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PRÍHOVOR PREZIDENTKY SČK

Vážení priatelia, sympatizanti SČK!

Do Vašej ctenej pozornosti dostáva sa výročná správa 

o činnosti SČK za rok 2012. Je potvrdením toho, že pred 

150 rokmi jeden z prvých nositeľov Nobelovej ceny – 

zakladateľ Červeného kríža Henry Dunant dal ľudstvu 

dar v podobe humanitárnej organizácie ochraňujúcej 

človeka, celé spoločenstvá pred ničiacim egoizmom, 

cynizmom, ľahostajnosťou, ktoré sa prejavujú vo vojno-

vých hrôzach, v prírodných katastrofách, v dôsledkoch 

sociálnej nerovnosti. Albert Schweitzer charakterizoval 

Čevený kríž ako svetlo v tme. Svetlo, ktoré je zárukou 

toho, že proti hroziacej sile zla stojí sila dobra. 

Henry Dunant počas svojho života aj pomocou kni-

hy Spomienka na Solferino prebúdzal svedomie ľudí 

(najmä predstaviteľov vlád a panovníkov), aby pocho-

pili, že je potrebné v hraničných životných situáciách 

poskytnúť pomoc – milosrdenstvo človeku, ale zároveň 

zabezpečiť ochranu tých, ktorí neváhajú zachraňovať 

a pomáhať v zmysle slov Henryho Dunanta „všetci sme 

bratia“.

So znakom ČK je spojené prijatie Ženevských dohovo-

rov, ktoré sú významným medzníkom v histórii, stano-

vujú dodržiavanie pravidiel v prípadoch najväčšieho 

ohrozenia jednotlivca aj celých národov.

SČK je aktívnou a dôstojnou súčasťou Medzinárodného 

hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Me-

dzinárodná federácia ČK a ČP združuje 187 národných 

spoločností vo svete. Naši dobrovoľníci vedení profe-

sionálnymi pracovníkmi v činnosti, v postojoch em-

patie, humanizmu v súlade so 7 princípmi reagujú na 

výzvy vo svojich regiónoch. V zložitých podmienkach 

súčasnosti vďačíme dobrovoľníkom, bezpríspevkovým 

darcom krvi, školiteľom prvej pomoci, pracovníkom 

v sociálnych zariadeniach, vedúcim pracovníkom za 

výsledky obsiahnuté v správe.

Helena Kobzová

prezidentka SČK

Jednou z najkrajších 
odmien života je, že 

nikto sa nemôže úprimne snažiť 
pomôcť druhému človeku, aby pri 
tom nepomohol sám sebe.

Ralph Waldo Emerson

Slovenský 
Červený kríž01
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SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
 

Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uzna-

ná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na 

celom území Slovenskej republiky. SČK sa riadi podľa 

Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov  

a zákonom o SČK č. 460/2007 Z. z. 

Ako pomocná organizácia orgánov verejnej  správy 

pôsobí SČK v humanitárnej oblasti, plní úlohy 

ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto záko-

nom. Slovenský Červený kríž je spolu s ďalšími 

národnými spoločnosťami v 187 krajinách  sveta súčas-

ťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červe-

ného polmesiaca. Toto hnutie je najväčšou svetovou 

humanitárnou organizáciou, ktorá poskytuje pomoc 

bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské pre-

svedčenie a politické názory. Národná spoločnosť SČK je 

jedným zo 187 členov Medzinárodnej federácie Červe-

ného kríža a Červeného polmesiaca.

Naša národná spoločnosť je tiež členom Rady vlády 

Slovenskej republiky pre mimovládne organizácie, Plat-

formy mimovládnych rozvojových organizácií, členom 

Slovenského výboru pre medzinárodné humanitárne 

právo a tiež členom Platformy dobrovoľníckych centier  

a organizácií.

PRINCÍPY

Ľudskosť
Červený kríž chráni zdravie, život a vysoko si váži člo-

veka. Červený kríž  podporuje vzájomné porozumenie, 

spoluprácu a trvalý mier medzi národmi

Nestrannosť
Červený kríž nerobí rozdiel medzi štátnou príslušnosťou, 

rasou, náboženským vyznaním, sociálnym

postavením a politickou príslušnosťou

Neutralita
Červený kríž sa nezúčastňuje na nepriateľských akciách, 

ani na politických, náboženských, rasových a svetonázo-

rových rozporoch

Nezávislosť
Červený kríž je nezávislý. Červený kríž rešpektuje zákony 

svojej krajiny, pričom si zachováva svoju samostatnosť, 

ktorá mu dovoľuje konať podľa zásad Červeného kríža

Dobrovoľnosť
Červený kríž má dobrovoľný charakter. Červený kríž po-

skytuje pomoc, ktorá nie je motivovaná snahou po zisku

Jednotnosť
V každej krajine môže byť len jedna národná spoločnosť 

Červeného kríža. Červený kríž je otvorený všetkým a vy-

konáva humanitnú činnosť na celom území svojej krajiny

Univerzálnosť
Červený kríž je svetová inštitúcia. Všetky národné spo-

ločnosti majú rovnaké práva, zodpovednosť a povinnosť 

navzájom si pomáhať

ÚLOHY SČK
 

V čase mieru:
•	 podieľa	sa	na	civilnej	ochrane	obyvateľstva

•	 pôsobí	ako	zložka	integrovaného	záchranného	 

systému

•	 zabezpečuje	a	spolupracuje	pri	organizovaní,	 

poskytovaní a  sprostredkovaní zdravotnej 

a záchrannej pomoci

•	 organizuje	a	poskytuje	humanitárnu	pomoc	 

pri mimoriadnych udalostiach

•	 uskutočňuje	školenie	a	výučbu	obyvateľstva	 

v poskytovaní prvej pomoci

•	 organizuje	a	zabezpečuje	bezpríspevkové	 

darcovstvo krvi

•	 pomáha	pri	výchove	k	darcovstvu	krvi	 

a nábore darcov krvi

•	 oceňuje	bezpríspevkových	darcov	krvi

•	 poskytuje	sociálne	služby

•	 oceňuje	občanov	Slovenskej	republiky,	ktorí	účinným	

zásahom a nasadením vlastného života poskytli 

pomoc iným fyzickým osobám, ktorých život bol 

bezprostredne ohrozený

•	 udeľuje	ocenenia	občanom	Slovenskej	republiky	za	

celoživotný výkon dobrovoľnej služby v prospech 

humanity

•	 oboznamuje	obyvateľstvo	so	základnými	princípmi	

Červeného kríža a so zásadami medzinárodného 

humanitárneho práva

•	 zabezpečuje	pátraciu	službu

•	 vydáva	časopisy,	publikácie,	informačné	 

a propagačné materiály o činnosti SČK

•	 získava	dobrovoľníkov	pre	prácu	v	SČK

V čase vojny:

•	 pôsobí	najmä	ako	výlučne	uznaná	pomocná	organi-

zácia vojenských zdravotníckych zariadení a zdravot-

níckych útvarov

•	 je	výhradne	oprávnený	pripravovať	a	vykonávať	

pomocnú vojenskú zdravotnícku službu
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PREDSTAVITELIA SČK (k 31. 12. 2012)

Prezidentka SČK  
PhDr. Helena Kobzová

Viceprezident SČK 
MUDr. Albert Hačko

Generálna sekretárka SČK 
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová

Prezídium SČK    
PhDr. Helena Kobzová

MUDr. Albert Hačko

MUDr. Michal Hudák, MPH

MUDr. Terézia Konevičová, MPH

Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová

Najvyššia rada SČK   
Prezídium SČK    
PhDr. Helena Kobzová

MUDr. Albert Hačko

MUDr. Michal Hudák, MPH

MUDr. Terézia Konevičová, MPH 

MUDr. Ján  Mačkin

JUDr. Ľuboslava  Horváthová

Mgr. Helena  Gurská

Daniela Hlobeňová

Josefa  Sláviková

MUDr. Jozef  Grochal

PhDr. Zuzana  Kršková

MUDr. Eva  Königsmarková

PaedDr. Gabriela  Zavadská

MUDr. Enikö Radi

MUDr. Iveta Marinová, MPH

Ing. Milan Kušnír

MUDr. Ján  Štrbák

MUDr. Elena  Hrbčová

MUDr. Jozef  Murgaš

Mgr. Zdenka Kresáková

MUDr. Peter  Potocký

Ing. Edita  Spišiaková

Zita  Lutišanová

Mgr. Ladislav  Moravčík

MUDr. Ladislav  Švejda, CSc.

Mgr. Jozef  Čičvák

MUDr. Július  Zeman

JUDr. Pavel  Piliarik

MUDr. Katarína  Kopecká, PhD.

PhDr. Emília  Potúčková

Ľubica  Lattová

MUDr. Mária Popadičová

Nataša  Šepitková

MUDr. Angela Hoffmannová

MUDr. Milan  Masaryk

MUDr. Martin  Heriban

MUDr. František  Mrážik

MUDr. Ján  Filkor

Milan  Kalman

MUDr. Karol  Faban

Róbert Zsembera

PaedDr. Igor  Baran, PhD.

Kontrolná rada SČK    

Predsedníčka
Ing.  Marta  Eckhardtová, MPH

Členovia 
JUDr. Jarmila Fröhlichová

Ing. Iveta Dobšinská

Ing. Zuzana Dubajová, CSc.

Eva Filčáková

Štefan Grach

JUDr. Alojz Stavěl

Čestná prezidentka SČK   
Silvia Gašparovičová
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ÚZEMNÉ SPOLKY

Prievidza

Predseda: MUDr. Július Zeman

Riaditeľka: Bc. Renáta Lukáčiová

  

Rimavská Sobota

Predseda: JUDr. Pavol Piliarik                                                           

Riaditeľka: Mária Majerčíková

Zvolen

Predseda: MUDr. Ján Filkor

Riaditeľka: Zuzana Matušovicová

Žiar nad Hronom

Predseda: Milan Kalman

Riaditeľka: Alica Jasenáková

                                                           

Žilina

Predseda: MUDr. Karol Faban

Riaditeľ: Jozef Záhorský

  

Bardejov

Predsedníčka: Mgr. Helena Gurská

Riaditeľka: Ľudmila Udičová

  

Humenné

Predsedníčka: PaedDr. Gabriela Zavadská

Riaditeľka: Mgr. Silvia Knapiková

Košice – mesto

Predsedníčka: MUDr. Iveta Marinová, MPH

Riaditeľka: MVDr. Lucia Cangárová

  

Košice – okolie

Predseda: Ing. Milan Kušnír

Riaditeľka: Mgr. Helena Kmetzová

Michalovce 

Predseda: MUDr. Peter Potocký 

Riaditeľka: Mgr. Mária Pavluvčíková

Poprad

Predseda: Mgr. Ladislav Moravčík

Riaditeľka: Ing. Denisa Kučkovská

Prešov

Predseda: Mgr. Jozef Čičvák

Riaditeľka: Ing. Marián Eliáš

               

Rožňava

Predsedníčka: MUDr. Katarína Kopecká, PhD.

Riaditeľ: Norbert Smolko

  

Snina

Predsedníčka: Ľubica  Lattová 

Riaditeľka: Bc. Anna Pavlíková

Spišská Nová Ves

Predsedníčka: MUDr. Mária Popadičová 

Riaditeľka: Mgr. Janka Chovancová

Svidník

Predsedníčka: Nataša Šepitková

Riaditeľ: Ing. Karol Kaliňák

Trebišov

Predsedníčka: MUDr. Terézia Konevičová, MPH

Riaditeľka: Libuša Babuľáková

Vranov nad Topľou

Predseda: MUDr. František Mrážik

Riaditeľka: Marta Majzlíková

Bratislava - mesto

Predsedníčka: Ľudmila Vavrová                                                              

Riaditeľka: Viera Uhríková

                                                              

Bratislava - okolie

Predsedníčka: Josefa Sláviková

Riaditeľka: Ing. Mária Halásová

Dunajská Streda

Predseda: MUDr. Tibor Misányik 

Riaditeľka: Mgr. Dagmar Nagyová

Galanta

Predseda: MUDr. Michal Hudák, MPH 

Riaditeľ: Jozef Fekula

                                                             

Komárno

Predsedníčka: MUDr. Enikö Radi

Riaditeľ: Mgr. Karol Németh

   

Levice

Predseda: MUDr. Ján Štrbák

Riaditeľka: Oľga Szalmová

   

Nitra

Predsedníčka: Ing. Edita Spišiaková

Riaditeľka: Mgr. Viera Kazimírová

   

Nové Zámky

Predsedníčka: Zita Lutišanová

Riaditeľka: Marta Ficzová

  

Senica n/Myjavou

Predsedníčka: PhDr. Emília Potúčková

Riaditeľka: Veronika Kopúnková

Topoľčany

Predsedníčka: MUDr. Angela Hoffmanová

Riaditeľ: Ing. Jozef Hasák

                                                             

Trenčín

Predseda: MUDr. Milan Masaryk

Riaditeľka: MVDr. Janka Koppiová

Trnava

Predseda: MUDr. Martin Heriban

Riaditeľka: Bc. Eva Gbelcová

Banská Bystrica

Predseda: MUDr. Ján Mačkin

Riaditeľka: RNDr. Zuzana Stanová

  

Banská Štiavnica

Predsedníčka: JUDr. Ľuboslava Horváthová

Riaditeľka: Katarína Senciová

Čadca

Predseda: MUDr. Jozef Grochal

Riaditeľka: Mgr. Elena Tomašiková

  

Dolný Kubín

Predsedníčka: PhDr. Zuzana Kršková

Riaditeľka: Ľubica Dubnicayová

   

Liptovský Mikuláš

Predsedníčka: MUDr. Elena Hrbčová

Riaditeľka: Mgr. Marika Kubíková

  

Lučenec

Predseda: MUDr. Jozef Murgaš

Riaditeľka: Anna Pálešová

 Martin

Predsedníčka: MUDr. Monika Štefanová, PhD., MPH 

Riaditeľka: Bc. Anna Franeková

                                                                

Považská Bystrica

Predseda: MUDr. Ladislav Švejda, CSc. 

Riaditeľka: Paulína Markovičová
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ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Počet členov SČK: 70 774

Počet miestnych spolkov SČK: 1 175

Počet územných spolkov SČK: 38

Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať  

každá fyzická alebo právnická osoba na území Sloven-

skej republiky. Člen SČK pravidelne podporuje organizá-

ciu každoročným členským príspevkom vo výške 1 €  

a súhlasí so siedmimi princípmi Červeného kríža 

a Červeného polmesiaca. Členstvo v SČK je dobrovoľné 

a nesie so sebou práva i povinnosti. Členovia SČK sú evi-

dovaní  miestnymi spolkami (MS SČK), ktoré sú zastrešo-

vané územnými spolkami (ÚzS SČK). Člen SČK má právo 

rozhodovať o aktivitách spolku, v ktorom je evidovaný  

a aktívne sa podieľať na jeho činnostiach.

Aktivity SČK02

Územný spolok Počet členov

Banská Bystrica 1 970

Banská Štiavnica 200

Bardejov 1 300

Bratislava - mesto 1 913

Bratislava - okolie 5 731

Čadca 990

Dolný Kubín 2 627

Dunajská Streda 4 700

Galanta 2 964

Humenné 600

Komárno 2 626

Košice - mesto 1 402

Košice - vidiek 1 804

Levice 2 042

Liptovský Mikuláš 1 671

Lučenec 913

Martin 1 789

Michalovce 485

Nitra 3 979

Nové Zámky 3 000

Poprad 2 007

Považská Bystrica 1 240

Prešov 1 813

Prievidza 964

Rimavská Sobota 1 154

Rožňava 330

Senica 2 600

Snina 900

Spišská Nová Ves 918

Svidník 500

Topoľčany 1 797

Trebišov 4 500

Trenčín 1 800

Trnava 3 000

Vranov nad Topľou 1 700

Zvolen 700

Žiar nad Hronom 570

Žilina 1 575

SPOLU 70 774
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Dobrovoľníci sú nosnými piliermi a nositeľmi myšlienok 

a princípov Slovenského Červeného kríža. Podieľajú 

na všetkých aktivitách SČK a na jednotlivé činnosti sú 

špeciálne vyškoľovaní.

AKTIVITY

Zhodnotenie výsledkov Európskeho  
roka dobrovoľníctva 2011  
V marci 2012 sa v Európskom informačnom centre v 

Bratislave konalo stretnutie, ktoré malo za cieľ zhodnotiť 

výsledky Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 na Slo-

vensku z pohľadu rôznych aktérov – zástupcov Európ-

skej komisie (EK) na Slovensku, vlády SR, mimovládneho 

sektoru. Verejnosti bol okrem iného predstavený doku-

ment P.A.V.E. (Policy Agenda for Volunteering in Europe) 

– dokument odporúčaní pre rozvoj dobrovoľníctva a 

vytvorenie efektívnejšieho rámca podpory dobrovoľ-

níkov, dobrovoľníctva a dobrovoľníckych organizácií v 

členských štátoch EÚ. Na príprave tohto dokumentu sa 

priamo podieľal aj Slovenský Červený kríž, ako jediná 

zo slovenských organizácií zúčastňujúca sa zasadnutí 

expertov v pracovných skupinách európskej Aliancie 33 

dobrovoľníckych organizácií v Európe.

Dni dobrovoľníctva
Územné spolky SČK sa v dňoch 21. - 22. septembra 2012 

zapojili do Dní dobrovoľníctva, ktoré organizuje ob-

čianske združenie C.A.R.D.O. Cieľom Dní dobrovoľníctva 

je bližšie zoznamovať verejnosť s dobrovoľníctvom a 

dať firmám ale aj jednotlivcom možnosť dobrovoľníc-

ku prácu si aj vyskúšať. Niektoré územné spolky SČK 

(Humenné, Považská Bystrica, Prešov, Senica, Spišská 

Nová Ves, Levice, Trnava, Trenčín) na Dňoch participova-

lo prezentáciami svojej činnosti, úpravou kancelárskych 

priestorov, čistením verejných priestranstiev, chodníkov, 

zorganizovaním odberu krvi, upratovaním pivničných 

priestorov, ukážkami poskytovania prvej pomoci, spo-

luprácou s útulkom zvierat a pod.

Dobrovoľník roka 2012
Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 

usporiadalo občianske združenie C.A.R.D.O. podujatie 

Dobrovoľník roka, ktoré nadväzuje na predchádzajúce 

ročníky pod menom „Bratislavskí dobrovoľníci roka“. V 

kategórii Dobrovoľnícky projekt 2012 bol ocenený práve 

projekt SČK, územného spolku Senica – Staré mamy 

v akcii, ktorý získal cenu Srdce na dlani. Dobrovoľníč-

kou roka v kategórii Humanita sa stala dobrovoľníčka 

Slovenského Červeného kríža Janka Valachová z 

Bratislavy. 

Valné zhromaždenie Platformy dobrovoľníckych centier 

a organizácií na svojom zasadnutí 28. novembra 2012 

zvolilo Slovenský Červený kríž za riadneho člena združe-

nia.

V roku 2012 sa aktualizovala databáza dobrovoľníkov, 

ktorá slúži na evidovanie dobrovoľníkov podľa jednotli-

vých programov SČK.

Oslavy Svetového dňa Červeného kríža a Červeného 

polmesiaca sa konali 17. mája 2012 v Zrkadlovej sieni 

Primaciálneho paláca v Bratislave. Záštitu nad oslava-

mi prevzal predseda vlády SR Robert Fico, prítomní 

boli aj členovia vlády, predstavitelia Národnej rady SR, 

zástupcovia diplomatického zboru a partneri SČK. 

Vyznamenaniami si Slovenský Červený kríž uctil 39 

ocenených z radov bezpríspevkových darcov krvi, 

dobrovoľných ošetrovateliek, dobrovoľníkov SČK, 

dlhoročných partnerov a spolupracovníkov, ale aj pro-

fesionálnych zamestnancov a tých, ktorí v tragickom 

okamihu nezaváhali a zachránili život iného človeka. 

DOBROVOĽNÍCTVO SVETOVÝ DEŇ ČERVENÉHO KRÍŽA 
A ČERVENÉHO POLMESIACA 

počet dobrovoľníkov 13 585

z toho stálych dobrovoľníkov   6 445

z toho príležitostných dobrovoľníkov 7 140

počet hodín odpracovaných dobrovoľníkmi v roku 2012 119 297
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Slovenský Červený kríž pracuje s bezpríspevkovými 

darcami krvi v rôznych oblastiach. Hlavnou náplňou tejto 

činnosti je:

•	 výchova	darcov	krvi

•	 oslovovanie	darcov	krvi

•	 oceňovanie	darcov	krvi

V tomto roku úspešne prebiehala spolupráca so zdra-

votnými poisťovňami Dôvera a Všeobecná zdravotná 

poisťovňa, najmä pri podpore kampaní bezpríspevkové-

ho darcovstva krvi (BDK) a oceňovaní darcov krvi. 

KAMPANE

Slovenský Červený kríž organizuje dve celoslovenské a 

niekoľko desiatok lokálnych kampaní zameraných na 

získanie najmä prvodarcov krvi a zabezpečenie dosta-

točného množstva krvi pre zdravotníctvo. Odbery krvi sa 

organizovali na odberových miestach a prostredníctvom 

výjazdových odberov, organizovaných územnými spolka-

mi SČK v spolupráci s NTS SR.

Valentínska kvapka krvi

Heslo kampane: Zachráň Romantiku. Daruj krv. 

17. ročník kampane sa tradične sústredil oslovovanie prvodar-

cov ale aj na všeobecné propagovanie darcovstva krvi. Ku kam-

pani bol pripravený aj krátky televízny spot s tvárami kampane 

– herečkou Kristínou Svarinskou a hercom Jurajom Ďurišom. 

Študentská kvapka krvi

Heslo kampane: Podaj pomocnú ruku. 

18. ročník celoslovenskej kampane opäť oslovila nielen pravi-

delných darcov krvi, ale aj prvodarcov, najmä z radov študen-

tov. Aj tento rok podporila pitný režim darcov krvi distribúciou 

vody do všetkých regiónov Slovenska spoločnosť Vodax 

(pramenitá voda Lucka). Počas trvania kampane tiež bezplat-

ne poskytla časť svojho reklamného priestoru v televízii TA3 

na spropagovanie kampane prostredníctvom spotu priprave-

ného študentmi Vysokej školy múzických umení. 

Lokálne kampane

Územné spolky SČK, už dlhoročne organizujú lokálne 

kampane, ktoré vychádzajú z potrieb krvi v jednotlivých 

regiónoch v konkrétnom časovom období. Medzi lokálne 

kampane patria napr.:

•	 Prázdninová	kvapka	krvi

•	 Maturitná	kvapka	krvi

•	 Policajná	kvapka	krvi

•	 Primátorská	kvapka	krvi

•	 Hasičská	kvapka	krvi

•	 Vojenská	kvapka	krvi

•	 Tokajská	kvapka	krvi

•	 Duklianska	kvapka	krvi

BEZPRÍSPEVKOVÉ 
DARCOVSTVO KRVI  

počet darcov 216 560

počet prvodarcov 33414

počet darcov 27 997

počet odberov 24 239

počet darcov 26 232

počet odberov 22 848

VÝCHOVA

Kvapka krvi
Kvapka krvi je zdravotno - výchovná hra k problematike 

darovania krvi určená pre 5 – 6 ročné deti v materských 

školách. Cieľom tohto projektu je oboznámenie detí s 

problematikou bezplatného darovania krvi, získavanie 

prvých informácií o krvi a akú má táto životodarná teku-

tina funkciu. Do projektu sa tento rok zapojilo 4774 detí 

z 332 materských škôl.

Workshopy
Súčasťou náborovej výchovy na základných, stredných a 

vysokých školách sú workshopy, organizované pre sku-

piny dobrovoľníkov, ktorí pracujú ako koordinátori bez-

príspevkového darcovstva krvi. Workshopy sú zamerané 

na predstavenie programu bezpríspevkového darcov-

stva krvi, činnosti SČK a vzájomnej súčinnosti s odbero-

vými miestami počas organizovania odberov krvi. V roku 

2012 SČK zorganizoval 251 náborových workshopov. 

OCEŇOVANIE

Slovenský Červený kríž oceňuje mnohonásobných dar-

cov krvi podľa počtu odberov krvi:

Typ ocenenia Počet odberov Počet ocenených

Plakety prof. MUDr. Jana Janského

Bronzové
Muži 10 3621

Ženy 10 1511

Strieborné
Muži 20 2084

Ženy 20 557

Zlaté
Muži 40 1351

Ženy 30 329

Diamantové
Muži 80 231

Ženy 60 37

Medaila prof. MUDr.  Jána Kňazovického
Muži 100 104

Ženy 80 14

Pamätná medaila doc. Vladimíra Krišla Za rozvoj darcovstva 4
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Svetový deň darcov krvi
14. júna sme si pripomenuli Svetový deň darcov krvi 

(SDDK) aktivitami pre zvýšenie povedomia o potrebe 

bezpečnej krvi a krvných produktov a poďakovaním 

dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi. Heslo 

tohto ročníka bolo Každý darca krvi je hrdina. Naša 

národná spoločnosť a jej územné spolky pri tejto príleži-

tosti organizovali slávnostné oceňovanie mnohonásob-

ných darcov krvi, pripravili prednášky a besedy na tému 

darovania krvi, lokálne mediálne kampane a nábory 

darcov krvi. V spolupráci s transfúznymi miestami sme 

tiež zorganizovali hromadné odbery krvi.

Simulovaný odber
Simulovaný odber krvi je novým projektom SČK, ktorý 

prebieha v spolupráci s odberovými miestami NTS SR a 

hematologicko - transfúznymi oddeleniami nemocníc. 

Záujemcovia z radov školákov, študentov, nedarcov aj 

darcov si v rámci tohto projektu môžu na odberovom 

mieste prejsť celým priebehom odberu krvi a zoznámiť 

sa s celým procesom. V tomto roku sa uskutočnilo 28 

simulovaných odberov.

PROJEKTY 

Moja krvná skupina
V roku 2012 pokračoval projekt Moja krvná skupina, 

ktorý v spolupráci SČK rozbehla poisťovňa Dôvera na 

podporu darcovstva krvi na Slovensku. Je už druhý rok 

úspešným projektom záchrany života cez Facebook. 

Darcovia krvi a celá verejnosť sa cez  

www.mojakrvnaskupina.sk môžu dostať k početnej 

facebookovej komunite ľudí so svojou krvnou skupi-

nou. Je tu priestor na rýchlu výzvu k darovaniu krvi pre 

ľudí v núdzi, ktorí urgentne potrebujú krv určitej krvnej 

skupiny, prípadne k osloveniu darcov inej krvnej skupiny. 

Krvné skupiny na Facebooku sleduje viac ako 20-tisíc 

fanúšikov, a teda potenciálnych darcov krvi.

Obleč si tričko, zachrániš život! 
Slovenský Červený kríž a zdravotná poisťovňa Dôvera 

odštartovali pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi 

2012 kampaň Obleč tričko, zachrániš život!, ktorá 

nadväzuje na úspešných projekt záchrany života na 

www.mojakrvnaskupina.sk. Záujemcovia mohli podpo-

riť darcovstvo krvi poskytnutím dobrovoľného príspevku 

za tričko svojej krvnej skupiny. 

Roadshow
Aj tento rok sa uskutočnila tzv. roadshow, ktorá je pod-

pornou aktivitou súvisiacou s propagovaním darcovstva 

krvi prostredníctvom projektu Moja krvná skupina a 

Obleč si tričko, zachrániš život. Tento rok  územné 

spolky SČK prostredníctvom roadshow počas  letných 

festivalov FUN Radio Dohoda, Orange Music Summer 

a Slížovica (Zemplínska Šírava, Domaša, Banská Bystrica, 

Ružiná, Kamenný Mlyn, Duchonka, Aqua City Poprad, 

Mestská pláž na Orave a Nitra) predstavovali aktivity SČK 

v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi a účastní-

ci festivalov si mohli dať orientačne zistiť svoju krvnú 

skupinu.
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Slovenský Červený kríž kladie dôraz na výučbu laickej 

prvej pomoci už od útleho detstva. Osvetu šíri prednáš-

kami, ukážkami prvej pomoci i súťažami na lokálnej aj 

celoslovenskej úrovni. Neustále zvyšovanie povedomia 

verejnosti o svojom zdraví a najmä prevencii zabezpečuje 

prostredníctvom preventívno-vzdelávacích aktivít.

KURZY PRVEJ POMOCI

Kurzy prvej pomoci realizuje SČK počas celého roka. Sú 

určené širokej verejnosti – študentom, rodičom, účastní-

kom cestnej premávky i seniorom. Kurzy sú akreditované 

nielen Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, 

ale ako jediné na Slovensku aj Európskym referenčným 

centrom pre vzdelávanie prvej pomoci v Paríži. Výučba je 

zabezpečená kvalifikovanými inštruktormi prvej pomoci.

VÝCHOVA A VÝUČBA PRVEJ POMOCI 

Výučba prvej pomoci sa realizuje 

na všetkých stupňoch škôl. 

Prednášky na školách

V materských školách prebieha formou hier a scénok 

projektu Evička nám ochorela. Prostredníctvom tohto 

projektu SČK formuje zdravotné uvedomenie detí a ich 

vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia i zdravia iných. 

Rozvíja sa ich aktívny záujem o pozitívny vzťah k zdravot-

nej výchove a zodpovednosti za svoje zdravie. Pedagó-

govia pracujú so situáciami, ktoré potenciálne ohrozujú 

zdravie detí a zároveň popri tom aplikujú postupy prvej 

pomoci, ktorými si deti učia chrániť zdravie. V roku 2012 sa 

do výučby zapojilo 14 749 detí z 799 materských škôl na 

Slovensku. 

Prednášky mimo škôl 

V roku 2012 zamestnanci a dobrovoľníci SČK zorgani-

zovali tiež 567 prednášok s ukážkami prvej pomoci pre 

laickú verejnosť mimo škôl.  Ďalších 179 prednášok bolo 

v rámci celého Slovenska venovaných inej zdravotnej 

tematike. 

PRVÁ POMOC 

Prednášky na školách základné školy stredné školy vysoké školy

počet škôl 885 293 6

počet žiakov / študentov 29 149 16 223 2478-hodinový

Základný (okrem žiadateľov 
o vodičské oprávnenie)

Počet kurzov 502

Počet vyškolených 5 323

Pre žiadateľov  
o vodičské oprávnenie

Počet kurzov 1 172

Počet vyškolených 12 764

Doškolenie
Počet kurzov 342

Počet vyškolených 5 621

16-hodinový
Počet kurzov 98

Počet vyškolených 870

Kurz automatickej externej 
defibrilácie pre inštruktorov

Počet kurzov 4

Počet vyškolených 40

Kurz inštruktora prvej pomoci  
(24-hod.)

Počet kurzov 3

Počet vyškolených 20

33-hodinový
Počet kurzov 77

Počet vyškolených 749
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SÚŤAŽE PRVEJ POMOCI 

Teoretické vedomosti a praktické zručnosti si žiaci  

i dobrovoľníci osvojujú a overujú prostredníctvom preh-

liadok a súťaží prvej pomoci. Spolu sa súťaží zúčastnilo  

1 466 družstiev a 7 027 súťažiacich vo všetkých vekových 

kategóriách.

KAMPANE

Bezpečnosť na cestách – 
preventívne kontroly vodičov v letnej sezóne

V rámci Národného plánu Slovenskej republiky pre BE-

CEP „Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v 

Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020“ boli  počas 

letnej turistickej sezóny v dňoch 9. až 13. júla 2012 vy-

konávané Policajným zborom a Slovenským Červeným 

krížom preventívne kontroly vodičov. Výsledky kontroly 

boli zamerané na preverenie úrovne vedomostí vodi-

čov z poskytovania prvej pomoci a kontrolu  lekárničiek 

pre cestnú dopravu. V rámci kontroly bolo oslovených  

2 310 vodičov. 

Svetový deň prvej pomoci

V druhú septembrovú sobotu si Slovenský Červený kríž 

spolu s ďalšími národnými spoločnosťami Červeného 

kríža a Červeného polmesiaca už po trinástykrát pri-

pomenul Svetový deň prvej pomoci, prostredníctvom 

ktorého upriamujeme pozornosť verejnosti na základ-

né, ľahko naučiteľné úkony prvej pomoci, ktoré môžu 

zachrániť ľudský život. Všetkých 38 územných spolkov 

SČK v rôznych slovenských mestách zorganizovalo 

sprievodné podujatia, počas ktorých predviedli ukážky 

prvej pomoci pri menších zraneniach, no aj pri život 

ohrozujúcich situáciách, akými sú bezvedomie, zlome-

niny, veľké vonkajšie krvácanie, vyprosťovanie osôb z 

havarovaného auta, či oživovanie. Ukážky boli veno-

vané širokej verejnosti, no v mnohých okresoch boli 

prednášky venované špeciálne žiakom a študentom 

základných a stredných škôl. Do podujatí k Svetovému 

dňu prvej pomoci sa na Slovensku zapojilo viac ako 500 

zamestnancov a dobrovoľníkov SČK a zúčastnilo sa ich 

vyše 18-tisíc ľudí.

Súťaže podľa veku názov súťaže úroveň
počet

družstiev súťažiacich

materské školy prehliadky družstiev 
malých zdravotníkov územná 365 1274

základné školy

I. stupeň družstvá mladých 
zdravotníkov I. stupeň územná 331 1678

II. stupeň družstvá mladých 
zdravotníkov II. stupeň územná 545 2773

stredné školy
dospelí

družstvá prvej  
pomoci mládeže územná 204 1178

Memoriál 
MUDr. V. Harineka celoslovenská 21 124

celkom 1466 7027
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V rámci niektorých regiónov Slovenska sa Slovenský Čer-

vený kríž zameriava aj na zdravotnú činnosť, kde posky-

tuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť a realizuje rôzne 

kurzy odbornej spôsobilosti.

AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

Ambulancia – fyziatrie, balneológie  
a liečebnej rehabilitácie

SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov

Košice - mesto 24 1

Zariadenie spoločných vyšetrovacích 
a liečebných zložiek

SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov

Košice - mesto 24 2

Agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti (ADOS)

SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov

Prešov 30 1

Senica 64 4

KURZY 

Kurz masáže

SČK, územný spolok počet kurzov počet vyškolených

Bardejov 1 8

Košice - mesto 4 46

Poprad 2 9

Považská Bystrica 1 5

Prešov 7 45

Rožňava 2 16

Kurz starostlivosti o ľudské telo

SČK, územný spolok počet kurzov počet vyškolených

Humenné 1 7

Košice - mesto 3 49

Žiar nad Hronom 2 11

Kurz maskéra realistického 
znázornenia poranení  

SČK, územný spolok počet kurzov počet vyškolených

Bratislava - mesto 1 12

Dolný Kubín 1 8

Levice 1 7

Kurz odbornej spôsobilosti – potraviny

SČK, územný spolok počet kurzov počet vyškolených

Bardejov 7 128

Humenné 9 102

Košice - mesto 19 410

Michalovce 6 148

Prešov 7 66

Snina 5 67

Svidník 2 15

Trebišov 8 157

Žiar nad Hronom 15 272

Kurz odbornej spôsobilosti – školské stravo-
vanie

SČK, územný spolok počet kurzov počet vyškolených

Košice - mesto 3 60

Žiar nad Hronom 3 15

Kurz odbornej spôsobilosti – bazény a vody

SČK, územný spolok počet kurzov počet vyškolených

Košice - mesto 2 34

Prešov 2 30

Snina 1 2

Svidník 1 18

Zvolen 2 7

Žiar nad Hronom 1 1

Kurz odbornej spôsobilosti – práca s jedmi

SČK, územný spolok počet kurzov počet vyškolených

Košice - mesto 3 36

ZDRAVOTNÁ ČINNOSŤ 



26 27VÝROČNÁ SPRÁVA 2012SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Pozornosť sociálnych aktivít Slovenského Červeného kríža 

sa sústreďuje na konkrétneho jednotlivca či skupinu ľudí  

s ich špecifickými potrebami. Sociálne služby poskytované 

v jednotlivých regiónoch sa líšia v závislosti od možností  

a záujmu o danú službu v konkrétnom meste či obci.

SOCIÁLNE ZARIADENIA NA ZABEZPEČENIE NEVYHNUTNÝCH 
PODMIENOK NA USPOKOJOVANIE ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH POTRIEB

Nocľahárne

názov zariadenia SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov počet dobrovoľníkov

Nocľaháreň Večierka Banská Bystrica 121 1 0

Útulky

názov zariadenia SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov počet dobrovoľníkov

Útulok Prístav Banská Bystrica 44 3 3

Útulok Nádej - Šanca Banská Bystrica 16 1 0

Azylový dom SČK Michalovce 27 4 0

Dom humanity SČK Snina 7 3 13

Zariadenia núdzového bývania

názov zariadenia SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov počet dobrovoľníkov

Dom humanity SČK Snina 8 3 13

Zariadenie núdzového 
bývania Maják

Trebišov 21 3 48

SOCIÁLNE ZARIADENIA NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ  
SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA,  
NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU  
DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

Zariadenia pre seniorov

názov zariadenia SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov počet dobrovoľníkov

Dom humanity SČK Trenčín 20 6 5

Domov dôchodcov –  
Dom Sv. Lazara

Žilina 1 0 0

Zariadenia opatrovateľskej služby

názov zariadenia SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov počet dobrovoľníkov

Dom SČK Poprad - 
Spišská Sobota Poprad 29 4 5

Zariadenie opatrovateľskej 
služby – denný stacionár

Rožňava 9 5 140

Dom SČK Prameň nádeje Trebišov 9 5 21

Dom humanity 
SČK Kráľovský Chlmec

Trebišov 12 7 16

SOCIÁLNA ČINNOSŤ
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Domov sociálnych služieb

názov zariadenia SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov počet dobrovoľníkov

DSS pre mentálne postihnuté  
deti, mládež a dospelých

Banská Štiavnica 12 5 7

DSS SČK  
Bratislava - mesto

Bratislava - mesto 12 4 5

DSS SČK pre deti a dospelých  
so zdravotným postihnutím

Košice - mesto 15 4 20

DSS a zariadenie pre seniorov  
Liptovský Hrádok

Liptovský Mikuláš 26 10 4

DSS Dom Slovenského Červeného 
kríža, Poprad - Spišská Sobota

Poprad 10 4 5

DSS Dom humanity  
G. Bergera

Rožňava 18 12 140

DSS Dom humanity  
Slovenský Červený kríž

Trenčín 12 5 5

DSS Dom  
sv. Lazara

Žilina 12 6 -

Špecializované zariadenie

názov zariadenia SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov počet dobrovoľníkov

Maják Trebišov 6 4 24

Prameň nádeje  Trebišov Trebišov 6 4 32

Prepravná služba

SČK, územný spolok počet klientov počet výjazdov
počet automobilov

5-miestne 9-miestne

Banská Bystrica 2450 3675 1 -

Humenné 198 921 1 -

Levice 1111 1044 - 1

Liptovský Mikuláš 3 12 - 8-miestne

Prešov 26 1820 - 2

Rožňava cca 50 1250 2 -

Senica 135 1808 2 1

Opatrovateľská služba

SČK, územný spolok počet klientov počet opatrovateliek/opatrovateľov

Bratislava – mesto 1 1

Humenné 5 9

Michalovce 10 4

Rožňava 7 5

Senica 21 8

Vranov nad Topľou 175 8

* Vo vyše polovici z našich územných spolkov osamelým 

ľuďom často vypomáhajú dobrovoľné opatrovateľky aj 

opatrovatelia - členovia Slovenského Červeného kríža, 

dobrovoľníci, prípadne sú to aj územnými spolkami 

vybratí uchádzači o zamestnanie prostredníctvom 

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa 

§ 52a zákona  č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). 

Veľmi rozšírená je aj tzv. susedská výpomoc, kedy členovia 

miestnych spolkov dohliadajú na svojich osamelých, no 

sebestačných susedov a známych, pomôžu im s náku-

pom, liekmi, upratovaním, alebo robia spoločnosť.

V Bratislave, Bardejove, Čadci, Dolnom Kubíne, Dunaj-

skej Strede, Humennom, Košiciach - okolie, Liptovskom 

Mikuláši, Martine, Michalovciach, Nitre, Nových Zám-

koch, Považskej Bystrici, Prešove, Senici, Snine, Trebišove, 

Trnave, Vranove nad Topľou, či Zvolene.

Požičiavanie pomôcok

SČK, územný spolok počet klientov počet pomôcok počet výpožičiek

Bratislava - mesto 8 8 8

Čadca 79 5 79

Komárno 56 21 56

Košice – mesto 15 11 65

Lučenec 6 6 6

Poprad 18 18 ??

Považská Bystrica 3 5 3

Prešov 4 4 4

Senica 35 50 35

Topoľčany 24 2 24

Trebišov 16 16 16

Trnava 2 2 2

Zvolen 15 9 15

Žiar nad Hronom 11 18 13
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SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

SČK, územný spolok počet klientov počet signálov  
potreby pomoci 

Banská Bystrica 17 56

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 
telekomunikačných technológií

SČK, územný spolok počet klientov počet poskytovateľov

Senica 453 1

ODBORNÉ ČINNOSTI 

Základné sociálne poradenstvo 
Poskytujú tieto územné spolky:

•	 Banská	Bystrica

•	 Košice	–	mesto

•	 Poprad

•	 Prešov

•	 Rožňava

•	 Senica

•	 Snina

•	 Trebišov

•	 Trenčín

Špeciálne sociálne poradenstvo
Poskytujú tieto územné spolky:

•	 Košice	–	mesto

•	 Senica

•	 Snina

•	 Trebišov

Pomoc pri odkázaní fyzickej  
osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Poskytujú tieto územné spolky:
•	 Banská	Štiavnica

•	 Poprad

•	 Prešov

•	 Rožňava

•	 Snina

•	 Trebišov

•	 Trenčín

Pomoc pri uplatňovaní práv  
a právom chránených záujmov
Poskytujú tieto územné spolky:

•	 Poprad

•	 Rožňava

•	 Snina

•	 Trebišov	

Sociálna rehabilitácia
Poskytujú tieto územné spolky:

•	 Poprad

•	 Rožňava

•	 Trebišov

•	 Trenčín

SČK, územný spolok počet poskytnutých asistencií

Humenné 9000

Levice 32526

Prešov 720

Senica 63651

Spišská Nová Ves 1260

Denné centrum

SČK, územný spolok záujmová činnosť počet klientov

Trebišov Prednášky, besedy, spoločenské akcie, kultúrne 
podujatia, poznávacie zájazdy 354

PODPORNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Asistenčná služba

Asistenčnú službu poskytujú územné spolky SČK pros-

tredníctvom svojich zamestnancov, dobrovoľníkov, aj 

prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníc-

kej služby podľa § 52a zákona  č.5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti. Služba má za cieľ napomôcť riešeniu 

sociálno-zdravotnej politiky v danom meste, podať 

pomocnú ruku občanovi v núdzi (telesne a zdravotne 

postihnutému) a dopĺňať nedostatočné sociálne služby 

v zdravotníckych zariadeniach (polikliniky a nemocnice). 

Ide predovšetkým o pomoc pacientom a návštevníkom 

orientovať sa v zdravotníckom zariadení, asistenciu a spre-

vádzanie pacientov pri rehabilitácii, vyšetrení u lekárov 

- pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, vybavení laboratórnych 

vyšetrení, hospitalizácii, či zabezpečovaní liekov. Asistenč-

ná služba SČK je veľmi úspešne prijímaná, oceňujú ju pa-

cienti, ich rodinní príslušníci aj pracovníci zdravotníckych 

zariadení. V prípade uchádzačov o zamestnanie je vhod-

nou príležitosťou pre získanie nových zručností v sociálnej 

oblasti a pre zlepšenie ich komunikačných zručností.  
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Opatrovateľská služba

SČK, územný spolok počet vydaných jedál v jedálni počet vydaných jedál prostredníctvom donášky

Banská Bystrica - 19 250*

Banská Štiavnica - 7 406*

Bratislava - mesto 5708 -

Čadca 9664 3248

Košice - okolie - 920*

Levice 34 437 38 887

Michalovce - 5 250*

Poprad 7 547 49 557*

Prešov 10 281 13 730

Rožňava 1 522 2 729

Senica 29 934 12 439

Snina 1 235 929

Topoľčany 5 020 8 785

Trebišov 31 471 5 264

Trenčín 14 943 899

Vranov nad Topľou 6 885 20 610

Žiar nad Hronom 4 098 16 014

* Mnohé územné spolky poskytujú donášku obedov/  

rozvoz stravy aj na základe zaregistrovanej opatrova-

teľskej služby podľa zákona 448/2007 Z.z., či na základe 

zmluvy s mestom. Rozvoz stravy však niekedy poskytujú 

aj občanom, ktorí nemajú priznanú opatrovateľskú služ-

bu, no ich vek, či zdravotný stav im už neumožňuje chodiť 

do jedálne pre dôchodcov, alebo si pripraviť teplé jedlo. 

Využívajú na to aj spoluprácu s ÚPSVaR prostredníctvom 

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa  

§ 52a zákona  č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Práčovňa

SČK, územný spolok počet klientov

Bratislava – mesto 25

Čadca 7

Senica 6

Topoľčany 95

Trebišov 214

Trenčín 32

Stredisko osobnej hygieny

SČK, územný spolok počet klientov

Trebišov 176

Trenčín 32

Rekondično-rehabilitačné pobyty

SČK, územný spolok
rekondično-rehabilitačné pobyty pre deti

počet turnusov počet detí

Levice 1 21

Senica 5 50

Trebišov 4 252

Poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
Poskytujú územné spolky v mestách:

•	 Banská	Bystrica

•	 Bardejov

•	 Čadca

•	 Dolný	Kubín

•	 Dunajská	Streda

•	 Humenné

•	 Komárno

•	 Košice	–	vidiek

•	 Liptovský	Mikuláš

•	 Lučenec

•	 Martin

•	 Nitra

•	 Poprad	

•	 Považská	Bystrica

•	 Prešov

•	 Rimavská	Sobota

•	 Rožňava

•	 Senica

•	 Snina

•	 Svidník

•	 Trebišov

•	 Trenčín

•	 Trnava

•	 Vranov	nad	Topľou

•	 Zvolen

KURZY - REKVALIFIKAČNÝ KURZ 
OPATROVANIA – 226 HOD.

Územné spolky v roku 2012 vyškolili 2 127 opatrovateliek  

a opatrovateľov v 184 kurzoch opatrovania.

VZDELÁVANIE SENIOROV – 
TRÉNINGY PAMÄTI

Rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky 

rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. 

SČK realizoval s finančnou podporou Úradu vlády SR 

projekt Vzdelávanie seniorov – príspevok k aktívnemu 

starnutiu a k zachovaniu kvality života. V rámci projektu 

bolo vyškolených 10 trénerov pamäti, ktorí následne 

uskutočnili tréningy pamäti v 10 mestách Slovenska, na 

ktorých sa aktívne zúčastnilo 123 seniorov.
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Poslaním Mládeže SČK (M SČK) je združovať deti a mládež 

vo veku 5 až 25 rokov a vytvoriť im priestor a podmienky 

na dobrovoľnícku prácu prostredníctvom projektov a 

aktivít Slovenského Červeného kríža pre deti a mládež 

uplatňujúc rovesnícky princíp Mladí s mladými a pre 

mladých.

Nové prezídium Mládeže SČK bolo zvolené 17. 11. 2012:

prezident Mládeže SČK  Róbert Zsembera

1. viceprezident Mládeže SČK Ján Dobiáš

2. viceprezident Mládeže SČK Jaroslav Sabol

členovia Prezídia Mládeže SČK Miroslav Slemenský,  

    Zuzana Feketeová

PROJEKTY

Evička a deti (EDI)

Projekt Evička a deti ponúka deťom v materských školách 

výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladý-

mi ľuďmi vo veku 16 až 26 rokov. Upriamuje detskú 

pozornosť na vlastné zdravie, možnosti základnej a 

jednoduchej prevencie a na prvú pomoc pri drobných 

poraneniach. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, 

príbehov a rozhovorov s mládežníkmi SČK učia ošetriť 

malé zranenia Evičky, privolať rýchlu lekársku pomoc a 

oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. 

Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú 

sa v nich hodnoty humanity. Pre mládežníkov je pro-

jekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a 

aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva. 

Tento projekt bol kladne prijatý Štátnym pedagogickým 

ústavom a Ministerstvom školstva SR. V školskom roku 

2012/2013 bol projekt podporený z grantového progra-

mu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre 

deti Slovenska. V uplynulom roku sa doň zapojilo 97 lokál-

nych koordinátorov a 3 920 detí v 196 materských školách.

 

HIV/AIDS prevencia (HAP)

Projekt prostredníctvom besied iniciuje diskusiu o proble-

matike šírenia pohlavne prenosných chorôb a AIDS medzi 

mládežou na Slovensku so zameraním na prevenciu  

HIV/AIDS. Cieľmi projektu je zmena prístupu mladých ľudí 

k problematike, odstránenie postoja „mňa sa to netý-

ka“, uvedomenie si potenciálnych dôsledkov rizikového 

správania a odstraňovanie predsudkov, diskriminácie a 

stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS.

SČK je členom Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS 

realizuje aktivity v rámci HIV/AIDS prevencie ako súčasť 

Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej re-

publike. Realizácia národných kurzov k projektu bola ob-

medzená nedostatkom finančných prostriedkov. Priebeh 

projektu to však vzhľadom na pravidelnosť národných 

kurzov k projektu v rokoch predtým výrazne neobmedzi-

lo. Koncom roka 2012 bol zorganizovaný pre veľký záujem 

lokálny kurz k projektu HIV/AIDS prevencia pod vedením 

lektora pracovnej skupiny k projektu HIV/AIDS prevencia.

lokálni koordinátori počet  zapojených tried počet študentov

53 251 4981

Projekt prvej pomoci (3P)

Cieľom projektu je pripraviť trénerov prvej pomoci z 

radov študentov stredných škôl. Projekt tvorí sieť mladých 

ľudí s jednotnými postupmi v prvej pomoci, ktorí sú 

schopní naučené vedomosti odovzdať svojím rovesní-

kom na základných a stredných školách (v rámci zdravot-

nej výchovy, branných cvičení, pri príprave družstiev na 

súťažiach v poskytovaní prvej pomoci a pod. 

Tréning vedúcich skupín 
(LTC, z angl. Leadership training course)

Tréning vedúcich skupín patrí medzi projekty Mládeže 

SČK vytvorené pre internú potrebu SČK. Prostredníctvom 

kurzov k projektu sa Mládež SČK snaží predsedom skupín 

priblížiť problematiku vedenia skupín, sprostredkovať 

im informácie o skupinovej dynamike, potrebách mla-

dých ľudí a o ich motivovaní. Neodmysliteľnými témami 

tréningov sú aj informácie o Medzinárodnom hnutí ČK/

ČP, o znaku a jeho ochrane, o činnosti a štruktúrach SČK a 

Mládeže SČK. 

Súčasťou projektu je realizácia tréningových víkendov pre 

nových, ale aj súčasných členov a dobrovoľníkov Mládeže 

SČK vedúcimi skupín Mládeže SČK. V uplynulom roku 

bolo vyškolených 15 vedúcich skupín a bolo pripravených 

12 tréningových víkendov pre 200 účastníkov.

 

Spolu to zvládneme
Pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a 

medzigeneračnej solidarity bola v roku 2012 zahájená 

realizácia projektu, ktorý podporuje participáciu rôznych 

generácií na spoločných aktivitách. Hlavnou projektovou 

aktivitou sú pravidelné stretnutia mladých ľudí so senior-

mi s cieľom zapájať ich do života komunity a využívať ich 

vitalitu, skúseností a rady. 

Zapájaním generácie so životnými skúsenosťami a múd-

rosťou do aktivít realizovaných spoločne s mladými ľuďmi 

sa odstraňujú generačné rozdiely a vzájomne vymieňajú 

skúsenosti medzi seniormi a mladými ľuďmi. Súčasťou 

projektu je aj spoločenská hra inšpirovaná Mládežou 

Francúzskeho Červeného kríža, ktorá podporuje a rozvíja 

zmysly hráčov rôznych vekových skupín. Do projektu sa 

zapojilo 46 koordinátorov a 362 seniorov.

 

Prázdniny s Mládežou SČK
V auguste sa uskutočnil prvý ročník Prázdnin s Mládežou 

SČK a zúčastnilo sa ho 30 ľudí zo Slovenska a traja mladí 

ľudia z Českej republiky. Program bol interaktívny a zame-

raný na prvú pomoc a informácie o Červenom kríži,  no 

nechýbali ani fyzické, spoločenské a kultúrne aktivity.

MLÁDEŽ SČK

lokálni koordinátori počet  zapojených tried počet študentov

53 251 4981
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KAMPANE

Sviečkový pochod

Kampaň Sviečkový pochod realizuje Mládež SČK  

1. decembra pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 

a ako súčasť globálnej kampane Medzinárodnej federácie 

spoločností ČK/ČP a Národného programu prevencie 

HIV/AIDS v Slovenskej republike. Cieľom kampane je 

mobilizovať spoločnosť v boji proti HIV/AIDS, upozorňovať 

na uvedomenie si potenciálnych dôsledkov rizikového 

správania, uctiť si pamiatku obetí AIDS, podporovať ľudí 

žijúcich s HIV/AIDS a znižovať diskrimináciu a stigmatizáciu 

spojenú s HIV/AIDS.

Kampaň sa realizuje formou pochodov zo sviečkami, 

besedami, diskusiami, prezentačnými stánkami, anketami 

a/alebo formou súťaží. V roku 2012 sa do aktivít a Svieč-

kového pochodu zapojili mladí ľudia z 23 miest a oslovili 

pritom vyše 2 500 ľudí. 

Mladí s mladými pre mladých

Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia mladých 

ľudí o dobrovoľníctve, je snahou prezentovať mladým 

ľuďom a ich pedagógom pozitívne príklady využitia 

voľného času formou dobrovoľníctva a zdôrazňovať jeho 

význam a hodnotu pre spoločnosť. Kampaň realizujú 

priamo dobrovoľníci využitím ich autentických príbehov  

a ďalších krátkych aktivít na stredných školách. Mládež 

SČK začala túto kampaň realizovať v roku 2011 pri príleži-

tosti Európskeho roku dobrovoľníctva, v roku 2012 oslovila 

ďalších takmer 900 mladých ľudí.

Hodina o Červenom kríži

Hodina o Červenom kríži je celoslovenská aktivita  

zameraná na šírenie myšlienok hnutia Červeného kríža  

a Červeného polmesiaca medzi mladými ľuďmi. Kampaň 

realizuje Mládež SČK vždy k výročiu založenia samostat-

ného hnutia detí a mládeže v Červenom kríži na území 

Slovenska (26. 1. 1921). Cieľom je informovať mládež  

o vzniku, histórii, aktivitách Hnutia vo svete a na Slo-

vensku, podporovať humanitárne cítenie mladých ľudí 

a motivovať ich k zapájaniu sa do aktivít SČK. Kampaň 

pozostáva z informačných stretnutí, súťaží, diskusií, či pre-

zentačných stánkov na verejných priestranstvách. V roku 

2012 bola ku kampani vytvorená hra Základné princípy 

Medzinárodného hnutia ČP/ČP podľa vzoru hry Paragu-

ajského Červeného kríža. Do Hodiny o Červenom kríži sa 

v uplynulom roku zapojilo 148 prednášajúcich mladých 

ľudí, ktorí oslovili takmer 11-tisíc žiakov a študentov na 

Slovensku.

 

Mládežníci SČK tiež spolupracujú s mladými ľuďmi v iných 

národných spoločnostiach Červeného kríža v Európe  

a zúčastňujú sa stretnutí s cieľom vymieňať si skúsenosti, 

ako napr. Európske koordinačné stretnutie mládeže,  

či medzinárodné letné kempy, kde sa majú možnosť stať 

aj lektormi. V roku 2012 sa pri príležitosti Svetového dňa 

boja proti AIDS zúčastnilo družstvo Mládeže SČK na me-

dzinárodnej súťaži k problematike HIV/AIDS v Maďarsku, 

kde sa spomedzi medzinárodných tímov umiestnili na pr-

vom mieste. Zástupca Mládeže sa tiež zúčastnil Globálnej 

konferencie mládeže vo Viedni v decembri 2012.
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Pátracia služba Slovenského Červeného kríža získava 

informácie, ktoré pomáhajú objasniť osudy nezvestných 

ľudí, alebo tých, ktorí stratili kontakty so svojimi príbuzný-

mi pre prírodné katastrofy, vojny či iné nešťastia. Pátra po 

hroboch dedov, otcov, bratov a iných blízkych, ktorí za-

hynuli najmä v druhej svetovej vojne, pomáha pri hľadaní 

dokumentácie o väznení v koncentračných či zajateckých 

táboroch a na nútených prácach. 

Činnosť Pátracej služby SČK vyplýva zo Ženevských 

dohovorov a ich dodatkových protokolov a príslušných 

medzinárodných pravidiel. Riešenie žiadostí prebieha v 

spolupráci s pátracími službami jednotlivých národných 

spoločností ČK/ČP a zároveň v spolupráci s rôznymi inšti-

túciami Slovenskej republiky, ako sú napr.

•	 Slovenský	národný	archív

•	 Register	obyvateľstva	Slovenskej	republiky

•	 obecné	úrady

•	 matričné	úrady

•	 Ministerstvo	vnútra	Slovenskej	republiky

•	 Migračný	úrad	Slovenskej	republiky

Slovenský Červený kríž v čase mieru šíri vedomosti o 

medzinárodnom humanitárnom práve a o základných 

princípoch a myšlienkach Medzinárodného hnutia Červe-

ného kríža a Červeného polmesiaca tak, aby boli správne 

pochopené, akceptované a predovšetkým rešpektované. 

Medzinárodné humanitárne právo je súčasťou medziná-

rodného verejného práva a jeho synonymom je vojnové 

právo.

Medzinárodné humanitárne právo pozostáva  

z pravidiel, ktoré v dobe ozbrojeného konfliktu chrá-

ni osoby, ktoré sa priamo nezúčastňujú na vojnových 

konfliktoch (civilisti, zranení, zdravotníci, obete), a zároveň 

obmedzuje spôsoby a prostriedky používané na vede-

nie vojny. MHP je súčasťou medzinárodného verejného 

práva.

Medzinárodné humanitárne právo sa uplatňuje 

počas:

•		 ozbrojeného	konfliktu	medzi	dvomi	štátmi

•		 okupácie

•		 koloniálnej	nadvlády

•		 vnútorných	konfliktov	štátu	väčšej	intenzity

Zásady medzinárodného humanitárneho práva:

•	 zachovávať	ľudské	práva	obetí

•	 rešpektovať	obete

•	 chrániť	obete

•	 poskytovať	pomoc	obetiam

•	 nediskriminovať	obete

SČK má dobrovoľných diseminátorov, pre ktorých 

pripravil semináre, prednášky a množstvo informačných 

materiálov. Medzinárodné humanitárne právo je hlavnou 

témou diseminácie v rámci ozbrojených síl, štátnej správy 

a univerzít. 

V uplynulom roku 34 zamestnancov a 68 dobrovoľníkov 

SČK zorganizovalo 90 seminárov na tému Medzinárod-

ného humanitárneho práva a prednášky pre 219 škôl na 

Slovensku.

Výbor pre medzinárodné humanitárne právo v spolupráci 

so Slovenským Červeným krížom a Slovenskou spoloč-

nosťou pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii 

vied pripravili v novembri 2012 seminár k 10. výročiu 

nadobudnutia platnosti Opčného protokolu k Dohovoru 

o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.

* Odkaz Červeného kríža –  
Red Cross Messages (RCM)

Vo svete sú oblasti, kde nefunguje bežná komunikácia  

v dôsledku vojnového stavu či prírodných katastrof.  

Aj v takomto prípade nastupuje Červený kríž, aby pomo-

hol skontaktovať takto postihnutých občanov so svojou 

rodinou a zmiernil tým ich psychické utrpenie.  

Ide o možnosť zabezpečiť písomný kontakt medzi roz-

delenými rodinnými príslušníkmi, ku ktorému môže byť 

priložená aj fotografia.

PÁTRACIA SLUŽBA MEDZINÁRODNÉ 
HUMANITÁRNE PRÁVO

Typy pátrania prípady v roku 2012

pátranie po osobe 259

dokumentácia z II. svetovej vojny 24

pátranie po osude ľudí v koncentračných a pracovných táboroch 18

pátranie po hroboch vojakov 219

odkazy Červeného kríža (RCM)* 1

Z toho kladne vyriešené prípady 69
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Krízový manažment vytvára podmienky na zabezpe-

čenie potrebných zdrojov, síl a prostriedkov na riešenie 

krízových situácií (ako napr. prírodné katastrofy, ozbrojené 

konflikty). Okrem prípravy materiálneho zabezpečenia 

navrhuje, ako postupovať v prípade krízy. Je úzko spätý s 

humanitárnou pomocou, ktorá konkrétne rieši vzniknutú 

krízovú situáciu a pomáha obetiam nešťastia, prípadne 

sociálne slabším skupinám obyvateľstva. 

POMOC OBYVATEĽSTVU 

február 
•	 pomoc	Fakultnej	nemocnici	v	Prešove	–	SČK	zapo-

žičal vysúšače pre vytopené operačné sály a spacie 

vaky na prevoz pacientov

•	 SČK	distribuoval	pitnú	vodu	počas	extrémnych	mra-

zov pre obce a zariadenia sociálnych služieb v sídle 

obvodného úradu Spišská Nová Ves 

apríl – máj 
•	 SČK	poskytol	materiálnu	pomoc	a	hygienické	balíčky	

rodinám po požiari v rómskej osade Bačkov

október – december
•	 V	spolupráci	so	spoločnosťou	Kraft	Foods	Slovakia,	

a.s. SČK pripravil potravinové balíčky pre 150 rodín  

s deťmi v hmotnej núdzi. Na balení balíčkov sa  

podieľali dobrovoľníci spomedzi zamestnancov 

 spoločnosti Kraft Foods, a.s. v Bratislave.

Krízový manažment SČK pre potreby materiálnej huma-

nitárnej pomoci v roku 2012 zabezpečil z darovaných 

finančných prostriedkov od spoločnosti Billa zakúpenie 

dvoch záchranárskych stanov a od spoločnosti Citibank 

Europe distribuoval 37 tisíc ks ochranných rúšok.

Verejná finančná zbierka

Na podporu prvej pomoci, zdravotnej výchovy  

a sociálnych služieb poskytovaných SČK sa v dňoch  

2. až 20. mája 2012 uskutočnila verejná finančná zbierka. 

Do zbierky sa zapojili členovia, dobrovoľníci a Mládež 

SČK z 38 územných spolkov. Celkovo bolo vyzbieraných  

21 226,96 €.

SČK sa prostredníctvom svojich územných spolkov 

zapojil aj do verejnej finančnej zbierky Lienka pomoci 

organizovanej Nadáciou SOCIA. Územné spolky zapoje-

né do zbierky použijú časť vyzbieraných prostriedkov na 

podporu sociálnych služieb pre seniorov.

CVIČENIA

Ako ostatná záchranná zložka integrovaného záchran-

ného systému sa SČK zapája do cvičení základných zlo-

žiek integrovaného záchranného systému (IZS). V roku 

2012 sa SČK zapojil prostredníctvom územných spolkov 

do cvičení medzinárodného a väčšieho celospoločen-

ského významu: 

Lešť, 29. – 31. marec – cvičenie Integrovaného záchran-

ného systému na precvičovanie zdravotníckeho zásahu 

pri nešťastiach s hromadným postihnutím osôb, che-

mický a biologický terorizmus, realistické znázornenie 

poraní u 300 figurantov (ÚzS SČK Žiar nad Hronom) 

Tatranské Zruby - 30. mája – 1. júna - medzinárodná 

konferencia Medicína katastrof - SČK zabezpečil praktic-

ké ukážky zásahu IZS figuranti a realistickým zobrazením 

zranení (ÚS SČK a ÚzS Poprad) 

Medzinárodné cvičenia civilnej ochrany -8. jún - účasť 

maskérov na cvičení (ÚzS SČK Bratislava).

Súčinnostné cvičenie JE Mochovce - 14. jún - zdravotné 

zabezpečenie evakuácie, zabezpečenie evakuačného 

miesta (ÚzS SČK Levice).

Cvičenie na národnej úrovni 

17. – 18. Október – HAVRAN 2012

Havran 2012 bol zameraný na precvičenie a preverenie 

vzájomných väzieb a reakcie krízových štábov SČK (na 

úrovni ÚS SČK s Ministerstvom zdravotníctva SR, na 

úrovni ÚzS SČK Nitrianskeho, Trenčianskeho, Trnavského 

kraja s príslušnými obvodnými úradmi) pri fiktívnej si-

mulovanej havárii jadrovej elektrárne spojenej s únikom 

rádioaktívnych látok ako aj na možnosti zapojenia SČK 

na vykonávanie humanitárnej pomoci obyvateľstvu v 

ohrozenom území a zdravotnej starostlivosti v pries-

toroch ubytovania evakuovaných osôb. Do cvičenia v 

rámci krajov sa zapojili územné spolky z Komárna, Levíc, 

Nitry, Nových Zámkov, Topoľčian, Dunajskej Stredy,  Ga-

lanty, Senice, Trnavy, Považskej Bystrice, Prievidze  

a Trenčína.

Humanitárne jednotky SČK

Humanitárne jednotky sú zložené zo šiestich dobrovoľ-

níkov, vyškolených na zmierňovanie následkov prírod-

ných a priemyselných katastrof. V súčasnosti pôsobí na 

území Slovenskej republiky šesť humanitárnych jedno-

tiek SČK, konkrétne v Bratislave, Banskej Bystrici, Liptov-

skom Mikuláši, Leviciach, Košiciach a Svidníku. 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT 
A HUMANITÁRNA POMOC 



42 43VÝROČNÁ SPRÁVA 2012SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža 

(VZS SČK) je osobitná organizačná jednotka SČK. Podieľa 

sa na preventívnej a záchrannej činnosti na vodných 

plochách, pri bazénoch, na kúpaliskách a aquaparkoch. 

Jej cieľom je rozširovať kvalifikovanosť záchranárskej 

činnosti na celom území Slovenskej republiky. V školiacich 

strediskách VZS SČK v Bratislave, L. Mikuláši a Prešove 

zabezpečuje školenie a preškoľovanie plavcov – záchra-

nárov v zmysle platného akreditovaného Pedagogického  

dokumentu.

Prezident VZS SČK:  Dr. Igor Baran

Viceprezident VZS SČK:  Radoslav Heštera, PhD.

Členovia Výkonnej rady VZS SČK: 

Mgr.Martin Humeňanský, Mgr. Marek Marcinčin, Martin 

Stolár, Mgr. Radoslav Koľ, Mgr. Pavol Skyba. 

Štruktúra VZS SČK
•	 8	miestnych	spolkov

•	 167	aktívnych	členov

•	 3	školiace	strediská

 

VZS SČK je členom medzinárodnej organizácie vodných 

záchranárov ILS (International Life Saving Federation). 

Školenia a pôsobenie plavčíkov SČK

V uplynulom roku bolo v školiacich strediskách VZS SČK 

vyškolených 329 plavcov záchranárov.

V roku 2012 pôsobili plavčíci SČK na 9 otvorených  

vodných plochách a pri 24 bazénoch na Slovensku.

Na zasadnutí Najvyššej rady Slovenského Červeného kríža 

bol 24. novembra 2012 prijatý a schválený Štatút Vodnej 

záchrannej služby Slovenského Červeného kríža. 

Slovenský Červený kríž ako súčasť Medzinárodného hnu-

tia Červeného kríža a Červeného polmesiaca aktívne spo-

lupracuje s národnými spoločnosťami Červeného kríža a 

Červeného polmesiaca, a to najmä v európskom regióne. 

Cezhraničná spolupráca so susednými národnými spoloč-

nosťami Červeného kríža má dlhoročnú tradíciu. Prostred-

níctvom členstva v Medzinárodnej federácii Červeného 

kríža a Červeného polmesiaca má SČK príležitosť podieľať 

sa na medzinárodnej humanitárnej pomoci aj vo vzdiale-

nejších častiach sveta, no rovnako má možnosť požiadať 

o pomoc v prípade katastrof či núdze. 

V novembri 2012 sa Slovenský Červený kríž aktívne zú-

častnil Konferencie organizovanej Kanceláriou Červeného 

kríža pri EÚ v Bruseli na tému „Sociálna starostlivosť v krí-

zových časoch“. Cieľom konferencie bolo vymeniť si skú-

senosti, pohľady, názory na budúcnosť sociálnych služieb, 

najmä v krízových časoch. Okrem účastníkov z národných 

spoločností Červeného kríža z krajín EÚ sa konferencie 

zúčastnili zástupcovia inštitúcií EÚ v Bruseli a zástupcovia 

organizácií MVO sektora z oblasti sociálnych služieb. 

Lokálne aktivity

SČK prostredníctvom svojich územných spolkov (Brati-

slava, Bardejov, Dunajská Streda, Levice, Prešov, Komár-

no, Trebišov, Senica, Trenčín) spolupracuje s národnými 

spoločnosťami Červeného kríža (najmä Česko, Rumunsko, 

Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Ukrajina) v dobrovoľníctve, 

vo zvyšovaní povedomia občanov v poskytovaní prvej 

pomoci, odbornej príprave záchranných jednotiek, či ak-

tivitách mládeže. Územné spolky organizovali rekondičné 

pobyty pre seniorov, výmenné pobyty pre dobrovoľníkov, 

spolupracovali v oblasti výmeny skúseností v bezpríspev-

kovom darcovstve krvi, v pátraní po hroboch vojakov, 

poskytovali humanitárnu pomoc sociálne odkázaným 

občanom na Ukrajine a v Rumunsku. 

VODNÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA SČK 

MEDZINÁRODNÁ 
SPOLUPRÁCA 

Školiace stredisko VZS SČK Kategória bronz Kategória striebro
Plavčík pre regeneračné, rehabili-

tačné a liečebné zariadenia

Bratislava 135 29 24

Liptovský Mikuláš 50 17 8

Prešov 54 10 2

Spolu 239 56 34
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Odbor kontroly a vnútorného auditu vykonáva finan-

čnú kontrolu hospodárenia celkovej činnosti územných 

spolkov, ako aj Ústredného sekretariátu SČK. Poverenie na 

výkon kontroly dáva generálna sekretárka SČK.

Následná finančná kontrola v roku 2012 
bola zameraná na:

•	 dodržiavanie	všeobecne	záväzných	právnych	 

predpisov,

•	 splnenie	opatrení	prijatých	na	nápravu	nedostatkov	

zistených finančnou kontrolou a na odstránenie 

príčin ich vzniku,

•	 dodržiavanie	interných	predpisov	SČK,

•	 dodržiavanie	hospodárnosti,	efektívnosti	a	účinnosti	

pri hospodárení s verejnými i vlastnými prostriedkami,

•	 hospodárenie	s	finančnými	prostriedkami	zo	štátne-

ho rozpočtu.

Podľa Plánu kontrolnej činnosti sa v období september 

- december 2012 vykonala následná finančná kontrola 

hospodárenia na týchto územných spolkoch SČK:

•	 Trnava	

•	 Topoľčany		

•	 Bardejov		

•	 Považská	Bystrica	

Následnou finančnou kontrolou bolo prekontrolova-

né:  vedenie personálnej a mzdovej agendy, odvody do 

Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, pokladne a 

pokladničnej agendy, vedenie účtovníctva, vedenie účtov 

v banke, dohody o prácach vykonávaných mimo pracov-

ného pomeru, cestovné náhrady, autoprevádzka, kurzy a 

školiace akcie, hospodárenie, plnenie rozpočtu, záväzky 

a pohľadávky, majetok SČK, zmluvy, čerpanie štátneho 

príspevku a plnenie opatrení prijatých na nápravu nedos-

tatkov zistených finančnou kontrolou.

Výstup z následnej finančnej kontroly: o kontrolných 

zisteniach je vypracovaná správa o výsledku následnej fi-

nančnej kontroly (ak sú zistené nedostatky), alebo záznam 

o výsledku následnej finančnej kontroly (kontrolou neboli 

zistené nedostatky).

Kontrolná rada SČK

V zmysle Stanov SČK, Kontrolná rada SČK ako i Kontrolná 

rada územného spolku SČK dozerá na to, aby sa činnosť 

SČK uskutočňovala v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, pravidelne kontroluje hospodársku 

činnosť SČK, sleduje dodržiavanie rozpočtu príjmov a 

výdavkov, ako aj kontroluje vedenie účtovníctva. Vypraco-

váva stanovisko k výsledkom hospodárenia SČK.

SČK pravidelne aktualizuje svoju webovú stránku, kde 

zverejňuje a propaguje všetky významné celoslovenské, 

či lokálne aktivity. V ostatných rokoch sa ku webovej 

stránke pridal tiež oficiálny profil SČK na sociálnej sieti 

Facebook. Webové stránky a profily na sociálnej sieti na 

lokálnej úrovni stále viac využívajú aj územné spolky SČK. 

SČK naďalej zaznamenáva vysokú návštevnosť svojich 

webových stránok.

Prostredníctvom sociálnych sietí SČK prezentuje svoju 

činnosť aj na medzinárodnej úrovni prostredníctvom 

Medzinárodnej federácie ČK/ČP.

Národná spoločnosť prezentuje svoju činnosť verejnosti 

aj prostredníctvom tlačových, televíznych a rozhlasových 

médií. Zvýšená publicita je najmä v období celosloven-

ských kampaní BDK a prvej pomoci. Okrem lokálnych 

tlačových, televíznych a rozhlasových médií sa SČK pre-

zentoval aj v nasledujúcich, celoslovenských:

•	 Rozhlas	a	televízia	Slovenska

•	 TA3	(okrem	iného,	vďaka	spoločnosti	Vodax,	a.s.,	aj	

mediálny priestor v rámci Študentskej kvapky krvi, 

vysielanie televízneho spotu, hostia SČK v štúdiu TA3)

•	 TV	Markíza

•	 TV	JOJ

•	 FUN	radio

•	 SiTy	rádio

•	 Časopis	Zdravie	–	pravidelný	partner	SČK

•	 SME

•	 Új	Szó

Internetové portály:

•	 www.dobrovolnictvo.sk

•	 www.prezident.sk

•	 www.mojakrvnaskupina.sk

•	 www.sme.sk

•	 www.sita.sk

•	 www.tasr.sk

Slovenský Červený kríž sa prostredníctvom svojich  

územných spolkov pravidelne zúčastňuje  

celoslovenských aj lokálnych podujatí:

•	 Dni	zdravia

•	 Veľtrhy	zdravia

•	 Dni	rodiny

•	 Dom	Zdravia	Incheba

•	 Deň	detí	s	Ozbrojenými	silami	Slovenskej	republiky

•	 Medzinárodné	letecké	dni

•	 Oslavy	príchodu	Cyrila	a	Metoda	

•	 Deň	otvorených	dverí	v	Prezidentskom	paláci

KONTROLNÝ 
MECHANIZMUS   

SČK V MÉDIÁCH  
A NA VEREJNÝCH PODUJATIACH 



46 47VÝROČNÁ SPRÁVA 2012SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Slovenský Červený kríž intenzívne spolupracuje s rezortmi 

štátnej správy. 8. februára 2012 bola podpísaná Zmluva 

o vzájomných vzťahoch a spolupráci medzi vládou 

SR a Slovenským Červeným krížom.

PARTNERI PODPORUJÚCI SČK 

Spriaznené neziskové organizácie

•	 OZ	C.A.R.D.O.

•	 Nadácia	Pontis

•	 Nadácia	SOCIA

Partneri, ktorí podporili SČK 
finančne či materiálne

•	 2create

•	 VÚB,	a.s.

•	 Dôvera	zdravotná	poisťovňa

•	 Kraft	Foods	Slovakia,	a.s.

•	 Nestlé	Slovensko,	s.r.o.

•	 VODAX,	a.s.

•	 Tesco	Stores	SR,	a.s.

•	 Carrefour	Slovensko,	a.s.

•	 dm	drogerie	markt,	s.r.o.

•	 Henkel	Slovensko,	spol.	S	R.o.

•	 Kaufland

•	 BILLA

•	 Vysoká	škola	múzických	umení

Ďalší partneri:

•	 Samosprávne	kraje	Slovenskej	republiky

•	 Mestá	a	obce	Slovenskej	republiky

•	 Obvodné	úrady

•	 Krajské	a	okresné	riaditeľstvá	Policajného	 

zboru Slovenskej republiky

•	 Hasičský	a	záchranný	zbor	Slovenskej	republiky

•	 Dobrovoľná	požiarna	ochrana

•	 Kancelária	prezidenta	Slovenskej	republiky

•	 Národná	tranfúzna	služba	Slovenskej	republiky

•	 Hematologicko	–	transfúzne	oddelenia	nemocníc

•	 Úrady	práce	a	sociálnych	vecí	Slovenskej	republiky

•	 Magistrát	hlavného	mesta	Slovenskej	 

republiky Bratislavy

•	 Zdravotnícke	zariadenia	na	Slovensku

•	 Regionálne	úrady	zdravotníctva

•	 Technická	univerzita	Košice

•	 Univerzita	Pavla	Jozefa	Šafárika

•	 Individuálni	darcovia,	klienti	a	rodinní	príslušníci	

sociálnych zariadení SČK a dobrovoľníci SČK

SPOLUPRÁCA SO 
SLOVENSKÝM ČERVENÝM KRÍŽOM
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Grösslingová 24 

814 46 Bratislava

 

Tel:  +421 2 5710 2301 

Fax: +421 2 5292 3279

sekretariat@redcross.sk 

www.redcross.sk

SČK ústredný sekretariát


