Záchranný systém Košice
Vn
Vnútorné
predpisy
Pre potreby tohto dokumentu sa rozumie:
OZ - občianske združenie, konkrétne
ko
Záchranný systém Košice
člen - osoba staršia ako 15 rokov, ktorá odovzdala riadne vyplnenú prihlášku, bola
prijatá, a je v evidencii OZ
výkonná rada - skupina 3 vybraných členov, ktorá sa spolu s riaditeľom podieľa na
rozhodovaní o záležitostiach OZ a má právo do neho zzasahovať
akútna preprava - preprava pacienta alebo preprava k pacientovi, ktorý je v ohrození
života, prípadne vo veľkých bolestiach
členský preukaz - doklad pre potreby identifikácie člena OZ,
OZ vydávaný jedine OZ
OZ, a to v
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné
údaje identifikačné číslo člena a fotka celej tváre člena

Vzory platných preukazov

Starý papierový
apierový preukaz s fotkou člena,
pečiatkou OZ na zadnej strane a podpisom
riatiteľa OZ na prednej strane

Nový preukaz
reukaz vo forme PVC karty s fotkou
člena a hologramom

Vzory platných menoviek

Nová menovka vo forme PVC karty s
fotkou člena a hologramom

Stará papierová menovka s fotkou člena
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Vzor uniformy
Reflexná vesta

Reflexné nohavice
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Tričko

Ustanovenia
1.

Prijatie členov môže zamietnuť generálny riaditeľ alebo združenie členov výkonnej rady.

2.

Členovia sú povinný poslúchať pokyny riaditeľa a členov výkonnej rady.

3.

Člen výkonnej rady si nemôže sám udeliť výnimku, výnimku mu môže udeliť iba riaditeľ
alebo iný člen
en výkonnej rady.

4.

V prípade zásahu na ktorom sa podieľajú aj zložky polície, hasičov alebo záchrannej
zdravotnej služby sú povinný členovia poslúchať pokyny veliteľa zásahu.

5.

Členovia majú zakázané na podujatia OZ so sebou vodiť priateľov pokiaľ to nepovolí
riaditeľ.

6.

Na podujatiach sú členova povinný sa správať a vyjadrovať slušne, nepoužívať vulgarizmy.
To špeciálne platí, pokiaľ má člen na sebe oblečenú uniformu OZ, či už na pod
podujatí alebo
mimo neho. Nerešpektovanie tohto pokynu sa považuje za ľahké poruše
porušenie predpisov, no
pokiaľ sa bude pravidelne opakovať, môže viesť až k vylúčeniu člena.

7.

Členovia sú povinný sa zúčastňovať na schôdzach OZ, v prípade neúčasti sú povinný uviesť
zmysluplný dôvod, prípadne doniesť potvrdenie o práceneschopnosti od lekára.

8.

Členovia sú povinný sa zúčastniť sa na výročnej schôdzi OZ, v prípade neúčasti sú povinný
doniesť potvrdenie o práceneschopnosti od lekára, prípadne zdokladovať svoju neúčasť
rozvrhom zo školy alebo potvrdením z práce. Neúčasť na takejto schôdzi je finančn
finančne
sankciovaná.

9.

Členovia sú povinný nakladať s majetkom podľa najlepšieho uváženia, čo najšetrnejšie. Za
prípadne
ípadne škody nesie zodpovednosť ten člen, ktorý majetok poškodil.
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10. Za neodstrániteľné, ťažko odstrániteľné znečistenie majetku OZ alebo poškodenie
majetku OZ môže byť členovi udelená pokuta až do výšky ceny nového produktu.
11. Členovia nesú plnú
ú zodpovednosť za svoje konanie, v prípade ak neuposlúchnu nariadenie
udelené riaditeľom alebo členom výkonnej rady.
rady
12. Použitie uniforiem je možné iba po povolení členom výkonnej rady, kontrolnej komisie,
generálneho riaditeľa alebo nimi poverenou osobou. Takisto je automaticky povolené
použitie uniforiem na podujatiach OZ. Použitie uniforiem bez povolenia sa považuje za
hrubé porušenie predpisov. Členovia na podujatiach OZ sú povinný mať vhodnú pevnú
obuv.
13. Na podujatiach OZ (pokiaľ to okolnosti dovolia) sú povinný mať všetci členovia oblečenú
jednotnú uniformu (viď. UNIFORMA na 2. strane dokumentu) stanovenú OZ
pozostávajúcu z trička, nohavíc a vesty,
vesty, v ktorej majú umiestenú svoju menovku
menovku.
14. Jedine členovia OZ majú právo nosiť uniformu alebo tričko s logom OZ, výnimku môže
udeliť jedine riaditeľ.
15. Uniformu OZ nie je bez výslovného povolenia riaditeľa povolené používať na súkromné
účely.
16. Členovia sú povinný bez vyzvania nahlásiť prípadnú neúčasť na nimi potvrdenej akcii 48
hodín pred začiatkom akcie, pokiaľ sa tak nestane, a na akcii sa nezúčastnia, tak sú
povinný doniesť potvrdenie o práce neschopnosti od lekára alebo nájsť za seba
plnohodnotnú náhradu,, pokiaľ ani toto nevykonajú a akcie sa nezúčastnia, dostanú
záznam o neúčasti na akcii a budú peňažne sankciovaný vo výške odvíjajúcej sa od
zárobku z akcie, minimálne však 5€.
5
17. Členovia výkonnej riady spolu s riaditeľom majú právo vylúčiť člena OZ s veľ
veľkým počtom
záznamov o neúčasti na podujatiach OZ.
18. Člen, ktorý preberá vybavenie a uniformy na akciu, je povinný riadne vyplniť záznam o
prebratí vybavenia a podpísať ho.
19. Je zakázané využívať vozidlá OZ na súkromné účely pokiaľ to riaditeľ výslovne nepovolí
nepovolí.
20. Použitie zvukových a svetelných výstražných zariadení je dovolené iba v prípadoch:
pri akútnej preprave pacienta v aute,
pri preprave na pátracie akcie a počas pátracích akcií,
pri akútnej preprave k pacientovi,
pri mimoriadnych situáciách kedy je v ohrození život, zdravie a maj
majetok obyvateľstva,
pri preprave k miestu podujatia, miestu akcie, alebo k bodu určenia ak sa pri preprave
použije pešia zóna, chodník alebo ak by nebolo možné dopraviť sa na také miesto bez
porušenia vyhlášky o cestnej
cestn premávke,
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ak to nariadi zodpovedná osoba, ktorá je poverená rozhodnúť o použití zvukových
a svetelných zariadení;;
Zneužitie zvukových a svetelných zariadení sa považuje za hrubé porušenie vnútorných
predpisov!
21. Osoba ktorá vedie vozidlo OZ je povinná jazdiť zodpovedne, nevystavovať posádku vozidla
zbytočnému riziku, dodržiavať predpisy cestnej premávky a vnútorné predpisy OZ, jazdiť
ohľaduplne a predvídavo.
22. Za prínos pre OZ môže
že byť člen odmenený, pochválený, povýšený
23. Okrem generálneho riaditeľa, členov výkonnej rady, kontrolnej komisie sú aj iné posty
a to post lektora/-ov,
ov, technika/-ov,
technika/
veliteľov zásahu, veliteľov hliadok a skupín, hovorcu,
a iné...
24. Člen, ktorý sa chce zúčastniť
častniť na zabezpečovaní zdravotnej služby v pozícii zdravotník/
záchranár potrebuje mať potrebné vzdelanie podľa platnej vyhlášky a to minimálne 16
hodinový kurz prvej pomoci, alebo byť študentom medicíny - všeobecného
všeobecného, zubného
lekárstva (aspoň 2 ročník)), študentom SZŠ (aspoň 2. ročník), študentom
om vyššieho
odborného štúdia v odbore medicína (aspoň 2. ročník), študentom ošetrovateľstva,
fyziatrie, pôrodnej asistencie alebo urgentnej zdravotnej starostlivosti (odbor Bc. minimálne 1. ročník.)
25. Novoprijatý člen sa schválením prihlášky do OZ dostáva do 3 mesačnej skúšobnej lehoty,
kedy sa zúčastňuje
častňuje cvične na akciách ako pribratý člen.
26. Zneužitie preukazu člena OZ sa považuje za hrubé porušenie vnútorných predpisov.
27. Požitie alkoholu alebo drog v uniforme OZ, alebo s logom OZ je hrubým porušením
predpisov. Takisto
akisto je zakázané fajčiť v sanitných vozidlách,, autách, priestoroch OZ a na
miestach kde to zakazuje zákon č. 377 / 2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a jeho neskoršie
dodatky.
28. Fajčenie tabakových výrobkov na podujatiach OZ je povolené, avšak fajčiaci členovia si
musia nájsť
sť podľa možností odľahlé miesto (tak aby neboli veľmi na očiach)
očiach), na ktorom
neplatí zákon č. 377 / 2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a jeho neskoršie dodatky. TTakisto
počas fajčenia musí aspoň jeden z členov ostať
ostať na pôvodne stanovenom mieste, alebo si
nájsť za seba náhradu.
29. Prejavovanie svojho svetonázoru, presvedčenia a myslenia ak je v rozpore zo zákonmi SR
môže byť podnetom pre vylúčenie z OZ.
30. Člen OZ môže byť vylúčený ak je voči nemu začaté trestné stíhanie;
stíhanie ak je právoplatne
odsúdený, tak je vylúčený.
31. Člen OZ môže byť vylúčený ak je dlhodobo neaktívny.
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32. Neposkytnutie prvej pomoci počas doby kedy má na sebe člen OZ oblečené oblečenie
s logom alebo názvom OZ a neposkytnutie prvej
ej pomoci vo svojom voľnom čase sa
považuje za hrubé porušenie predpisov.
33. Zneužitie pečiatky, alebo pozície štatutára OZ, sa považuje za hrubé porušenie vnútorných
predpisov a podľa rozsahu môže viesť k podaniu trestného oznámenia.
34. Členovia OZ majú zakázané podávať osobné informácie ostatných
ostatných členov OZ, sponzorov,
partnerov alebo objednávateľov tretej strane.
35. Členovia OZ sú viazaný mlčanlivosťou ktorá sa vzťahuje na osoby s ktorými prichádzame
do kontaktu, a na záležitosti ktoré úzko súvisia s partnermi, sponzormi a inými vopred
určenými osobami.
Porušenie vyššie uvedeného sa považuje za hrubé porušenie vnútorných predpisov.
36. Porušenie vnútorných predpisov delíme na: a) ľahké
b) hrubé
a) ľahké porušenie predpisov
za to sa považuje:
nedodržanie stanovených termínov, ktoré boli vopred dohodnuté a na ktoré boli
členovia upozornený;
upozornený
nezúčastnenie sa na schôdzach OZ;
OZ
všetky skutočnosti ktoré boli vo vyššie uvedenom texte označené za ľahké
porušenie predpisov.
b) hrubé porušenie predpisov
za to sa považuje:
použitie zvukových a svetelných zariadení bez povolenia riaditeľa, člena výkonnej
rady, alebo nimi určenej osoby;
použitie uniformy bez povolenia riaditeľa, člena výkonnej rady, alebo nimi určenej
osoby;
neuposlúchnutie nariadenia riaditeľa, člena výkonnej rady, alebo nimi určenej
osoby;
hanobenie OZ, jeho loga, výkonnej rady, kontrolnej komisie, generáln
generálneho riaditeľa,
rozhodnutí výkonnej rady, kontrolnej komisie a generálneho riaditeľa ako aj iných
zodpovedných osôb;
poškodenie majetku OZ;
hanobenie členov OZ - v ojedinelých prípadoch;
opakované hanobenie členov OZ;
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úmyselne konanie, ktorým člen OZ zapríčiní ujmu na zdraví inej osobe, úmyselné
poškodenie cudzieho majetku;
postupy a výkony ktoré sú nad rámec - posudzuje sa individuálne, od potrestania
v individuálnych prípadoch môže byť upustené;
u
také konanie, ktorým by OZ prišlo o spoluprácu, podujatie, akciu, sponzora alebo
prispievateľa;
všetky skutočnosti ktoré boli vo vyššie uvedenom texte označené za hrubé
porušenie predpisov.
Postihy:
Ľahké porušenie:
Ústne upozornenie, pokarhanie,
pokarhan peňažná sankcia podľa závažnosti
Hrubé porušenie:
Písomné upozornenie, písomné pokarhanie, podmienečné vylúčenie, vylúčenie,
peňažná
eňažná sankcia podľa závažnosti
V prípade ak počas doby 6 mesiacov je člen 2x písomne pokarhaný môže byť
vylúčený!
Svojim podpisom na prihláške do OZ súhlasíte s vnútornými predpismi.
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