvorené dohody o spolupráci so 4 miestnymi spolkami (MČ Šaca, Barca, Krásna,
Kavečany) za účelom poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva bezplatne pre
občanov mestskej časti.
 Grant pre miestne spolky – ÚzS Košice mesto vyhlásil grantovú výzvu pre miestne spolky
s cieľom podporiť činnosť miestnych spolkov v súlade s princípmi SČK. Informácie
o podporených projektoch z grantu boli uverejnené na našej webovej stránke.
Podporené miestne spolky pri SZŠ Kukučínova, SŠ sv. Košických mučeníkov, Gymnázium
Šrobárova. Realizované aktivity: zakúpenie tlakomera, kúpa tričiek pre členov v logom SČK,
realizácia podujatí pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci. Podporené projekty boli v
celkovej sume 378,66 EUR.
 Letný tábor SČK pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bol realizovaný
v zariadení SČK v Mlynčekoch. Zúčastnilo sa 6 detí a 1 dobrovoľníčka MS - zdravotníčka.
Deti hodnotili tábor ako veľmi dobrý, organizačne výborne zvládnutý, zaujímavý
a podnetný pre všetkých účastníkov. Spätná väzba účastníka tábora: „V tábore bolo super,
páčili sa mi tam súťaže. Najlepšia bola súťaž prvá pomoc, dosť som sa naučila. Bobová
dráha bola super. Chcela by som tam ísť naspäť, zabávali sme sa. Naši animátori boli milí,
vždy pri nás stáli, pomáhali nám...“.
 Potravinový balíček Kaufland – v spolupráci s miestnymi spolkami bolo distribuovaných 16
balíčkov pre rodiny v núdzi.
 Potravinová zbierka Kaufland – zbierku realizovali členovia miestnych spolkov a hnutia
Mládež. Prebehlo uskladnenie a rozdeľovanie potravín v priestoroch SČK a miestnych
spolkov a následne odovzdávanie potravín príjemcom zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
 15. novembra o 19.00 hod. sa uskutočnilo stretnutie členov Miestneho spolku Školský
internát Medická 2, ktorý pracuje pri školských internátoch. Pozvaní a prítomní boli aj
zástupcovia Mládeže.
 Dňa 19.4.2018 sa uskutočnilo stretnutie 22 predsedov a zástupcov miestnych spolkov.
Diskutovalo sa o realizovaných aktivitách v roku 2018, grantovej výzve, ponuke kurzov
a rehabilitačných služieb...
 Ďalšie stretnutie zástupcov miestnych spolkov v počte 31 bolo realizované dňa 4. decembra
na Národnej transfúznej stanici SR, pracovisko Košice Trieda SNP 1.
 19.6.2018 sa zástupca ÚzS Košice – mesto zúčastnil na zasadnutí zastupiteľstva mestskej
časti Košice – Krásna, kde informoval o princípoch SČK, špecializovanom sociálnom
poradenstve a spolupráci s miestnym spolkom.
 Stretnutie miestneho spolku v Barci 27.7.2018 za účasti zástupcu SČK z dôvodu prípravy
výmeny predsedníčky a vízie ďalšej spolupráce.
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Aktivity SČK ÚzS Košice – mesto

3.1 Dobrovoľníctvo
Dobrovoľnosť je jedným zo siedmich princípov Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Dobrovoľníci sú základným pilierom SČK, podieľajú sa na všetkých aktivitách SČK ÚzS Košice –
mesto. Účasť dobrovoľníkov miestnych spolkov i z radov verejnosti tvorí významný podiel
v aktivitách SČK: pri podpore darcovstva krvi, prvej pomoci, sociálnej práci, humanitárnej činnosti,
pri práci s deťmi a mládežou. V roku 2018 bolo aktívnych takmer 298 dobrovoľníkov, odpracovalo
cca 400 hodín. Prínos týchto ľudí pre spoločnosť je neoceniteľný a nevyčísliteľný.
60 dobrovoľníkov absolvovalo kurz prvej pomoci v rozsahu 8 alebo 16 hodín, tréning modelových
situácií v poskytovaní prvej pomoci, workshop pre organizátorov bezpríspevkového darcovstva krvi
(BDK). Súčasťou vzdelávania dobrovoľníkov je aj história a súčasnosť SČK.
V rámci Týždňa dobrovoľníctva, ktoré vyhlásilo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, sme
pripravili tri aktivity, na ktorých sa zúčastnilo 29 študentov, dobrovoľníkov a pedagógov.
Dobrovoľníci sa aktívne zapájajú do prezentácií poskytovania prvej pomoci na vyžiadanie
organizácií napr.:
 Európsky deň bezpečnosti na cestách
 Lesnícky deň
 Daj prednosť životu
 Prvá pomoc na slovenských cestách
 Prvá pomoc pri dopravných nehodách
 Daj prednosť životu
 Zážitkové prezentácie prvej pomoci v materských, základných a stredných
8. júna (pri príležitosti festivalu pre deti a rodiny VIRVAR) a 7. októbra (pri príležitosti
Medzinárodného maratónu mieru) sme realizovali v spolupráci s Mládežníkmi, dobrovoľníkmi
a členmi Miestnych spolkov dni otvorených dverí v budove SČK. Tiež na Hlavnej ulici –
prezentácia miestnych spolkov a prvej pomoci (mládež), výstava obrazov klientov DSS... Skoro
päťsto záujemcov prilákali oba dni otvorených dverí. V rámci dní sa priamo v priestoroch Domu
Slovenského Červeného kríža uskutočnili rôzne prezentácie. Jednou z nich bola prezentácia Prvej
pomoci. Zároveň návštevníci sa mali možnosť oboznámiť nielen s históriou, ale aj s činnosťou
Slovenského Červeného kríža v súčasnosti. Ďalej si mali možnosť pozrieť priestory, v ktorých sa
poskytuje rehabilitácia a tiež vidieť názorné ukážky masáží, SM systém a taping. Záujemcom bola
sprístupnená Poradňa zdravia. Rovnako mali návštevníci možnosť zavítať do poradne, v ktorej sa
bezplatne poskytuje Špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím
alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a ich rodinných príslušníkov. Pri príležitosti Dňa
otvorených dverí sa priamo v priestoroch SČK konal i Mobilný odber krvi, ako aj skríningové
meranie zraku detí, či prezentácia optických a kompenzačných pomôcok pre ľudí so zrakovým
postihnutím organizáciou Únia nevidiacich a slabozrakých Slovensko. Súčasťou programu boli i
sprievodné akcie a rôzne s nimi spojené aktivity, ako napríklad: tvorivé dielne, mobilné
planetárium, výstava výtvarných diel umelcov z Denného centra duševného zdravia Facilitas, n. o.
Košice, ale i prehliadka priestorov DSS – Snoezelen, maľovanie na tvár, ukážky prvej pomoci,
ukážky dentálnej hygieny, meranie tlaku a cukru v krvi. Návštevníci si pochutili na občerstvení
v našej jedálni.
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3.2 Prvá pomoc
Prvá pomoc (PP) je jednou z hlavných činností SČK ÚzS Košice – mesto. Základné zručnosti,
šírenie osvety, zvýšenie povedomia o poskytovaní prvej pomoci prostredníctvom akreditovaných
kurzov, zážitkových kurzov, ukážok prvej pomoci na verejných podujatiach, aj počas súťaží prvej
pomoci.
 V mesiaci november sme realizovali schválený projekt „Mozaika pomoci pre materské a
základné školy v Košiciach“ financovaný z dotácie z rozpočtu mesta Košice vo výške 300 EUR.
Projekt bol spolufinancovaný z vlastných zdrojov SČK.
Cieľovou skupinou boli pedagógovia materských a základných škôl (ZŠ) v Košiciach.
Cieľmi projektu sú:
Príprava na poskytnutie prvej pomoci a na prácu s deťmi v tejto oblasti, získať vedomosti a
nácvik zručností v prvej pomoci šité na mieru.
Zvýšiť povedomie pedagógov škôl o poslaní a princípoch Slovenského Červeného kríža,
darcovstve krvi a dobrovoľníctve.
Zapájať škôlky do aktivity „Evička nám ochorela“ a vytvárať družstvá prvej pomoci na ďalších
základných školách a následne aktívne zapájať do aktivít školy a aktivít, ktoré každoročne
pripravujeme v spolupráci so štátnou i verejnou správou - Polícia preventívne deťom, Lesnícky
deň, Bezpečnosť na cestách ...
Materské školy: Prihlásilo sa 37 materských škôl. Z nich sme vybrali 14, ktoré dlhodobo
spolupracujú s SČK.
Základné školy: Prihlásilo sa 20 pedagógov zo základných škôl. Z toho 12 škôl aktívne pracuje
s deťmi v krúžkoch prvej pomoci a zúčastňujú sa na súťaži prvej pomoci.
 Prezentácie prvej pomoci na Základných školách: 12 dobrovoľníkov/ 48 hod. pre žiakov
ZŠ Požiarnická, ZŠ Považská, ZŠ Sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, ZŠ Požiarnická, ZŠ
Krosnianska 2 a ZŠ Krosnianska 4 .
 Prezentácie prvej pomoci na stredných školách: 8 dobrovoľníkov/ 32 hod. pre študentov
SPŠ strojníckej, G.M.R. Štefánika a Konzervatória Jozefa Adamoviča na ulici Exnárovej
pripravili tréning prvej pomoci.
 28.04. - Európsky deň bezpečnosti na cestách – podujatie pre verejnosť zamerané na
bezpečnosť a prevenciu nehodovosti na cestách, ktorú zorganizoval Dopravný podnik
mesta Košice. Cieľom bolo poukázať na najčastejšie príčiny dopravných nehôd a ich
následky. Prezentáciu poskytovania prvej pomoci zabezpečili dobrovoľníci MS SČK
Gymnázium Poštová a tréner prvej pomoci Mládeže SČK.
 17. mája prebehlo celomestské kolo súťaže družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa
v priestoroch Základnej školy Považská. Do súťaže sa zapojilo 14 základných škôl. Mladí
zdravotníci prezentovali svoje vedomosti na teoretickom stanovišti o Hnutí ČK a ČP, SČK a
darcovstve krvi a na 3 praktických stanovištiach.
Umiestnenie:
I. st.
II. st.
1. miesto ZŠ Fábryho
1. miesto ZŠ Kežmarská 28
2. miesto ZŠ Požiarnicka
2. miesto L. Novomestského
3. miesto ZŠ Belehradská
3. miesto ZŠ Požiarnická
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 30. mája sa konalo celomestské kolo súťaže družstiev prvej pomoci mládeže, v
priestoroch Gymnázia Park mládeže. Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev. Svoje vedomosti,
praktickú pripravenosť a zručnosť v poskytovaní prvej pomoci na piatich stanovištiach
prezentovalo 75 študentov.
Umiestnenie
1.miesto Evanjelické gymnázium
2.miesto Gymnázium Trebišovská
3.miesto Gymnázium Poštová
 Memoriál MUDr. Harineka v Žiline je súťaž dobrovoľných zdravotníkov SČK – účasť dvoch
družstiev. Družstvo prvej pomoci do 18 rokov získalo 5 miesto. Družstvo prvej pomoci nad
18 rokov získalo 11. miesto. Súťaže sa ako rozhodca zúčastnil MUDr. Matúš Baran,
inštruktor prvej pomoci.
 16. mája - Lesnícky deň – podujatie organizované Mestskými lesmi SR. Prezentáciu prvej
pomoci pripravili Mládež SČK.
 18. mája - „Daj prednosť životu“ - aktivita v spolupráci s Okresným riaditeľstvom
policajného zboru SR. Mládež SČK žiakov základných škôl informovala o Slovenskom
Červenom kríži, o jeho pôsobení a trénovali poskytnutie prvej pomoci. Deti si mali možnosť
prakticky vyskúšať oživovanie na figuríne juniora, ošetrenie zlomeniny, obväzovanie,
zastavenie krvácania a volanie záchranky.
 18. júna - prezentácia prvej pomoci pre cca 200 detí materských, základných a stredných
škôl v Košiciach v spolupráci s Detskou železnicou Košice, o. z.


10. a 11. júla - Prvá pomoc na slovenských cestách. SČK sa pripojil k iniciatíve a výzve
Európskej charty o bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet obetí pri dopravných
nehodách edukáciou verejnosti z radov vodičov priamo v teréne. V spolupráci s Policajným
zborom SR dobrovoľníci preverili praktické zručnosti a vedomosti vodičov z oblasti
poskytovania prvej pomoci. Deväť dobrovoľníkov počas dvoch dní oslovilo 50 vodičov, z
toho 23 vodičov oživovalo nesprávne a 8 odmietlo.

 7. septembra - Zážitkový kurz prvej pomoci v rozsahu 4 vyuč. hod. pre Základnú školu
Jenisejská /2 dobrovoľníci – 8 hod./
 8. septembra – „Prvá pomoc pri dopravných nehodách“. Pri príležitosti Svetového dňa
prvej pomoci v spolupráci s Policajným zborom v Košiciach sme pripravili preventívnu
akciu zameranú na preverenie úrovne vedomostí vodičov motorových vozidiel z
poskytovania prvej pomoci pri zraneniach a úrazoch spôsobených pri dopravných
nehodách. Praktické otázky z prvej pomoci a názorné ukážky na figuríne vedelo zodpovedať
z 19 zastavených len 7 vodičov. /2 dobrovoľníci – 4hod./
https://sk-sk.facebook.com/policiaslovakia/
 25. septembra – „Ako poskytnúť prvú pomoc“, prezentácia prvej pomoci pre deti
v Materskej škole Stará Baštová. /5 dobrovoľníci – 10 hod./
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 6 novembra: Zážitková prezentácia prvej pomoci pre deti v dvoch detských domovoch v
Košiciach, 4 dobrovoľníci / 8hod.
 14. a 15. novembra: prezentácie prvej pomoci pre Materské školy Humenská a Barca, 8
dobrovoľníkov/ 8hod.
 Zdravotná asistenčná služba bola poskytnutá 7.11.2018, 2 dobrovoľníci v počte 14 hod.,
na športovom podujatí v mesiaci máj, 2 dobrovoľníci, odpracovaných 6 hodín a tiež na
športovej akcii pre Decathlon, 2 dobrovoľníci, odpracovaných 46 hod.

3.3 Mládež SČK
Činnosť a aktivity sú uvedené v samostatnej Správe o činnosti Mládeže SČK Košice - mesto. Taktiež
na všetkých aktivitách uvedených v časti PRVÁ POMOC sa aktívne zúčastnili aj Členovia Mládeže.
12. mája prebiehal seminár Mládeže SČK v budove SČK pre Východoslovenský kraj k národnému
projektu Spolu to zvládneme.
V mesiacoch september až október prebiehal projekt „Spolu to zvládneme“ – v zariadeniach pre
seniorov VIA LUX a Bethezda v Košiciach sa uskutočnili tvorivé dielne a prezentácie prvej pomoci
pre seniorov pod vedením dobrovoľníkov z hnutia Mládež.
Účasť mládežníkov na prezentácii SČK v rámci ŠKODA Handy ZŤP - Auto Gábriel, s.r.o. Košice.
Poskytnutie informácií verejnosti ohľadom poskytovaných služieb SČK, ÚzS Košice mesto, ukážky
prvej pomoci. Získanie informácií o novinkách vo vybavení osobných vozidiel pre ľudí s ŤZP, ktoré
využijeme v rámci poskytovania sociálneho poradenstva pre ľudí s ŤZP s obmedzenou schopnosťou
vykonávať určité činnosti.
V troch materských školách v meste Košice prebiehal celý rok projekt DOROTKA – prvá pomoc pre
deti. Každý mesiac riešia deti s členom Mládeže problémy imaginárnej Dorotky, ktorá potrebuje
pomoc.
V decembri členovia Mládeže zorganizovali Sviečkový pochod HIV/AIDS – prevencia a boj proti
AIDS pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.

3.4 Bezpríspevkové darcovstvo krvi
Valentínska kvapka krvi ®– „O kvapku lepší Valentín“ Na odberových pracoviskách krv darovalo
2576 darcov, z toho 416 prvodarcov. V spolupráci s Miestnymi spolkami SČK, školami a
Študentskými internátmi sme zorganizovali 9 mobilných odberov miestny spolok Krásna,
Kavečany, Gymnázium Šrobárová, Gymnázium T. Akvinského, SPŠ stavebná a geodetická,
Gymnázium Trebišovská, Hotelová akadémia, TUKE - ŠI Jedlíková 9 a Jedliková 5, UPJŠ Fakulta
Verejnej správy a 4 spoločné odbery. SOŠ automobilová, OA Watsonova, Policajná akadémia
odbery pripravujú v mesiacoch apríl – máj. Valentínsku kvapku otvárali študenti SZŠ Kukučínova. V
rámci výchovy, motivácie a propagácie darcovstva krvi sme pripravili workshop a simulovaný
odber, ktorého sa zúčastnilo 16 študentov z 8 škôl v Košiciach. Informácie o kampani boli zaslané
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na školy a Školské internáty v Košiciach (web stránky škôl a školský rozhlas), miestne spolky, i
médiám.
V Košiciach sme počas kampane Študentská kvapka krvi® spoločne oslovili 2571 darcov krvi, krv
darovalo 2152 darcov, z toho 506 prvodarcov. V spolupráci s Miestnymi spolkami SČK, školami
a Študentskými internátnymi radami sme zorganizovali 19 mobilných odberov a 7 spoločných
odberov.
13.12. ÚzS Košice mesto v spolupráci s miestnym spolkom SČK sídlisko Ťahanovce pripravil
stretnutie darcov krvi. Za prítomnosti starostu mestskej časti, územného spolku SČK
a predsedníčky MS SČK bolo odovzdaných 36 plakiet MUDr. Jana Janského.
14.12. – pri príležitosti „Vianočná Džačovského kvapka“ prebehlo na pôde miestneho spolku
ocenenie 5 darcov krvi.
14.6.2018 – Sv. omša v Dóme sv. Alžbety za darcov krvi, ktorú celebroval košický biskup Mons.
Marek Forgáč.
Slávnostné oceňovanie darcov krvi 21.6.2018 pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, sa
uskutočnilo v obradnej sieni Mestskej časti Staré mesto, za prítomnosti predsedu Košického
samosprávneho kraja, zástupcu U. S. Steelu, zástupcu Nemocnice Košice - Šaca a zástupcov
Národnej transfúznej služby SR (NTS) Košice a Hematologicko - transfuziologického oddelenia
(HTO) Košice – Šaca. Predsedníčka ÚzS SČK Košice – mesto MUDr. Iveta Marinová spolu s p.
riaditeľkou odovzdala medaily profesora MUDr. Jána Kňazovického šiestim darcom krvi a 168
plakiet MUDr. Jána Jánskeho. Darcov svojim programom potešili študenti Konzervatória Exnárova.
Slávnostné oceňovanie darcov krvi a dobrovoľníkov dňa 6.12.2018 v obradnej sieni Mestskej
časti Staré mesto. Za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja, U.S. Steelu, zástupcu
Nemocnice Košice - Šaca a zástupcov NTS SR Košice a HTO Košice - Šaca, p. primárka spolu s p.
riaditeľkou odovzdala medaily profesora MUDr. Jána Kňazovického trom darcom krvi a 138
plakiet MUDr. Jana Jánskeho. Ďalej boli ocenení 6 dobrovoľníci. Program pripravili študenti
Konzervatória Exnárova. Počas oceňovania bolo morálne vyzdvihnuté bezpríspevkové darcovstvo
krvi.
Súčasťou výchovy k darcovstvu na základných a stredných školách sú diskusie/workshopy
o novinkách, postupoch , pokyny k organizácii odberu krvi, poučenie darcov...

2018
spolu ocenení
Plaketa/medaila
bronz
striebro
zlato
diamant
Kňaz.

M
189
146
87
31
10

Ž
49
29
18
3
0
spolu:

spolu
238
175
105
34
10
562
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všetci spolu
9699
5270
2368
323/28
117/3

3.5 Vzdelávanie
 Prvá pomoc
V priebehu roka sme zorganizovali 34 kurzov prvej pomoci/ 452 účastníkov - pre firmy, verejnosť,
špecializované pracoviská a vodičov. Taktiež bol kurz bezplatne poskytnutý členom Mládeže,
dobrovoľníkom, učiteľom, žiakom a študentom – účastníkom súťaže prvej pomoci. Dôraz kladieme
na praktický nácvik a riešenie modelových situácií. Súčasťou kurzov je aj nácvik používania
automatického defibrilátora.
V rozsahu 8 vyučovacích hodín kurz absolvovalo 323 osôb, 4 hod. kurz prvej pomoci - 53 osôb, 16
hod. absolvovalo 52 účastníkov a 33 hod. kurz absolvovalo 24 osôb.
SČK je držiteľom akreditácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) na „Kurz
opatrovania“ v rozsahu 226 hodín. V roku 2017 SČK získal akreditáciu i na „Kurz opatrovania detí".
Ponúkame aj Nadstavbový kurz pre opatrovateľky II., najmä pre opatrovateľky v zariadeniach
sociálnych služieb.
 Kurz Opatrovania - 24 účastníkov.
Účastníci majú možnosť zamestnať sa v domácnosti i v zariadeniach sociálnych služieb. Teoretická
a praktická príprava prebieha v učebniach územného spolku, prax v rozsahu 72 hodín je
realizovaná v zariadení sociálnych služieb Arcus.
 Kurz Opatrovania detí - 21 účastníkov.
Kurz absolvovali zamestnanci zariadení pre deti v predškolskom veku, záujemcovia o prácu v
domácnosti i v zariadeniach jaslí a škôlok, kde zároveň absolvovali prax na základe zmluvy.
13

 Ochrana a podpora zdravia verejnosti - realizovaných bolo 15 kurzov /200 účastníkov
V spolupráci s odborným garantom Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach
realizujeme kurzy pre pracovníkov na získanie odbornej spôsobilosti v potravinárstve; v školskom
stravovaní; v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo; v zariadeniach kúpalísk, krytých bazénov a
sáun; v úpravniach vôd a obsluhe vodovodných zariadení. Cieľom je príprava a zvyšovanie
odbornej úrovne pracovníkov pracujúcich v epidemiologicky závažnom prostredí, čím prispievame
k prevencii, ochrane a podpore zdravia verejnosti.

4

Sociálne služby

Služby pre našich klientov poskytujeme v CEntre komplexných služieb STArostlivosti, ktoré bolo
vybudované s finančnou podporou Švajčiarskej konfederácie.
Tvorí ho:
Domov sociálnych služieb,
Jedáleň - pre prijímateľov sociálnych služieb, pre cieľovú skupinu seniorov a tiež pre verejnosť
Špecializované sociálne poradenstvo – je bezplatné poradenstvo na základe udelenej akreditácie
Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a ich rodinným
príslušníkom.
Komplexné služby dopĺňa fyzioterapia s metodikou TheraSuit a vzdelávanie školopovinných
klientov.
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Súčasťou komplexného odborného týmu spolupracovníkov sú aj externí lekári MUDr. Anna
Kopasová – detský neurológ, MUDr. Katarína Šalamonová – pediater-fyziater; PhDr. Angelika
Prevozňáková – psychológ.
V mesiaci marec 2018 SČK dostal od Nadácie Kia Motors 17 nových automobilov v rámci projektu
Mobilita v regiónoch. Jeden z nich bol venovaný SČK ÚzS Košice - mesto. Vďaka vozidlu sú
pracovníci flexibilnejší, sociálne služby kvalitnejšie, efektívnejšie. Najčastejšie využitie auta je na
realizáciu socializačných aktivít v DSS, opatrovateľskú službu, jedáleň, špecializované poradenstvo.
Ale taktiež pre zabezpečenie kurzov prvej pomoci na školách.

4.1 Domov sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb (DSS), ambulantná forma
Počet zazmluvnených prijímateľov sociálnych služieb: 25, počet prepočítaných zmlúv (8hod.): 19
Priemerná obsadenosť DSS: 16 prijímateľov SS/deň
Priemerná úhrada prijímateľa SS: 32,20 EUR /mesiac
Realizované aktivity za aktívnej účasti prijímateľov sociálnej služby DSS v rámci sociálnej
rehabilitácie: karneval, veľkonočná výstava výrobkov na Úrade Košického samosprávneho kraja
(KSK), deň otvorených dverí v DOMKU, poznávajme okolie – park, deň Zeme, deň plný súťaží,
Virvar – tvorivé dielne, akcia Levanduľa, oslavy MDD, slávnostné ukončenie školského roka, My
sme malí muzikanti, letná olympiáda, Poznávajme svoje mesto – Barca, park Komenského, park
Bocatiova, vianočná výstava tvorivých prác na Úrade KSK....
V decembri sme začali pravidelne vykonávať canisterapiu – akreditovanou terapeutkou. Priamo
v DSS sídli alokovaná trieda Špeciálnej školy na Vojenskej ulici 13 pre 6 školopovinných
prijímateľov sociálnej služby. Povinnú prax v DSS vykonávajú 2 študentky Katolíckej strednej
pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda (KSPgŠ), Južná trieda 48, Košice.
Dňa 24.10.2018 bola realizovaná kontrola DSS z pozície Úradu komisára pre deti za účelom
dodržiavania práv dieťaťa.
V mesiaci december boli vyhodnotené individuálne plány prijímateľov za účasti zákonného
zástupcu, prijímateľa, kľúčového zamestnanca, riaditeľky SČK ÚzS Košice – mesto, vedúcej pre
sociálne služby. Taktiež boli dohodnuté ciele na rok 2019 a diskutovalo sa taktiež o fungovaní DSS,
návrhoch na zlepšenie, spätná väzba.
Vzdelávanie zamestnancov v DSS: supervízia, psychologické a psychiatrické minimum, kurz
pomoci , Zvládanie agresivity, práca s emóciami, Špecifiká zmyslového vnímania u ľudí s autizmom,
Stimulácia emočného prežívania klienta v sociálnych službách s využitím expresívnych techník –
RUKY, Projekt ochrany detí pred domácim násilím, Umelecké terapie v praxi Stromy, Inštruktor
sociálnej rehabilitácie v kombinovanej forme, Seminár Práva osôb so ZŤP, Maratón sociálnej
rehabilitácie, Arteterapeutické dni východu
Na financovaní zariadenia sociálnych služieb sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
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4.2 Š Špecializované sociálne poradenstvo
19.septembra bol zmenený akreditačnou komisiou zodpovedný zástupca pre špecializované
sociálne poradenstvo.
Cieľová skupina: Občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným
stavom, ktorí sa nachádzali v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, tí ktorí boli odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich rodinní príslušníci.
Počet sociálnych poradkýň – 2,00
Z dôvodu debarierizácie priestorov bol prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVaR) zabezpečený schodolez.
Sociálne poradenstvo sa poskytovalo v Špecializovanej poradni SČK na Komenského ulici č. 19 a 1
krát týždenne v pondelok až štvrtok na miestnych úradoch v mestských častiach Košice Barca,
Šaca, Krásna, Kavečany. Na financovaní poskytovania odbornej sociálnej služby špecializovaného
sociálneho poradenstva sa spolupodieľal Košický samosprávny kraj.
Celkový počet klientov – osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, za rok 2018 bol 521
(jednorazové a a dlhodobé poradenstvo)
Najčastejšie sa opakujúce problémy:
- Sociálna odkázanosť na pomoc inej osoby v oblasti zabezpečenia základných potrieb.
- Problémy súvisiace so starostlivosťou o zdravotne ťažko postihnutého člena rodiny.
- Funkčné a sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia /sluchového postihnutia,
duševná choroba, telesného postihnutia/.
- Psychické prežívanie vlastného postihnutia.
- Problémy súvisiace so sociálnou integráciou, začlenením sa do spoločnosti, umiestnením sa
na trhu práce.
- Problém so zabezpečením vhodnej sociálnej služby /opatrovateľská služba, zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, útulok/.
- Nevedomosť o postupoch pri vybavovaní peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP,
invalidného dôchodku, sociálnych služieb. Nevedomosť o výhodách a zľavách držiteľa
preukazu osoby s ŤZP. Nedostatok finančných prostriedkov na rehabilitáciu, na uspokojenie
základných životných potrieb /oblečenie, ubytovanie, strava/. Potreba procesného
opatrovníka. Potreba odbornej pomoci pre osoby, ktoré sú ohrozené správaním blízkej
osoby.
Preventívna aktivita v dennom stacionári sv. Heleny. Dňa 21.9.2018 sa uskutočnila prednáška
v Stacionári sv. Heleny pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím na tému „Kompenzácia
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia“. Prednášky sa zúčastnilo 27 osôb. Na
prednášku zareagovali účastníci veľmi pozitívne a následne štyria vyhľadali odbornú pomoc v rámci
našej špecializovanej sociálnej poradne.

4.3 Opatrovateľská služba
V decembri bol schválený projekt Opatrovateľská služba v Košiciach a okolí, v rámci národného
projektu. Podpis zmluvy prebehol dňa 13.12.2018. Po realizácii výberového konania na pozíciu
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opatrovateľka, boli podpísané pracovné zmluvy dňa 18.12.2018. Zároveň boli realizované
marketingové aktivity – informácia o zriadení novej sociálnej služby v meste Košice, mestských
častiach, zdravotníckych zariadeniach.... .

4.4 Jedáleň
Vydaných bolo 21 693 zdravých obedov pre seniorov, osobám s nepriaznivým zdravotným stavom,
zamestnancom a pre verejnosť. Kuchyňa denne zabezpečuje okrem obedov aj desiaty a pitný
režim pre prijímateľov sociálnej služby DSS, deti z materskej školy a tiež občerstvenie na
slávnostné oceňovanie darcov krvi, pri súťažiach prvej pomoci základných a stredných škôl, pri
dňoch otvorených dverí v SČK, vzdelávacích kurzoch, ...

Stravovanie seniorov v jedálni ŠČK za zvýhodnenú cenu 3 EUR je sociálnou službou registrovanou
v registri poskytovateľov sociálnych služieb KSK. K 31.12.2018 máme 32 registrovaných
stravníkov.

5

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

5.1 Ambulancia a zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ)
fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBRL)
Registrácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – Košický samosprávny kraj, Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou. Špecializačný odbor: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
MUDr. Katarína Šalamonová - zodpovedná osoba - ordinuje v rámci ordinačných hodín ambulancie
a to: utorok a štvrtok v čase od 16.00 do 17.00 hod.
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V roku 2018 bolo všetkými zdravotnými poisťovňami uhradených spolu 10. 646,- eur (r.2017
8.519,15 eur). Za TheraSuit bolo uhradených 19 222,50 eur (r. 2017 17 320,- eur). Za
Rehabilitáciu a relax v roku 2018 1 239,40 eur (r. 2017 504,- eur).

5.2 TheraSuit metóda
rok
2015
2016
2017
2018

80 hodín
8
11
29
42

40 hodín
2
5
17
29

spolu
10
16
46
71

V rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ sme vytvorili pracovné miesto za účelom
mentorovaného zapracovania a praxe na pozíciu fyzioterapeut.

6

Krízový manažment a humanitárna pomoc

Krízový manažment vytvára podmienky na zabezpečenie zdrojov – ľudských, materiálnych a iných,
na riešenie krízových situácií. SČK ÚzS Košice – mesto má registrovanú humanitárnu jednotku. Na
pozvanie Okresného úradu v Košiciach sa každoročne zúčastňujeme na odbornom zhromaždení
štatutárnych zástupcov mesta Košice, mestských častí mesta Košice, súčinnostných orgánov
miestnej štátnej správy a vybraných právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v územnom
obvode Košice, organizovaného odborom krízového riadenia Košice.
Na Okresnom úrade Košice je pre širokú verejnosť trvale inštalovaný informačný panel o činnosti
a službách územného spolku SČK a informácie o spolupráci s Okresným úradom v Košiciach.
Zástupcovia SČK ÚzS Košice-mesto sa zúčastnili na dvoch piatkových pochodoch po vražde
novinára v Košiciach, za účelom poskytnutia prvej pomoci v prípade potreby.

6.1

Humanitárna pomoc

„Pomáhame potravinami“ – potravinovú pomoc získalo 16 sociálne odkázaných rodín z mestských
častí Barca, Ťahanovce – sídlisko, Krásna a MČ Kavečany.
V druhej časti projektu dobrovoľníci z piatich miestnych spolkov na stredných školách a z mestskej
časti Kavečany a Krásna zbierali potraviny v dvoch OD Kaufland. Potravinová pomoc bola
odovzdaná 85 rodinám - matkám, chorým, rodinám v hmotnej núdzi i rodinám s deťmi v rómskej
osade. Osvedčila sa nám spolupráca s miestnymi spolkami, ktoré si potraviny vyzbierajú a
odovzdajú sociálne slabším. Potravinová zbierka Kaufland bola zabezpečená dobrovoľníkmi, v
spolupráci s miestnymi spolkami a Mládežou. Prebehlo uskladnenie a rozdeľovanie potravín
v priestoroch SČK a miestnych spolkov a následne odovzdávanie potravín príjemcom zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
20. apríla - 6. mája sa uskutočnila celoslovenská zbierka SČK, vyzbieraná suma bola 1.063,77 €.
Zapojilo sa 44 dobrovoľníkov z miestnych spolkov SČK: Evanjelické gymnázium, SZŠ Moyzesova,
SZŠ Kukučínova, Gymnázium sv. T. Akvinského, Gymnázia Trebišovská a Gymnázia Šrobárová.
Finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie služieb Domova sociálnych služieb pre deti a
mládež so zdravotným znevýhodnením, na kúpu schodiskovej plošiny – stoličky v celkovej hodnote
6.960,00 €.
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7

Komunikácia

7.1

Propagácia
 Svetový deň Červeného kríža: rozhovor s riaditeľkou územného spolku v TV KOŠICE DNES a
zaslanie tlačovej správy regionálnym médiám
https://kosicednes.sk/tv/svetovy-den-cerveneho-kriza/
 Celomestské súťaže prvej pomoci zaslanie tlačovej správy regionálnym médiám
o celomestských súťažiach prvej pomoci pre Základné a Stredné školy v Košiciach
https://www.tvkosice.sk/video/5afd94754526ca1aff2d1acc
 Zaslanie tlačovej správy regionálnym médiám - Svetový deň darcov krvi a Memoriál MUDr.
Harineka
 28.04. - Európsky deň bezpečnosti na cestách – podujatie pre verejnosť zamerané na
bezpečnosť a prevenciu nehodovosti na cestách,
https://kosicednes.sk/udalosti/dpmk-organizuje-den-bezpecnosti-na-cestach,
https://www.dpmk.sk/aktuality/2018/den-bezpecnosti-na-cestach
 Zaslanie tlačovej správy regionálnym médiám – „Prvá pomoc na slovenských cestách,
vieme ju v prípade potreby poskytnúť?“ Spropagované: TV Košice Dnes:
https://www.tvkosice.sk/video/5b44cade4526ca21aef742e6,
denník
Korzár
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20872209/prvu-pomoc-vedelo-pocas-akcie-v-kosickomkraji-poskytnut-103-vodicov.html
 RTVS-SRO Košice – „Vybavenie auto lekárničiek“, rozhovor s p. A. Kačalovou, zdravotnícky
inštruktor SČK, odvysielané 17.07. o 13.30 hod. v relácii „Pozor zákruta“ a 23.7. o 6.00 a
9.30 hod.
 Kampaň: Košice: dnes 1.8 - 30.8.2018 (propagácia aktivít, kurzov, sociálneho poradenstva,
jedáleň, DSS, FBRL...) inzercia, titulka - dosah 20 000, PR článok ½ strany dosah - 20 000,
web článok - videní 936, Facebook - videní 27932, reklamný spot v rádiu - 56
 Zaslanie tlačovej správy k Svetovému dňu prvej pomoci médiám.
 Spustenie Facebook územného spolku a pravidelná aktualizácia web stránky.

7.2

Partneri
-

ARCUS, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb,
Košice
Facilitas, n.o. Košice,
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach,
Kaufland,
Kia Motors Slovakia,
Košický samosprávny kraj,
Krajské a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach,
Mesto Košice,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,
Národná banka Slovenska,
Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, HTO Šaca
NTS SR, pracovisko Košice,
Okresný úrad Košice,
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-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,
Spojená škola, Vojenská ul. 13, Košice,
Švajčiarsky finančný mechanizmus (ŠFM)- Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte,
Oberrieden, Švajčiarsko – Nádácia pre bývanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím,
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Košice,
Úrad vlády Slovenskej republiky,
Individuálni darcovia, prijímatelia sociálnych služieb, rodinní príslušníci a dobrovoľníci

Ďakujeme všetkým za darovanie 2 a 3 percent asignácie dane.

8
8.1

Finančná časť
Ročná účtovná závierka, stav a pohyb majetku a záväzkov

Príloha č. 1 (Ročná účtovná závierka)

8.2

Výrok audítora k účtovnej závierke

Príloha č. 2 (Správa nezávislého auditória)

8.3 Prehľad príjmov a výdavkov v členení podľa činností a podľa zdrojov
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Legenda:
ŠFM – Švajčiarsky finančný mechanizmus
ŠSP – Špecializované sociálne poradenstvo
DSS – Domov sociálnych služieb
ŠP – štátny príspevok
UPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
MPSVaR – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
KSK – Košický samosprávny kraj
PO – právnická osoba

8.4

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného PSS podľa jednotlivých druhov služieb
za kalendárny rok

Príloha č. 3 (Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za
rok 2018)
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