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Prezídium Slovenského Červeného kríža udeľuje vyznamenanie 
 
Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa  
 
pánovi PhDr. Richardovi Kmeťovi z Dunajskej Stredy 
Pán doktor Kmeť je mimoriadne iniciatívnym členom územnej rady, svojím prístupom výrazne 
prispieva k rozvoju práce Slovenského Červeného kríža v dunajskostredskom okrese. Aj vďaka nemu 
má územný spolok viac ako 3 600 členov. Úspešne získava aj sponzorov pre činnosť územného 
spolku. Je autorom projektu Deň pomoci, počas ktorého sa v troch mestách okresu  organizujú 
mobilné odbery krvi, zber šatstva a školských potrieb pre sociálne odkázané rodiny a zároveň 
prebiehajú aj ukážky prvej pomoci. Pre pozitívny ohlas sa tento projekt stal tradíciou.  
 
pani Etele Thomkovej zo Žiliny  
Pani Thomková je zakladajúcou členkou a prvou predsedníčkou Miestneho spolku SČK v Slovanoch. 
Počas svojho pôsobenia v Slovenskom Červenom kríži pripravila nespočetné množstvo prednášok v 
zdravotnej oblasti a prvej pomoci. Ako pedagogička sa práci Červeného kríža venovala aj na Základnej 
škole v Slovanoch, v duchu červenokrížskych princípov viedla deti i členov SČK. Miestny spolok SČK v 
Slovanoch, ktorý založila, si tento rok pripomenie už 60 rokov svojho fungovania. Aj keď v súčasnosti 
žije v Žiline, na miestny spolok v Slovanoch nezabudla a svojimi spomienkami a skúsenosťami 
pomohla členom zmapovať jeho bohatú históriu.  
 
pani Slávke Martišovej z Nitry  
Pani Slávka Martišová je aktívnou členkou miestneho spolku SČK vo svojom bydlisku. Je zanietenou 
dobrovoľníčkou, ktorá organizuje zber šatstva pre sociálne slabšie rodiny, či v rámci susedskej 
výpomoci pomáha odkázaným spoluobčanom. Nechýba na žiadnom červenokrížskom stretnutí a na 
kultúrno-spoločenských podujatiach mestskej časti Nitra – Dražovce zabezpečuje zdravotný dozor. 
Svojou dobrovoľníckou prácou ale aj životným postojom je príkladom pre ostatných, najmä mladých 
ľudí. Toto ocenenie je vyjadrením uznania v mene SČK a vyjadrením vďaky od všetkých, ktorí ju 
osobne poznajú.  
 
pani Márii Šmýkalovej z Nitrianskeho Pravna 
Pani Mária Šmýkalová dlhé roky aktívne pôsobí v miestnom spolku SČK Nitrianske Pravno. Organizuje 
mobilné odbery krvi a pomáha tiež zabezpečovať posedenia pre darcov krvi. Navštevuje starších 
členov SČK, ktorí potrebujú pomoc, či len vľúdne slovo. Ochotne pomáha pri riešení problémov 
odkázanosti a spolupracuje aj s inými organizáciami v obci. Ocenenie získava pri príležitosti 50 rokov 
pôsobenia v Slovenskom Červenom kríži.   
 
pani Rút Bírovej  z Rimavskej Soboty 
Pani Rút Bírová pracuje na hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice v Rimavskej Sobote a 
práve darcovstvo krvi je jej srdcovou záležitosťou aj v rámci aktivít Slovenského Červeného kríža – 
spoločné stretnutia s darcami krvi, posedenia a brigády, propagácia kampaní SČK na získavanie 
nových darcov krvi. Po celý rok je však veľkým prínosom aj pre Miestny spolok SČK mesta Rimavská 
Sobota pri rôznych podujatiach – Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Majáles, 
Svetový deň darcov krvi, či vianočné benefičné programy – tie sa bez pani Bírovej nezaobídu. A práve 
jej zásluhou má Miestny spolok SČK pri nemocnici v Rimavskej Sobote až 100 členov. 
 
pani Anne Kipikašovej z Gelnice  



Pani Anna Kipikašová je členkou Slovenského Červeného kríža už celých 55 rokov a z toho už 30 rokov 
je predsedníčkou Miestneho spolku SČK Gelnica. Jej organizačné schopnosti a poznanie Červeného 
kríža dlhodobo pomáhajú prehlbovať spoluprácu medzi SČK, obyvateľmi mesta a samosprávou. 
Spoločne s nimi pomáha realizovať projekty pre sociálne slabšie rodiny formou finančných zbierok a 
zbierok šatstva. Podieľa sa na vzdelávaní širokej verejnosti v oblasti prvej pomoci a pravidelne 
organizuje oceňovanie darcov krvi za Hnileckú dolinu. Sama bola dlhoročnou bezpríspevkovou 
darkyňou krvi. Ocenenie získava za celoživotný prínos v humanitárnej a sociálnej oblasti. 
 
pani Márii Branišovej zo Šelpíc 
Pani Mária Branišová aktívne pôsobí v Slovenskom Červenom kríži už štyri desaťročia, 20 rokov ako 
predsedníčka Miestneho spolku SČK v Šelpiciach. Nezištná práca v Červenom kríži je neoddeliteľnou 
súčasťou jej každodenného života. Pravidelne navštevuje starých, osamelých a chorých spoluobčanov 
a ochotne pomáha riešiť ich problémy odkázanosti. Jej miestny spolok sa zapája do činností na 
ochranu a podporu zdravia. Ocenenie získava pri príležitosti 40-ročného pôsobenia v Červenom kríži 
a tiež jej významného životného jubilea 70 rokov, ktoré oslávi ešte v tomto mesiaci.  
  
 
Ocenenie Dobrovoľná opatrovateľka SČK 
 
pani Etele Szabóovej z Levíc 
Pani Etela Szabóová ako opatrovateľka už takmer 27 rokov navštevuje starších občanov, pomáha im 
nielen nákupmi, drobnými sociálnymi službami, či zabezpečovaním donášky stravy, ale najmä svojou 
prítomnosťou a spoločnosťou. Sprostredkúva pre nich ďalšiu sociálno – zdravotnú starostlivosť, pri 
ktorej úzko spolupracuje s levickým územným spolkom. Mimoriadne aktívne a úspešne inšpiruje 
mladých ľudí a členov v ich angažovaní sa v pomoci blížnym. Miestny spolok pod jej 37-ročným 
vedením má 90 členov a aj vďaka pani Szabóovej je známy svojimi výsledkami najmä v poskytovaní 
sociálnej starostlivosti a tým zabezpečovaním absentujúcich terénnych sociálnych služieb. 
 
pani Márii Hrežíkovej zo Sniny 
Pani Mária Hrežíková je od roku 1997 aktívnou dobrovoľníčkou a opatrovateľkou Slovenského 
Červeného kríža, ktorá pomáha starým, osamelým a chorým  ľuďom s  nákupmi, stravou, liekmi i 
prácou v domácnosti. Okrem toho aktivizuje členov SČK k práci so seniormi a miestnymi spolkami 
SČK. Pracovitá, cieľavedomá a humánne založená členka SČK je od roku 2005 zároveň aj 
predsedníčkou Kontrolnej rady Územného spolku SČK Snina.  
 
 
Plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišlu, CSc. za rozvoj darcovstva krvi  
 
pani Márii Bobokovej z Bratislavy 
Pani Mária Boboková sa stala členkou Červeného kríža v roku 1950, no už ako 13-ročná pracovala v 
krúžku Červeného kríža vo svojom rodisku v Humennom. Popri práci dobrovoľnej sestry a okrem 
súťaží mladých zdravotníkov bola jej hlavnou doménou oblasť darovania krvi. Počas neuveriteľných 
65 rokov, čo je členkou SČK, získala pre darcovstvo krvi tisícky darcov, najmä z radov mladých ľudí. 
Svoj mimoriadny talent presvedčiť ľudí o potrebe darovať krv využíva aj naďalej. Sama tiež bola 
darkyňou krvi, získala nielen plakety prof. MUDr. Jana Janského, ale aj plaketu prof. MUDr. Jána 
Kňazovického. Dnes za svoje peňažne nevyčísliteľné zásluhy v rozvoji darcovstva krvi právom dostáva 
Pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. 
 
pani MUDr. Marta Birasovej z Trstenej 
Pani doktorka Marta Birasová sa venuje viac ako 20 rokov rozvoju darcovstva krvi na Orave. Výrazne 
podporuje rodinné darcovstvo krvi, každoročne propaguje celoslovenské kampane SČK akými sú 
Študentská a Valentínska kvapka krvi, aktívne sa zúčastňuje odborných workshopov a pravidelných 



oceňovaní darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jana Janského. Skromne, citlivo a s láskou pristupuje k 
darcom krvi. Oceňuje prácu SČK nielen v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi, ale je 
podporovateľkou všetkých jeho aktivít SČK v oravskom regióne. Slovenský Červený kríž si hlboko váži 
jej prácu a je nám všetkým cťou, že doktorku Birasovú dnes môžeme oceniť na celoslovenskej úrovni.  
 
pánovi Jiřími Pitlaničovi zo Sniny 
Pán Jiří Pitlanič je celoživotným darcom krvi, ktorý má za sebou už 111 odberov krvi a je držiteľom 
plakety prof. MUDr. Jána Kňazovického. Aktívne však tiež pomáha pri nábore bezpríspevkových 
darcov krvi v sninskom okrese. Celá jeho 5-členná rodina je zapojená do dobrovoľníctva SČK a dcéra 
ako darkyňa krvi pokračuje v otcových šľapajach. Svojím empatickým prístupom je príkladom pre 
svojich spolupracovníkov, rodinu a širokú verejnosť. Za aktívny a obetavý prístup a vysoko humánny 
postoj k darcovstvu krvi, k ochrane a záchrane ľudského života mu oddnes patrí aj plaketa doc. 
MUDr. Vladimíra Krišla. 
 
pani Eve Moschovej z Levoče 
Pani Eva Moschová venovala celý svoj život dobrovoľnej práci v Červenom kríži. Od roku 2000 
pracovala na Hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice v Levoči, kde chodila pravidelne medzi 
darcov krvi osobne, aby im odovzdala pozdrav a  poďakovanie v mene SČK za ich šľachetný životný 
postoj. Organizačne pomáha nielen pri celoslovenských kampaniach, mobilných odberoch, získavaní 
prvodarcov a ich udržaní v darcovskej rodine, ale aj pri oceňovaní bezpríspevkových darcov krvi. 
Sama krv darovať nemohla, no jej deti sú držiteľmi plakiet za mnohonásobné darcovstvo krvi a v 
aktívnom darovaní krvi už pokračujú aj jej vnúčatá. Pani Moschová, ďakujeme! 
 
pánovi Jánovi Dančišinovi z Radomy 
Pán Ján Dančišin je už niekoľko desaťročí aktívnym dobrovoľníkom SČK vo Svidníku, najmä v oblasti 
bezpríspevkového darcovstva krvi. Ako vedúci jedálne pri gymnáziu vo Svidníku je neustále v 
kontakte s mladými ľuďmi, čo využíva na motivovanie najmä prvodarcov z ich radov. Ako 
podpredseda miestneho spolku tiež organizuje náborové akcie na získavanie darcov krvi. Sám krv 
daroval už 106-krát a osobne sa angažuje pri zabezpečovaní mimoriadnych odberov krvi v regióne. 
Svojím životom ide príkladom mnohým mladým ľuďom. Za jeho aktivity súvisiace s darcovstvom krvi 
v svidníckom okrese mu patrí veľká vďaka aj v podobe tohto celoslovenského morálneho ocenenia. 
 
 
Zápis do knihy cti Slovenského Červeného kríža 
 
pani Jane Páleníkovej z Bratislavy 
Pani Jana Páleníková takmer 30 rokov vykonávala funkciu predsedníčky Miestneho spolku SČK 
Bratislava – Východné. Propagovala darcovstvo krvi, aktívne sa zapájala do organizovania podujatí 
SČK, organizovala ukážky prvej pomoci. Výrazne prispela k zviditeľňovaniu týchto aktivít v rámci 
mestskej časti, za čo jej Mestská časť Rača udelila ocenenie udeľované osobám, ktoré sa významným 
spôsobom zaslúžili o rozvoj života jej obyvateľov v oblasti kultúry, športu, či sociálnej oblasti – 
Račianske srdce. Dnes sme tu, aby sme pani Jane Pálenikovej v mene SČK prejavili celoslovenské 
uznanie a vďaku práve Zápisom do jeho Knihy cti. 
 
pánovi Ing. Jozefovi Gaburovi z Bobrova 
Pán Jozef Gabura je členom Slovenského Červeného kríža v oravskom regióne už viac ako 40 rokov. 
Tento skromný a obetavý človek, ktorý neváha priložiť ruku k dobrému dielu či skutku sa dlhodobo 
venuje práci s červenokrížskou členskou základňou, darcovstvu krvi. Je aktívny aj v zbierkovej činnosti 
a veľmi úspešný v získavaní sponzorov, najmä na súťaže prvej pomoci. Jeho mimoriadne zásluhy a 
podiel na plnení úloh Slovenského Červeného kríža na Orave mu priniesli práve toto národné 
ocenenie a dnes sa zapíše do Knihy cti SČK. 
  



pánovi JUDr. Zdenkovi Trebuľovi z Košíc 
Pán JUDr. Zdenko Trebuľa ako bývalý primátor mesta Košice a v súčasnosti predseda Košického 
samosprávneho kraja dlhodobo pozitívne ovplyvňuje činnosť a aktivity SČK v Košiciach. Vytváraním 
priaznivých podmienok na stredných školách umožňuje každoročne mladým ľuďom realizovať rôzne 
aktivity, posilňovať pôsobenie SČK v meste a tým zvyšovať pomoc zraniteľným. Podporu cítime v 
rámci dobrovoľníctva v poskytovaní prvej pomoci, sociálnej práci a darcovstve krvi. Možnosť 
každoročného slávnostne vyhodnocovať Študentskú kvapku krvi na pôde Košického samosprávneho 
kraja, oceňovanie darcov krvi i dobrovoľníkov, organizovanie mobilných odberov krvi, workshopov a 
prezentácií poskytovania prvej pomoci – to sú len niektoré z mnohých aktivít SČK osobne 
podporovaných pánom predsedom Trebuľom. Za tento osobný vklad a angažovanosť pri podpore 
mladých ľudí k humanitárnemu cíteniu a za nezištnú a neoceniteľnú pomoc Domovu sociálnych 
služieb SČK počas 4-ročnej realizácie projektu Cesta Vám, pán predseda, v mene celého SČK zo srdca 
ďakujeme. 
 
pani PhDr. Milici Zaťkovej z Levíc 
Pani doktorka Milica Zaťková pracuje v službách SČK už 29 rokov. V rokoch 1992 – 1997 bola 
riaditeľkou levického územného spolku. Práve jej zásluhou spolok prevádzkuje jedáleň pre seniorov a 
invalidných dôchodcov, ktorá ročne pripraví a vyexpeduje okolo 70-tisíc obedov. Už takmer 20 rokov 
je predsedníčkou Kontrolnej rady Územného spolku SČK v Leviciach. Nad rámec svojej funkcie je 
aktívnou dobrovoľníčkou vo viacerých úspešných projektoch levického spolku, je tiež školiteľkou v 
oblasti medzinárodného humanitárneho práva. Okrem toho je neoceniteľnou ekonomickou 
poradkyňou územného spolku. Zápisom do Knihy cti vyjadrujeme úprimné poďakovanie za hodiny 
dobrovoľníckej práce a obetavosť. 
 
Pani PaeDr. Viere Skoumalovej z Levoče 
Pani PaeDr. Viera Skoumalová, ktorá svoj voľný čas venuje dobrovoľníctvu v Slovenskom Červenom 
kríži v spišskom regióne, pracuje ako pedagogický zamestnanec na Školskom úrade Smižany. Podieľa 
sa na rozvoji úloh SČK v oblasti výchovy detí a žiakov na úrovni materského a základného školstva na 
Spiši. V spolupráci s pani doktorkou Skoumalovou Územný spolok SČK v Spišskej Novej Vsi uviedol do 
praxe výchovnú hru Evička nám ochorela spolu s edukačným programom a podľa vzoru levického 
spolku bol založený aj v tomto regióne Klub zdravých materských škôl. Projekt sa vďaka pani doktorke 
podarilo rozšíriť aj na základné školy a pri Územnom spolku SČK v Spišskej Novej Vsi vznikol už aj Klub 
zdravých základných škôl. Pani doktorka, zápis do Knihy cti SČK je prejavom našej vďaky za Váš ľudský 
aj profesionálny postoj. 
 
 
Najvyššie vyznamenanie Slovenského Červeného kríža - Čestná strieborná medaila Henryho 
Dunanta 
 
pani Božene Kubíkovej z Popradu  
Pani Božena Kubíková vstúpila do radov členov Červeného kríža v roku 1958, ešte počas štúdia na 
Strednej zdravotnej škole v Levoči a pôsobila ako predsedníčka Miestneho spolu Československého 
Červeného kríža pri SZŠ v Levoči. Od roku 1992 ako riaditeľka územného spolku SČK v Poprade 
zabezpečila financovanie prestavby detských jaslí v Spišskej Sobote na Dom Slovenského Červeného 
kríža s jedálňou a ubytovacou časťou pre občanov v núdzi. Dom SČK je v prevádzke dodnes. Počas 
svojej profesionálnej činnosti zabezpečovala rekondičné pobyty pre zdravotne postihnuté deti nielen 
zo Slovenska, ale aj pre deti z postihnutej časti Černobyľu a deti vojnou postihnutej Juhoslávie. Po 
odchode do dôchodku v roku 2003 je členkou územnej rady SČK v Poprade, od roku 2013 aj členkou 
Najvyššej rady SČK. Je stále veľmi aktívna a zúčastňuje sa akcií organizovaných popradským územným 
spolkom. Pani Kubíková získava Striebornú medailu Henryho Dunanta za jej dlhoročnú, neúnavnú a 
dobrovoľnú prácu v prospech fungovania Červeného kríža a pri príležitosti jej životného jubilea 70 
rokov. 



 
pani Márii Žiškovej z Partizánskeho 
Pani Mária Žišková je členkou Červeného kríža od roku 1963. Od r. 1966 pracovala vo funkcii 
referentky pre mládež a s mládežou ďalej aktívne pracovala dlhé roky. Pripravovala mladých ľudí na 
súťaže, pod jej vedením mladí zdravotníci dosahovali vždy veľmi dobré výsledky a umiestňovali sa 
vždy na popredných miestach. Zastávala dôležité funkcie v najvyšších orgánoch Československého, 
neskôr Slovenského Červeného kríža a počas svojho pôsobenia v týchto funkciách aktívne 
presadzovala dodržiavanie siedmich princípov Červeného kríža. Aj v súčasnosti aktívne pracuje vo 
funkcii podpredsedníčky územného spolku SČK v Prievidzi a zároveň vo svojom Miestnom spolku SČK 
v Oslanoch vedie kroniku. Svojimi článkami aktívne propaguje SČK v novinách a časopisoch. Jej 
dlhoročné skúsenosti a vedomosti sú pre spolok SČK v Prievidzi neoceniteľným prínosom a za svoju 
nezištnú dobrovoľnícku prácu a zanietenie jej dnes patrí najvyššie ocenenie SČK. 
 
 
Medaila za záchranu života 
 
pánovi Michalovi Klimentovi zo Žarnovice 
1. jún minulého roku, čas svojho osobného voľna, trávil pán Michal Kliment zo Žarnovice chytaním 
rýb na rybníku Revištské Podzámčie. V jednom momente spozoroval vo vzdialenosti asi 15 metrov od 
neho topiace sa dieťa vo veku 3 – 4 rokov. Keďže sa nik z dospelých osôb stojacich na brehu nevedel 
k tomuto dieťaťu dostať včas, rozbehol sa a za dieťaťom z brehu do vody skočil práve pán Kliment. 
Následne jednou rukou dvíhal topiace sa dieťa nad svoju úroveň a dotiahol ho až k brehu, kde ho už 
zachytila osoba stojaca vo vode na kraji. Našťastie, vďaka rýchlej a účinnej reakcii pána Michala 
Klimenta, bolo dieťa v poriadku, neutrpelo žiadnu ujmu a nebolo potrebné poskytnúť mu umelé 
dýchanie. Vydýchli si nielen rodičia a pán Kliment, ale aj všetci svedkovia tejto nehody. Pán Kliment, 
od všetkých nás Vám patrí vďaka za Vašu ochotu pomôcť a duchaprítomnosť v správnom momente. 
 
 
Ďakovný list 
  
pani doc. MUDr. Viere Fábryovej, CSc. z Bratislavy 
Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., je dlhoročnou spolupracovníčkou SČK v oblasti darcovstva krvi. Ako 
renomovaná odborníčka v hematológii a transfúziológii úzko spolupracovala so Slovenským a 
Rakúskym Červeným krížom v oblasti implementácie poznatkov a skúseností v tejto oblasti pre 
potreby SČK. Je autorkou vyše 30 vedeckých publikácií, z ktorých mnohé boli vydané s podporou 
Slovenského Červeného kríža. V roku 2013 bola spoluautorkou Knižky o krvi pre darcov a pacientov, 
ktorá je určená aj širokej laickej verejnosti. Pani doktorka, Slovenský Červený kríž Vám srdečne 
ďakuje za Vašu dlhoročnú spoluprácu a profesionálnu oddanosť tematike darcovstva krvi. 
 
pánovi Štefanovi Peňákovi z Klina 
Pán Štefan Peňák je členom SČK v oravskej obci Klin. Už druhé funkčné obdobie je starostom obce, 
predtým pôsobil tiež ako zástupca starostu a po celé toto obdobie je aktívnym podporovateľom 
Miestneho spolku SČK Klin. Mnohými spôsobmi pomáha propagovať prácu miestneho spolku, 
bezplatne poskytuje priestory na jeho aktivity, vyčlenil tiež priestor na jeho propagáciu na miestnej 
webovej stránke. Osobne sa podieľa na rozvoji darcovstva krvi, podporuje vzdelávanie detí v 
materských školách v prvej pomoci, zabezpečuje sponzorov. Osobné zásluhy má tiež na príprave 
osláv 60. výročia činnosti SČK v Kline. Ďakujeme pánovi Peňákovi za jeho ústretovosť, obetavosť a 
dobré skutky. 
 
pani Mgr. Kataríne Slováčikovej zo Zlatna 
Pani Mgr. Katarína Slováčiková je riaditeľkou Zariadenia sociálnych služieb Nitrava v Nitre. Spolu s 
ďalšími zamestnancami zariadenia sa svedomito venuje účastníkom kurzu opatrovania SČK, ktorí 



majú možnosť práve v Nitrave absolvovať potrebnú prax. Pani riaditeľka je aktívnou a uznávanou 
lektorkou v kurze opatrovania, oblasť legislatíva a komunikácia. Vďaka jej zásluhe SČK mohol tiež 
nitriansky územný spolok doplniť pomôcky na skvalitnenie výučby spomínaného kurzu a pristúpiť aj k 
zrekonštruovaniu svojich priestorov. 
Pani Mgr. Slováčikovej udeľuje SČK ďakovný list za jej lektorskú činnosť, pomoc pri zorganizovaní 
minuloročnej celoslovenskej súťaže SČK v prvej pomoci - Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka a 
najmä za propagáciu a podporu Územného spolku SČK Nitra. 
 
pánovi Bc. Tiborovi Vyslockému z Prešova 
Pán Tibor Vyslocký je bývalým prezidentom Mládeže Slovenského Červeného kríža. Mladý muž, ktorý 
svoje zručnosti a skúsenosti v rôznych oblastiach nezištne poskytuje kedykoľvek má príležitosť, aj po 
ukončení svojej činnosti ako mládežnícky prezident zostal mimoriadne aktívnym dobrovoľníkom 
najmä ústredného sekretariátu SČK v Bratislave. Už čoskoro lekár, Tibor Vyslocký je žiadaným 
školiteľom prvej pomoci, má patronát nad aktivitami SČK v oblasti prevencie HIV/AIDS a je 
kedykoľvek nápomocný v mnohých pracovných skupinách. Ústredný sekretariát si vysoko váži jeho 
neoceniteľnú pomoc a nespočetné množstvo hodín, ktoré ako člen tímu venoval príprave udržiavaniu 
novej a modernej webovej stránky SČK a ďalších 38 webových stránok územných spolkov. Ďakujeme! 
 
pánovi Róbertovi Zsemberovi z Nových Zámkov 
Pán Róbert Zsembera je v súčasnosti druhé volebné obdobie prezidentom Mládeže Slovenského 
Červeného kríža. Študent pedagogiky z Nových Zámkov zastupuje a háji záujmy mladých 
červenokrižiakov a zároveň ich usmerňuje v ich oduševnenej práci. Okrem bežných povinností a úloh, 
ktoré mu z funkcie vyplývajú, je mimoriadne nápomocný ústrednému sekretariátu SČK v Bratislave. Je 
jedným z administrátorov sociálnych sietí SČK a spolu s ďalšími členmi prípravného tímu 
novovytvorených webových stránok SČK má veľkú zásluhu na ich fungovaní. Podieľal sa na príprave 
metodiky a školenia pre webových administrátorov jednotlivých územných spolkov a rovnako ako 
Tibor Vyslocký, strávil množstvo hodín úpravou webových stránok a naďalej trpezlivo venuje svoj čas 
pripomienkovaniu a zabezpečovaniu ich správneho fungovania. Ďakujeme!  
 
 
pánovi MUDr. Martinovi Kleščinskému z Trebišova a kolektívu lekárov pod jeho vedením 
Pán MUDr. Martin Kleščinský bol už počas štúdia na strednej a vysokej škole dobrovoľníkom SČK, a to 
najmä v oblasti sociálnej, zdravotnej a v oblasti práce s deťmi a mládežou. Zvlášť ho oslovila skupina 
detí, na ktorých je páchané domáce násilie. Po ukončení štúdia zostal verný myšlienke pomoci 
deťom. V súčasnosti pôsobí ako urológ na klinike v Nemecku, no na tieto deti nezabúda, každoročne 
so svojimi nemeckými kolegami pripravuje krajšie a šťastnejšie Vianoce pre tých, ktorým osud úplnú 
rodinu nedoprial. V čase vianočných sviatkov vždy navštívi zariadenie pre ženy a deti, na ktorých je 
páchané domáce násilie a poskytne sponzorské dary, ktoré im poslúžia. Šťastie, aké títo ľudia vďaka 
nemu prežívajú, sa nedá opísať. Pán doktor, veľká vďaka za Vaše šľachetné srdce! 
 
pánovi JUDr. Zoltánovi Hájosovi z Dunajskej Stredy 
Pán JUDr. Zoltán Hájos je primátorom Mesta Dunajská Streda, ktorý už dlhé roky spolupracuje s 
dunajskostredským Červeným krížom a pomáha mu napĺňať jeho úlohy. Pomáha po stránke ľudskej, 
finančnej i materiálnej. Vždy drží slovo a aktívne sa zúčastňuje náborov a oceňovania darcov krvi, 
súťaži Družstiev prvej pomoci i sociálnych činností. Vďaka jeho pomoci sme potravinovou pomocou 
pomohli 29 rodinám, počas Dňa zdravia pravidelne zabezpečujeme zdravotné prednášky, ukážky 
prvej pomoci, či organizujeme mobilné odbery krvi. Pán primátor nám tiež pomohol nadviazať 
spoluprácu so sesterskými mestami a Červeným krížom v Maďarsku. Patrí Vám naša veľká vďaka, pán 
primátor. 
 
Mestu Ružomberok 



Mesto Ružomberok pravidelne podporuje činnosť liptovského územného spolku SČK, najmä Klubu 
darcov krvi pôsobiaceho v Ružomberku. Vedenie mesta vychádza darcom krvi v ústrety finančnou 
podporou ich činnosti v Klube darcov i rôznymi inými výhodami. Vysoko si vážime dlhoročný prístup 
mesta k týmto aktivitám, ktorý nijakým spôsobom neovplyvňuje politické zaradenie ich 
predstaviteľov. Slovenský Červený kríž ďakuje Mestu Ružomberok za postoje a prístup jeho vedenia, 
ich nezištná práca nezostáva bez povšimnutia členov, dobrovoľníkov SČK, ale i samotných obyvateľov 
mesta. Ďakovný list v mene Mesta Ružomberok prevezme jeho primátor, pán MUDr. Igor Čombor, 
PhD. 
 
pánovi Ing. Michalovi Hucovi zo Sniny 
Pán Ing. Michal Huc reprezentuje firmu Agrifop, a. s, zo Stakčína, ktorá tento rok oslávila 20. výročie 
svojho fungovania. Pán Ing. Huc od založenia firmy podporuje bezpríspevkových darcov krvi, súťaže 
prvej pomoci a pomáha sociálne odkázaným v Dome humanity SČK v Snine. Vo firme náboruje 
nových členov, darcov krvi i dobrovoľníkov. Pán inžinier, za Vašu podporu a rešpekt voči zraniteľným 
ľuďom Vám vyjadrujeme veľkú vďaku. 
 
 
neziskovej organizácii Plamienok 
MUDr. Mária Jasenková, riaditeľka n. o. Plamienok spolu s kolektívom lekárov, zdravotných sestier, 
psychológov a sociálnych pracovníčok sa starajú o nevyliečiteľne choré deti, ktorých život nie je 
možné zachrániť. Ponúkajú možnosť prežiť zvyšok života doma medzi najbližšími. Zabezpečujú 
prítomnosť zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, prístrojové vybavenie a zásobu zdravotníckeho 
materiálu bezplatne. Sprevádzanie, sociálnu a duchovnú starostlivosť nielen poskytujú, ale aj 
inštruujú rodičov ako postupovať pri dušnosti, bolestiach, vracaní, hnačke, preležaninách a iných 
problémoch tak, aby sa dokázali aktívne starať a tak využili posledné chvíle aktívnou starostlivosťou. 
Zamestnanci a dobrovoľníci sa zaujímajú aj o celkovú situáciu rodiny, riešia finančné problémy, 
nezamestnanosť rodičov, bytové problémy a komunikáciu s úradmi, širšou rodinou a priateľmi. Ani si 
nevieme dostatočne predstaviť, aká náročná je terminálna starostlivosť o zomierajúce dieťa. 
Plamienok na čele s iniciátorkou a riaditeľkou Dr. Máriou Jasenkovou to s plným nasadením realizujú 
už 15 rokov. V nemom úžase vzdávame hold. 
 


