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vychovávateľom a koordinátorom 

kampane Červené stužky na školách 

a školských zariadeniach Slovenska 

Žilina 14.12. 2015

Vec

Hodnotiaca správa   deviateho   ročníka   celoslovenskej kampane Červené stužky  

Deviaty  ročník  celoslovenskej  kampane  Červené  stužky  organizovalo  Gymnázium  sv. 

Františka z Assisi v Žiline pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej MPH, riaditeľky Kancelárie WHO 

na Slovensku, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového 

projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2015“),  Okresného úradu -  odboru školstva v Žiline 

a mesta Žilina. Kampaň sa začala 1.septembra 2015 a vyvrcholila 1.decembra 2015, na Svetový 

deň boja proti AIDS, stretnutím škôl a školských zariadení na Mestskom úrade v Žiline. Hlavné 

zameranie  kampane  je  na  mladého  človeka,  na  poskytnutie  a zvýšenie  odborných  vedomostí 

u mladých ľudí na tému HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok prevencie - 

boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočnila pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk 

na  Slovensku  a v zahraničí  a  oslovila  školy  a školské  zariadenia  Slovenska.  Počas  realizácie 

kampane boli všetky informácie dostupné na webovej stránke www.cervenestuzky.sk. 

V prvom  ročníku  kampane,  v roku 2007,  bolo  zapojených 200,  v druhom  ročníku  230, 

v treťom  ročníku  300,  v  štvrtom  ročníku  340,  v piatom  ročníku  435,  v  šiestom  ročníku  470, 

v siedmom ročníku 520, v ôsmom ročníku 665, a v deviatom ročníku bolo zapojených 605 škôl 

a školských zariadení Slovenska. Počet škôl a školských zariadení zapojených do kampane je však 

vyšší, lebo viaceré školy zrealizovali aktivity, ale oficiálne sa neprihlásili.

Školy  a školské  zariadenia  sa  mohli  zapojiť  do  kampane  zrealizovaním  niektorej 

z ponúkaných aktivít kampane, napr. zorganizovaním odbornej prednášky alebo besedy (oslovením 

odborných  garantov  kampane)  na  témy  HIV/AIDS,  závislosti,  duševné  zdravie,  obchodovanie 

s ľuďmi, účasťou vo výtvarnej súťaži v štyroch kategóriách - SŠ, ZŠ, ŠZŠ, ReeZ, účasťou v súťaži 

„Živá“ červená stužka, v súťaži Športom pre Červené stužky a v súťaži pre SŠ v tvorbe spotu pre 

kampaň Červené stužky, premietnutím odborného DVD na tému HIV/AIDS, DVD filmu Anjeli, In 

http://www.cervenestuzky.sk/
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your  face  alebo  Príbehy  anjelov,  umiestnením  plagátu  na  viditeľnom mieste  v škole,  nosením 

červených stužiek - symbolu  boja proti AIDS, príspevkom do médií, tvorivými aktivitami podľa 

metodickej príručky kampane alebo podľa vlastného výberu a zaslaním správy o svojich aktivitách. 

Cieľom  aktivít  bolo  motivovať  mladých  ľudí  k nadobudnutiu  vedomostí  o HIV/AIDS 

a k zamysleniu sa nad problematikou HIV/AIDS. 

1. VYVRCHOLENIE DEVIATEHO ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ 

KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

Na Svetový  deň  boja  proti  AIDS, 1.  decembra,   vyvrcholil  v Žiline  slávnostným 

stretnutím deviaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Vďaka podpore mesta Žiliny sa 

záverečné stretnutie konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline,  kde prišlo vyše 300 

zástupcov z 55 škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali 

žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. 

Stretnutie začalo odbornou prednáškou doc. MUDr. Eleny Novákovej, PhD. z Jesseniovej 

Lekárskej fakulty UK v Martine na tému HIV/AIDS. MUDr. Eva Kellner  prítomným účastníkom 

priblížila  svoje  osobné  skúsenosti  s ošetrovaním  HIV  pozitívnych  detí  v Afrike,  ktoré  získala 

prostredníctvom projektov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Sociálna pracovníčka Mgr. Andrea Bezáková zo Slovenskej katolíckej charity v Bratislave hovorila 

o  aktuálnosti  problematiky  obchodovania  s ľuďmi.  Mgr.  Marcel  Zemančík  a klienti  zariadenia 

Z Návrat v Bobrove poukázali na nebezpečenstvá drogovej závislosti u mladých. Počas stretnutia 

boli  slávnostne vyhodnotené  viaceré súťaže,  a to výtvarná súťaž v štyroch kategóriách,  a   to v  

kategórii  stredných,  základných,  špeciálnych  základných  škôl  a reedukačných  centier,  súťaž 
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v tvorbe spotu na tému Vernosť chráni a boli vylosovaní víťazi súťaže Športom pre Červené stužky. 

V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku. 

▼ Moderátorky stretnutia - študentky Gymnázia sv. Františka v Žiline

▼ Účastníci stretnutia



Hostia stretnutia

▼ Mgr. Janka Černická, za Okresný úrad, odbor školstva v Žiline

▼ Ing. Patrik Groma - zástupca primátora mesta Žilina 



▼ Prednášajúci 

Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine

MUDr.  Eva  Kellner o projektoch  Vysokej  školy  zdravotníctva  a sociálnej  práce  sv.  Alžbety 
v Bratislave



Mgr. Andrea Bezáková,  sociálna  pracovníčka  zo Slovenskej  katolíckej  charity  v Bratislave  na 
tému Obchodovanie s ľuďmi

Mgr. Marcel Zemančík a klienti Z Návrat centrum z Bobrova o protidrogovej problematike



2. VYHODNOTENIE AKTIVÍT KAMPANE
2.1 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže 2015 na tému Červené stužky v boji proti 

AIDS 

Hodnotiaca  komisia  výtvarnej  súťaže  na  tému  Červené  stužky zasadala  dňa  18.11.  2015 
v tomto zloženi:
Mgr. Margita Svetková - výtvarníčka GSF v Žiline, predseda komisie
Mgr. Janka Černická - za Okresný úrad odbor školstva v Žiline 
Ing. arch. Mária Krajčová  - za rodičov GSF v  Žiline
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky

Kategória stredné školy: 
Po zhodnotení zaslaných  súťažných pohľadníc z 89 škôl a školských zariadení sa komisia rozhodla 
udeliť ceny takto:
1. miesto: Adriana Zaťková, SUŠ, Staničná ul., Trenčín
2. miesto: Natália Saboviková, Obchodná akadémia, Kapušianska ulica, Michalovce  
3. miesto: Erik Sleboda, SOŠ Ostrovského ulica, Košice 

Kategória základné školy: 
Po  zhodnotení  zaslaných  súťažných  pohľadníc  zo 111  škôl a školských  zariadení  sa  komisia 
rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Nikola Datková, ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín 
2. miesto: Samuel Sebastián Očkaík, ZŠ, Sládkovičova ulica, Gemerská Poloma 
3. miesto: Kristína Kosnovská, ZŠ s MŠ, Skačany 

Kategória špeciálne základné školy: 
Po  zhodnotení  zaslaných  súťažných  pohľadníc  zo 40 škôl a školských  zariadení  sa  komisia 
rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Tatiana Romanová, ŠZŠI pri LVZ, Poľný Kesov
2. miesto: Štefan Biznár, ŠZŠ s MŠI, Bytča
3. miesto: Maroš Teplický, ŠZŠ, Nevädzova ulica, Bratislava 
Čestné uznanie: Štefan Banda, ŠZŠ, Pobrežná ulica, Dulovce

Kategória reedukačné centrá: 
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z 5 zariadení prihlásených do uvedenej kategórie sa 
komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
2. miesto: Trieda B Variant I., ŠZŠ, Mládežnícka ulica, Brezno
3. miesto: Kolektív 9.A, ŠZŠ a RC, Bačkov

Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku
Veronika Cicáková, ZŠ s MŠ, Mníšek nad Popradom

Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a oceneným a ďakuje všetkým školám a školským 
zariadeniam za záujem a zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže.  Víťazné práce sa 
zverejnené na www.cervenestuzky.sk a stali súčasťou kalendára kampane na rok 2016. 

http://www.cervenestuzky.sk/


2.2 Vyhodnotenie súťaže „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2015

Hodnotiaca  komisia  súťaže  na  tému  „Živá“  červená  stužka  pre  Červené  stužky  2015“ 
zasadala dňa 7.12. 2015 v tomto zložení:
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky
Mgr. Miroslava Slovíková - učiteľka biológie na GSF v Žiline 
Mgr. Anna Zvrškovcová - koordinátorka žiackej školskej rady pri GSF v Žiline

Komisia hodnotila  109 zaslaných „živých“ červených stužiek uskutočnených pre deviaty ročník 
kampane  Červené  stužky  2015  a  rozhodla  sa  udeliť  odmenu  „živým“  červeným stužkám škôl 
a školských zariadení Slovenska takto:

Por. č. Škola/školské zariadenie 
1. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského ul., Hlohovec  
2. Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca, Rožňava  
3. Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie, Prešov  
4. SOŠ obchodu a služieb, Ul. Z. Kodálya, Galanta     
5. Stredná zdravotnícka škola, J. G. Tajovského, Banská Bystrica  
6. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova ul., Košice - Juh  
7. Školský internát, Námestie Andreja Hlinku, Ružomberok  
8. Školský internát, Ul. J. Švermu, Zvolen  
9. Základná škola, Radoľa 
10. Základná škola s MŠ, Školská ul., Chminianska Nová Ves  
11. Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta, Levoča  
12. Základná škola, Oščadnica - Ústredie
13. Základná škola s materskou školou , Ul. SNP, Uhrovec  
14. Základná škola s materskou školou, Stráne pod Tatrami, Mlynčeky  
15. Základná škola, Ul. P. Dobšinského, Prievidza  
16. Základná škola, Veľké Uherce 
17. Základná škola, Školská ul., Handlová
18. ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Šimkova ul., Žitavany  
19. Liečebno-výchovné sanatórium, Čakany
20. Špeciálna základná škola, Zvolenská cesta, Lučenec  
Čestné uznanie 
Základná škola , Rozmarínová ul., Komárno  

Deviaty  ročník  kampane  Červené  stužky  sa  opäť  niesol  v znamení  „živých“  červených 
stužiek. Ďakujeme za každú formu „živej“ stužky, za Váš záujem a čas ich pripraviť a vytvoriť. 
Odmenu  získalo  dvadsať  „živých“  červených  stužiek,  ktoré  sú  zverejnené  na  webovej  stránke 
kampane. Radi by sme odmenili všetky „živé“ červené stužky, ale nie je to možné. Čo môžeme 
povedať? ĎAKUJEME!

Kampaň  Červené  stužky  gratuluje  víťazom  a  ďakuje  všetkým  zapojeným  školám 
a školským  zariadeniam  za  ich  „živé“  červené  stužky  uskutočnené  pre  deviaty  ročník 
kampane Červené stužky. Ďakujeme a veríme, že „živá“ červená stužka bude pripomínať 
všetkým tým, ktorí boli jej súčasťou, pravé hodnoty života.  



2.3 Vyhodnotenie súťaže v tvorbe SPOT-u pre Červené stužky 2015 
na tému: Vernosť chráni

Hodnotiaca komisia celoslovenskej súťaže SŠ v tvorbe SPOT-u pre Červené stužky hodnotila 
zaslané SPOTY v tomto zložení:
Marek Poláček -  režisér a scenárista, LUX communication, predseda komisie  
Anton Janešík - kouč Telecom Slovakia
Juraj Čerňanský - študent Žilinskej univerzity
Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky 

Po zhodnotení zaslaných  10 súťažných SPOT-ov sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Rastislav Wielgos, SOŠ, Učňovská ul., Košice - Šaca 
2. miesto: Dominika Geregová, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Čestné uznanie: Martin Novara, Stredná odborná škola, Hattalova ul., Námestovo
Čestné uznanie: Mária Miklošová, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica

Kampaň Červené stužky víťazom a oceneným gratuluje a ďakuje všetkým školám a školským 
zariadeniam za záujem a zapojenie sa do celoslovenskej súťaže.

2.4 Vyhodnotenie súťaže Športom  pre Červené stužky 2015
Víťazi boli vylosovaní počas stretnutia škôl a školských zariadení 

v Žiline 1.12.2015 ( z 56 zapojených škôl)

Por. č. Škola/školské zariadenie
1. Základná škola, Školská ul., Toporec 
2. Základná škola s MŠ, Školská ul., Turčianske Teplice  
3. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra, Čadca  
4. Gymnázium - Gimnázium , Hurbanova ul., Tornaľa  
5. Stredná odborná škola, Hviezdoslavova ul., Šurany
6. Základná škola, Stred, Zákopčie  
7. Základná škola, P. J. Šafárika, Prievidza  
8. Špeciálna základná škola, Partizánska, Klenovec
9. Základná škola, Lipová ul., Spišská Nová Ves  
10. Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca Rožňava 
11. Základná škola, Martinská ul., Žilina  
12. Základná škola, Sládkovičova ul., Gemerská Poloma  
13. Spojená škola - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

Pod Kalváriou, Topoľčany
14. Základná škola , Komenského ul., Svidník  
15. Súkromná spojená škola EES - Súkromná základná škola, Solivarská ul., Prešov
16. Základná škola, Nám. L. Novomeského ul., Košice-Staré Mesto
17. Gymnázium, Krompachy, Lorencova ul., Krompachy  
18. Základná škola, Mládežnícka ul., Púchov  
19. SOŠ podnikania, Masarykova ul., Prešov  
20. Špeciálna základná škola, Lipová ul., Kysucké Nové Mesto  

Kampaň Červené stužky gratuluje vylosovaným školám a ďakuje všetkým školám a školským 
zariadeniam za záujem a zapojenie sa do súťaže Športom pre Červené stužky. Odmena (10 
kusov tričiek s logom kampane) bola vylosovaným školám zaslaná poštou.



3. KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY ĎAKUJE:

• Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za podporu kampane v rámci rozvojového 
projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2015,

• Kancelárii WHO na Slovensku a jej riaditeľke Dr. Darine Sedlákovej MPH za pokračovanie 
v záštite nad kampaňou Červené stužky, 

• Okresnému úradu - odboru školstva v Žiline a Mgr. Janke Černickej za jeho prítomnosť 1.12. 
2015 na slávnostnom stretnutí v Žiline,

• mestu Žilina a  primátorovi Ing. Igorovi Chomovi za bezplatné poskytnutie veľkej zasadačky 
na MÚ v Žiline dňa 1.12.2015 a Ing. Patrikovi Gromovi, zástupcovi primátora mesta Žilina za 
jeho prítomnosť na stretnutí,

• odborným garantom a spolupracovníkom kampane za ich odbornú garanciu a spoluprácu pre 
kampaň bez nárokov na odmenu,

• riaditeľstvu Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline za podporu kampane, 
• komisiám súťaží za prácu v komisii,
• médiám, ktoré sprostredkovali informácie o kampani školám a širokej verejnosti Slovenska,
• firme  Michales  media  s.r.o.  za fungovanie  webovej  stránky  kampane  a za  tvorbu  nového 

propagačného materiálu kampane,
• riaditeľom, pedagógom a žiakom škôl a školských zariadení Slovenska, ktorí boli zapojení do 

kampane Červené stužky,
•  žiakom Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline za aktivity pre kampaň,
• všetkým Vám, ktorí ste zviditeľnili 1.december - Svetový deň boja proti AIDS na školách. 

Kampaň Červené stužky ďakuje všetkým školám a školským zariadeniam za ich aktivity a 
správy  pre  deviaty  ročník  kampane  Červené  stužky.  Školy  a školské  zariadenia  budú 
odmenené za správu o svojich aktivitách kalendárom kampane na rok 2016. 

Všetkým Vám, priaznivcom kampane Červené stužky, ešte raz ďakujeme. 

Želáme Vám milostiplné Vianoce a pokoj a dobro do Nového roka 2016.

S úctou 

PhDr. Anna Poláčková
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