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niektorí čítate Zvesti ešte pred koncom roka, niektorí až v roku 2020. 

V každom prípade sme ešte v období Vianoc. V poslednom čase čoraz 

viac ľudí začína na vianočné sviatky nadávať. Vadí im, že dva mesiace 

vopred už hrajú v nákupných strediskách vianočné koledy, že zároveň 

so sviečkami pre zosnulých predávajú čokoládových mikulášov a všade 

je veľa nakupujúcich. Hľadať chyby v druhých je prirodzená ľudská 

vlastnosť, aj keď nie práve žiadúca a potrebná. Vianoce si mnoho 

ľudí nevie vychutnať nielen pre spomenuté situácie, ale hlavne pre 

nevhodný vlastný manažment času. Upratovanie, nákupy a pečenie 

v posledných dňoch nepridajú na pohode. Veľké upratovanie sa dá 

realizovať v novembri, časť pečenia tiež a nákupy darčekov už aj počas 

leta. V decembri vychutnávajme atmosféru Vianoc, kedysi sa tomuto 

obdobiu hovorilo advent – príchod. Netreba byť veriaci kresťan, aby 

sme pochopili, že keď hoci do ateistickej rodiny prichádza dieťa, tak 

rodičia a starí rodičia majú všetko potrebné pripravené najmenej 

niekoľko týždňov pred plánovaným pôrodom. Sú pripravení na príchod 

- advent a určite žiadne mimoriadne zháňanie v deň odchodu rodičky 

do pôrodnice nehrozí. Keď sa ateisti vedia pripraviť na advent, prečo nie 

aj ostatní? Vianoce budú krajšie v kruhu odpočinutej rodiny, s prevahou 

emócií radosti zo vzájomnej blízkosti, zvedavosti, netrpezlivosti.

 

 Takto rok pomaly začnú organizačné prípravy na snemy 

územných spolkov a na snem Slovenského Červeného kríža v roku 

2021. Mentálne prípravy by mali začať už čoskoro. Bude treba potvrdiť 

doterajších funkcionárov od miestnych spolkov až po Prezídium SČK, 

alebo nájsť nových. Ideálna je kombinácia skúseností a novosti, starších 

a mladých. Vidíme v územných spolkoch, že mladosť nie je nevýhoda 

ani hendikep. Aj menej skúseností dokáže dravosťou a prekonaním 

konzervativizmu prekonať zrelosť, dlhú prax a prehnanú opatrnosť. Už 

teraz treba rozmýšľať nad vhodnými kandidátmi. Čím vyššia funkcia, 

tým dôležitejšie sú charakterové a odborné predpoklady. Nestačí 

kritizovať doterajší stav, ale priniesť aj realistické návrhy na zlepšenie. 

Vhodná je aj prax na nižších funkciách, kde sa najlepšie ukáže, či 

kandidát dokáže riadiť, manažovať, spolupracovať. Existujú aj vhodní 

kandidáti, ktorí ale zo skromnosti, alebo obáv zo spoločenských tlakov, 

nie sú ochotní odsúhlasiť kandidatúru. Tých dobrých treba podporovať 

a presviedčať. Tých nie celkom vhodných treba navrhnúť na nižšie 

funkcie, aby sa ukázali.

 Nechať sa zvoliť do funkcie je často len imidžová záležitosť. 

Je to určitý honor v rámci sídla, mesta, okresu. Ale so zvolením idú 

ruka v ruke aj povinnosti. Nie je to len česť, ale hlavne zodpovednosť. 

Treba nielen riadiť, ale aj kontrolovať, motivovať, často aj disciplinárne 

zasahovať. Nie každý dokáže byť aj nepríjemný, ak treba. Podpisovať 

odmeny je príjemné, ale kontrolovať plnenie úloh, stanovovať ciele 

a vyčítať neplnenie vyžaduje vyššiu mieru komplexných vlastností 

človeka. Je to však povinnosť zvolených dobrovoľníkov. 

 Koncom roka vám ďakujem z celého srdca za všetky aktivity, 

ktoré aj v tomto roku nevídane pozdvihli pozitívny obraz SČK v očiach 

verejnosti. Vďaka za Vašu dobrovoľnícku prácu, vďaka k aktívnym 

členom a tiež zamestnancom ide od zraniteľných skupín, ale aj od 

podporovateľov, sponzorov, vedenia samospráv, spolupracujúcich 

organizácií a vrcholových politikov. Vedia, že SČK je spoľahlivá, 

transparentná, aktívna a nespochybniteľná organizácia. Prajem Vám 

i všetkým Vašim blízkym pevné zdravie, radosť zo života, pohodu v 

súkromnom aj pracovnom živote, aby ste nikdy nepocítili príznaky 

vyhorenia.

S úctou 

Viliam Dobiáš
prezident Slovenského Červeného kríža

02 Príhovor prezidenta SČK

04 Prvá pomoc a zdravotná výchova 

10  Bezpríspevkové darcovstvo krvi  

13 Storočnica v regiónoch

16  Sociálna činnosť

19 Krízový manažment a humanitárna pomoc 

21  Medzinárodná spolupráca

23  Mládež 

28  Miestne spolky a dobrovoľníctvo 
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ObsahVážení a milí červenokrížski 
priatelia, dobrovoľníci, členovia 
a podporovatelia,

január 
začína kampaň Hodina o Červenom kríži - realizuje Mládež SČK 
na základných a stredných školách

február
06. 02. 101. výročie založenia Československého Červeného kríža 
10. 02. začína 25. ročník kampane Valentínska kvapka krvi ®

marec
13. 03. končí Valentínska kvapka krvi ®

apríl, máj
08. 05. Svetový deň ČK/ČP
celoslovenská zbierka SČK 
začínajú súťaže prvej pomoci na základných a stredných školách

jún
Divadelná kvapka krvi
14. 06. Svetový deň darcov krvi
28. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka - 
celoslovenská súťaž dobrovoľných zdravotníkov SČK, Rožňava

júl, august
Bezpečnosť na cestách - preventívna akcia v spolupráci 
s Policajným zborom SR 

september
12. 09. Svetový deň prvej pomoci 

október
16. 10. Svetový deň boja proti hladu / Svetový deň výživy
celoslovenská zbierka Pomáhame potravinami
16. 10. Medzinárodný deň KPR / Deň záchrany života 
19. 10.  začína 26. ročník kampane Študentská kvapka krvi ®

november
20. 11.  končí Študentská kvapka krvi ®

december 
01. 12. Svetový deň boja proti AIDS – kampaň Sviečkový pochod
05. 12. Medzinárodný deň dobrovoľníkov 

KALENDÁRIUM 

2020
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PRVÁ POMOC A ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA

27. ročník celoslovenskej súťaže 
v poskytovaní prvej pomoci 
bol v roku 2019 organizovaný 

Územným spolkom SČK Poprad. 
A bol to vynikajúci ročník. Ďakujeme partnerom 
súťaže a všetkým, ktorí prispeli k úspešnej organi-
zácii Memoriálu. 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, junior a dospelý 
dobrovoľný záchranca. Do Popradu prišlo súťažiť 
28 družstiev - 140 súťažiacich z celého Slovenska. 

V sobotu ráno na súťažných stanovištiach začal boj 
o záchranu života či zdravia, samozrejme, len v si-
mulovaných situáciách. 

2. Stanovište Chaos mnohých prekvapil. 
Na prechádzke v parku sa predsa nemôže nič 
stať. Alebo áno? 

MEMORIÁL 
MUDR. 
VLADIMÍRA 
HARINEKA

V priebehu dňa ste mohli zažiť niekoľko príbehov.  
1. Ako môže dopadnúť oslava konca školského 
roka ste si mohli pozrieť na anglickom stanovišti 
SNAIL s vynikajúcim výkonom figuranta, ktorý za-
hral slimáka - halucináciu jedného študenta. 

3. Čo zvyknete 
robiť cez víkend? 
Bežná sobota, 
manžel pracuje v 
záhrade, manžel-
ka sa venuje do-
mácnosti. Neopa-
trnosť pri prácach 
v záhrade však 
dokáže z pokoj-
ného dňa urobiť 
hotové rodeo. 

4. Infarkt za volantom auta je ne-
bezpečná vec. Presvedčili sa o tom 
cestujúci čakajúci na zastávke au-
tobusu. Kto potrebuje pomoc ako 
prvý a kto mu pomôže? 

6. Manželia oslavovali výročie svadby. 
Nie pre každého však oslava dopadla najlepšie.

5. Podgurážení fanúšikovia sa pobili a na rad 
prišli palice, nože, opasky. Vojsť v tom momente 
do podchodu nebol veru dobrý nápad.  

7. Resuscitácia dospelého, juniora a dieťaťa s 
použitím AED (automatického externého de-
fibrilátora) je už klasika.

bolo najobľúbenejším nesúťažným stano-
višťom. Súťažiaci sa zoznámili s edukačnou 
bábikou. Bábika preverila ich vedomosti  
z anatómie, kreativity a všetkých rozosmiala. 
Najšikovnejšie bolo družstvo z Rožňavy. 

To, že naši súťažiaci majú „básnické črevo“, 
sme zistili na ďalšom nesúťažnom stanoviš-
ti. Ich úlohou bolo z vylosovaných slovíčok 
zložiť básničku 

• Po roku sme sa zas stretli, na súťažný mood 
sme prepli. Mozgy nám idú na plné obrátky, 
nerobia nám problém zvratky. Z odreniny 
sa krv leje, Viliam sa tu na nás smeje. Pri srd-
ci ho vždy zahreje, keď vidí, kam križiacka 
mládež speje. 

• Ticho je na prvom mieste, kľud a pokoj 
vždy sa znesie. Cicho, ceplo, cekuciny, vr-
tuľníky, somariny. Súťaž sa nám vydarila a 
nikoho nezabila .

•  Na krv pomôže len gáza, ako kvetu vázy. 
Lebku šatkou ošetríš, v nemocnici vyliečiš. 
Od rozhodcu žiadna chvála, Marek plače 
do rukáva. Kapitán Igorko velí, až sa mu z 
hlavy chumelí. Kel už stráca nervy, že čaja 
kričí veľmi. Sabi akčne dáva šprinty, používa 
pri tom finty. Maťa všetko dobre zvláda, ale 
kosti neovláda. Harinek je super súťaž, hod-
notí sa tam aj účasť.  

Mnohých zaskočilo stanovište o Červenom kríži. 
Po 3-minútovom filme o vzniku Červeného krí-
ža mali za  úlohu priradiť pomenovanie jednot-
livých princípov Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca k ich úplnému zneniu. 

Zažili sme prekvapenie - len 32 účastníkov 
zo 140 správne spojilo názov princípu s jeho 
významom. Na prvý pohľad jednoduché slo-
vá - ľudskosť, nestrannosť, neutralita, ne-
závislosť, dobrovoľná služba, jednota a 
svetovosť vyjadrujú dôvod existencie celého 
Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Čer-
veného polmesiaca. 

Aj keď si ich ctíme a v našej práci každodenne 
realizujeme ich podstatu, všetci by sme im mali 
viac rozumieť a vedieť, čo ktorý z nich znamená. 

Aj v tejto oblasti sa musíme zlepšovať. 
1. miesto v znalosti siedmich princípov obsadilo 
družstvo Bratislava I. spolu s družstvom Snina II., 

2. miesto družstvo Bratislava III. a 

3. miesto získalo družstvo z Nitry. 

FUNNY
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pokračovanie z predošlej strany:
Príbehy obyčajných ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej 
situácii, brilantne zahrali figuranti. 28 –krát zopako-
vať krátky príbeh na vysokej profesionálnej úrovni 
a  odpovedať na otázky v každom počasí dokážu 
len ľudia nadšení pre prvú pomoc a s obetavým 
prístupom. Nie je to veru ľahké. ĎAKUJEME. 

Nad správnosťou poskytnutia prvej pomoci, empatického 
prístupu súťažiach, či dodržania časového limitu bdeli roz-
hodcovia. ĎAKUJEME.  

Maskéri sú na súťaži tiež neoceniteľní, bez nich by súťaž 
nedosahovala takú vysokú úroveň v realistickom zná-
zornení všetkých poranení. 

ĎAKUJEME.

Silvia Erdélyiová, Bratislava

P okus o návrat do minulosti ale-
bo reálne cestovanie v čase?  
Aj toto bolo možné vidieť na  

27. ročníku memoriálu MUDr. Vladimíra 
Harineka v Poprade

Prvýkrát sme historické uniformy použili na výsta-
ve pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca. Tieto uniformy sme ob-
javili v sklade územného spolku v Rožňave čistou 
náhodou, keď sme hľadali historické lekárničky. 

A keďže si tento rok pripomíname 100. výročie za-
loženia Československého Červeného kríža, tak sa 
nám v hlavách zrodila jedinečná myšlienka - spojiť 
našu účasť na memoriáli MUDr. Vladimíra Harineka 
a zároveň si pripomenúť toto výročie. 

Vyskladali sme si kompletnú súpravu piatich uni-
foriem, ktoré sme si prispôsobili našim potrebám, 
doplnili dobovými lekárničkami a šli súťažiť. Pre 
nás všetkých to bola skvelá príležitosť vyskúšať 
si poskytnutie prvej pomoci v podmienkach ako 
pred päťdesiatimi rokmi.

Adam Kalina, Rožňava

J edným zo základných cieľov Červené-
ho kríža je chrániť ľudský život a zdra-
vie, aj preto sa Slovenský Červený kríž  

             územný spolok Komárno už druhý rok 
spolupodieľa na organizácii medzinárod-
ného pochodu Chôdzou pre zdravé srd-
ce v spolupráci s Maďarským Červeným 
Krížom Komárom. Druhý ročník akcie sa 
uskutočnil 18. októbra 2019 a zúčastnilo 
sa ho 250 registrovaných osôb.

Akcia je určená pre všetky vekové kategórie obyvateľstva 
pohraničných miest Komárno a Komárom a samozrejme 
pre všetkých, ktorí majú záujem urobiť niečo pre svoje 
zdravie a zároveň sa príjemne zabaviť.  Súťaží sa v troch 
kategóriách 5-členných družstiev – žiaci základných škôl, 
študenti stredných škôl, dospelí a seniori. Víťazi za žiakov 

získajú lístky do zábavného parku a seniori vstupenku 
do kúpeľov, účastníci na druhom a treťom mieste získajú 
zaujímavé vecné dary.
Trasa pochodu je nasledovná: Komárno – Námestie 
generála Klapku - Park F. Lehára - Alžbetin  most – 
Komárom Tesco parkovisko – Jókai liget – kancelária 
Maďarského Červeného kríža - Zlatá 17. Súťažiaci si 
zároveň  môžu preveriť svoje vedomosti z histórie 
Červeného kríža týchto dvoch susediacich krajín, his-
tórie miest Komárno a Komárom a zručnosti v posky-
tovaní prvej pomoci.
Všetci účastníci, ktorí prejdú celú – 6,4 km dlhú trasu, 
získajú Pamätný list, zároveň ich v cieli čaká chutné 
občerstvenie. Po vyhlásení výsledkov sa môžu druž-
stvá zúčastniť súťaže v pingpongu, stolnom futbale, 
prípadne súťaže v zručnosti na bicykli. Víťazi týchto 
súťaží taktiež získajú zaujímavé ceny.
Touto akciou sa snažíme napĺňať posolstvo Medziná-
rodného hnutia Červeného kríža a Červeného pol-
mesiaca a jeho princípov  ľudskosti, nestrannosti, 
neutrality, nezávislosti, dobrovoľnosti, jednot-
nosti a univerzálnosti!

Adam Kalina, Rožňava

Historické 
uniformy

Chôdzou pre 
zdravé srdce

V tomto roku sme pri príležitosti 
Svetového dňa prvej pomoci 
upriamili pozornosť na ľudí, 

ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, 
či žijú v izolácii. Spolu s našimi dobro-
voľníkmi z radov Mládeže SČK, členov 
miestneho spolku a predsedu klubu 
BDK sa nám podarila úžasná vec. 

Prvá pomoc nás spojila s klientmi Domu duševného zdravia 
– špecializovaným zariadením, ktorí boli zvedaví na figurí-

ny, na ukážky prvej pomoci. Ukážky si s veľkou radosťou a 
záujmom pozreli - veď zdravotné obmedzenie im nebráni 
naučiť sa postupy zachraňujúce život - a vyskúšali všetky 
figuríny. Bol to pre nich aj pre nás veľký zážitok.
Akcia prebehla na námestí v Rimavskej Sobote. Privítali 
sme mamičky s deťmi, okoloidúcich seniorov zaujala 
resuscitácia a zastavil sa pán, ktorí je bez prístrešia. Aj 
on bol zvedavý na prvú pomoc. Potešili nás študenti 
s pedagógmi, ktorí prišli zo školy v rámci vyučovania s 
úprimným záujmom niečo sa naučiť. Akciu pri príležitosti 
Svetového dňa prvej pomoci organizujeme každý rok a 
tento ročník mal v našom meste mimoriadne pozitívny 
ohlas. Veľmi nás to potešilo. Aj takto sa dozvedáme, že 
naša práca má význam.

Danka Hladovcová, Rimavská Sobota 

Svetový deň 
prvej pomoci

 kategória JUNIOR

1. miesto: Nové Zámky I.
2. miesto: Košice mesto II.
3. miesto: Košice mesto I.

 kategória DOSPELÝ
 

1. miesto: Bratislava mesto II.
2. miesto: Nitra

3. miesto: Žilina I.

VYHODNOTENIE
MEMORIÁLU 

MUDR. VLADIMÍRA HARINEKA  
POPRAD 2019
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Meníme myslenie – zachraňujeme životy 

V pondelok 16. septembra 2019 bol  
za prítomnosti trnavského župana 
Jozefa Viskupiča, primátora Seni-

ce Martina Džačovského a prezidenta SČK 
Viliama Dobiáša slávnostne odovzdaný do 
užívania prvý verejný automatický externý 
defibrilátor (AED) v Senici. 

Defibrilátor bol  zakúpený vďaka finančným pros-
triedkom z participatívneho rozpočtu Trnavského 
samosprávneho kraja. V rámci verejného hlasovania 
uspel a bol podporený projekt senického územného 
spolku SČK pod názvom Meníme myslenie - zachra-
ňujeme životy, ktorý získal dotáciu vo výške 5 000 eur. 
Z nej bol okrem AED zakúpený aj resuscitačný model, 
ktorý bol dofinancovaný z rozpočtu SČK Senica. Prí-
stroj bol osadený na stĺpe Domu kultúry Senica  v 
centre mesta, aby bol ľahko dostupný 24 hodín, 7 dní 
v týždni.  Prítomnosť AED dáva šancu na to najcennej-
šie, šancu zachrániť ľudský život. Má jednoduché po-
užívanie, všetko je riadené povelmi v českom jazyku.  
V rámci projektu budú pracovníci SČK v Senici reali-
zovať 12 ukážok prvej pomoci, kde budú záujemcovia 
zaškolení na použitie defibrilátora.

Miriam Madunická, Senica
foto: Jakub Rajnoha

Slovenský Červený kríž sa od svojho vzniku podie-
ľa na plnení úloh v otázkach ochrany zdravia oby-
vateľstva. K najrozšírenejším aktivitám patrí orga-
nizovanie darcovstva krvi, výučba predlekárskej 
prvej pomoci a zdravotná výchova obyvateľstva. 

Pri príležitosti osláv stého výročia založenia orga-
nizácie zorganizoval 17. septembra 2019 Územný 
spolok SČK v Senici podujatie - Deň zdravia. V 
Dome kultúry v Senici sme pre verejnosť pripravili 
ukážky prvej pomoci a v rámci prevencie civilizač-
ných chorôb sme poskytovali bezplatné vyšetre-
nie cholesterolu, cukru  a krvného tlaku. 
Tieto aktivity boli uskutočnené vďaka finančnej 
podpore Trnavského samosprávneho kraja pro-
stredníctvom projektu 100 rokov pomáhame. 

Miriam Madunická, Senica
foto: Viera Barošková

Deň zdravia 
v Senici

V blízkosti materskej a základnej školy v Tekovskej 
Breznici majú ihrisko vhodné aj pre deti z materskej 
školy. Túto príležitosť sme využili a v auguste sme 
pre deti z materskej školy zorganizovali súťaž na bi-
cykloch a kolobežkách pod názvom Pomalšie ale 
bezpečne dôjdi do cieľa. Deti sa na akciu tešili - každé 

dieťa si donieslo svoj bicykel alebo kolobežku a pre-
teky sa začali. Čakajúce na štarte si najprv podľa svo-
jich predstáv vymaľovali na papieri bicykel, prípadne 
prilbu. Deti museli zvládnuť trasu pomedzi kužele. 
Samozrejme sme im hravou formou vysvetľovali, k 
akým úrazom môže na bicykli dôjsť. 

Každé dieťa, ktoré prišlo bezpečne do cieľa,  
od nás dostalo malú pozornosť. Akcia sa všetkým 
páčila a dohodli sme sa, že určite nebude poslednou. 

Alica Hefková, Žiar nad Hronom

Materská 
škola 
Tekovská 
Breznica 

M esto Snina a Územný spolok 
SČK v Snine začali v škol-
skom roku 2019/2020 s výuč-

bou prvej pomoci pre žiakov 2.ročníka 
základných škôl.

Vytvoriť podmienky pre zážitkové učenie posky-
tovania prvej pomoci považujeme za nevyhnutnosť v 
edukačnom procese. Preto zavádzame spoluprá-
cu so Slovenským Červeným krížom, územným 
spolkom Snina pre deti materských škôl a žiakov  

2. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta. Žiaci nadobudnú základné poznatky 
prvej pomoci a zážitkovou výučbou sa naučia po-
hotovo reagovať v život ohrozujúcich situáciách. 
Už to, že sa naučia správne volať na tiesňovú linku a 
poskytnúť potrebné informácie, bude dobrým zá-
kladom, aby v prípade potreby nestratili duchaprí-
tomnosť a pomohli. Pri kladných skúsenostiach do 
budúcna zvažujeme zážitkovú výučbu aj v iných 
ročníkoch. 
Mesto Snina dalo zdravotnú výchovu do Koncep-
cie odboru školstva a platí to pre všetky materské a 
základné školy Mesta Snina. Aj projekt Dorotka a jej 
priatelia sa tým rozšíril do všetkých materských škôl.
Ďakujeme našim koordinátorom Mládeže SČK v 
Snine za úspešné zahájenie tohto projektu.

Anna Pavlíková, Snina

ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA AKO 
NEODMYSLITEĽNÁ SÚČASŤ 
VZDELÁVANIA V ŠKOLÁCH  
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
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BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI

A  k ste počas tohto ročníka kampa-
ne prišli darovať krv, boli ste me-
dzi takmer 25-tisíc odvážlivcami, 

ktorí tak urobili. Ďakujeme všetkým!

Študentská kampaň Slovenského Červeného krí-
ža oslávila štvrťstoročie. „Pred 25 rokmi sme ju 
začali so študentmi, avšak nie je zameraná len na 
nich“, hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekre-
tárka SČK. 

„Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nabrali odvahu 
a prejavujete ju každým opakovaným darovaním. 
Vaše hrdinstvo nie je samozrejmosťou – nie je 
Vás na Slovensku veľa a spoliehajú na Vás nielen 
jednotlivci, ale aj naše zdravotníctvo“, zdôraznila 
generálna sekretárka. 

Môcť darovať krv sa v dnešnej dobe stáva privi-
légiom – mnohým ľuďom zdravotné obmedzenia 
nedovolia dočasne alebo vôbec krv darovať. 
Aj počas tejto kampane z 24 367 ľudí ochotných 
darovať krv mohlo len 20 839, čo je 85 %. Medzi 
nimi bolo 3 060 prvodarcov.

Počas kampane ľudia darovali krv na všetkých 
pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, 
hematologicko-transfúznych oddeleniach ne-
mocníc a takmer 200 mobilných odberoch. Do 
kampane sa počas jej 5 týždňov zapojilo aj 128 
dobrovoľníkov SČK. 

Silvia Kostelná, Bratislava

Študentská 
kvapka krvi 
2019

Otvárací odber kampane so študentmi Ob-
chodnej akadémie Imricha Karvaša v brati-
slavskej Petržalke.

Š tudentská kvapka krvi odštartovala 
svoj jubilejný 25. ročník aj v Dome 
humanity SČK v Snine. 

Územný spolok SČK v spolupráci s hematologic-
ko-transfuziologickým oddelením humenskej ne-
mocnice zorganizoval 15. októbra 2019 - mobilný 
odber krvi v spoločenských priestoroch Domu hu-
manity SČK v Snine.

Študentskú kvapku krvi prišlo podporiť 56 bezprí-
spevkových darcov krvi, z toho 16 prvodarcov, čo 
nás veľmi teší. Mimoriadne oceňujeme ich humani-
tárnu aktivitu, keďže mnohým doterajším darcom 
krvi zdravotný stav nedovoľuje túto činnosť naďa-
lej vykonávať. V rámci Študentskej kvapky krvi a 
našich dlhoročných kampaní máme skúsenosť, že 
mladí ľudia prichádzajú darovať krv v osemnástich 
rokoch. Následne ich to tak chytilo, že sa stali pravi-
delnými darcami krvi.
Povzbudiť darcov a podporiť kampaň prišla aj pani 
primátorka Daniela Galandová.

Ďakujeme všetkým darcom a prvodarcom, ktorí sa 
zapojili do Študentskej kvapky krvi, vďaka patrí aj 
viacnásobným darcom, ktorí sú pre mladých vzo-
rom a  motivujú svojich rodinných príslušníkov, aby 
sa nimi stali.

Z úprimného srdca sa patrí poďakovať všetkým, 

ktorí nám pomohli s náborom darovania krvi, na-
ším dobrovoľníkom, mládeži SČK, farnostiam a 
všetkým, ktorí sa postarali o osvetu medzi mladými 
a podieľali sa na úspešnej Študentskej kvapke krvi. 
ĎAKUJEME A PRAJEME PEVNÉ ZDRAVIE !

Anna Pavlíková, Snina

Študentská kvapka v Snine

Mesto Nová Baňa zorganizovala koncom októbra 
podujatie Večer vďaky, ktoré bolo venované dar-
com krvi a organizátorom darcovstva krvi. 

Pred desiatimi rokmi zanikla nemocnica v Novej Bani a na 
podnet  Slovenského Červeného kríža a mesta sa začali 
3-krát do roka organizovať mobilné odbery v priestoroch 
základnej umeleckej školy. Spolu so zástupcami Mesta 
Nová Baňa sme si pripomenuli aj 100. výročie založenia 
Československého Červeného kríža a priblížili tak našu 
históriu aj darcom krvi.

Darcovia krvi so zlatou, diamantovou plaketou a 
medailou MUDr. Kňazovického dostali od mesta 
aj ďakovné listy. Poďakovanie odovzdali aj riadi-
teľke Slovenského Červeného kríža v Žiari nad 
Hronom. 

Alica Hefková, Žiar nad Hronom

Večer vďaky
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STOROČNICA V REGIÓNOCH, 
OSLAVY POKRAČUJÚ

S  té výročie vzniku organizácie Čes-
koslovenského Červeného kríža si 
16. septembra 2019 v Dome kul-

túry v Senici pripomenuli členovia a 
dobrovoľníci Červeného kríža, darcovia 
krvi, ale i zástupcovia firiem, organizá-
cií, predstavitelia verejného a spolo-
čenského života regiónu, samospráv, 
médií a ďalší hostia.

Slávnostné stretnutie svojou osobnou účasťou 
podporili prezident SČK Viliam Dobiáš, župan Tr-
navského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, 
primátor mesta Senica Martin Džačovský, ktorí vo 
svojich príhovoroch ocenili prácu organizácie SČK 
v Senici pri napĺňaní vysoko humánnych úloh v 

prospech občanov regiónu. Riaditeľka  senického 
územného spolku SČK Miriam Madunická zhod-
notila historické obdobie pôsobenia Červeného 
kríža v regióne Záhoria a Myjavských kopaníc až po 
súčasnosť. K slávnostnej atmosfére tohto výnimoč-
ného podujatia prispela cimbalovka a detský fol-
klórny súbor Juránek z Borského Svätého Jura. Pri 
príležitosti 100. výročia bola prítomným hosťom 
sprístupnená výstava zobrazujúca históriu  SČK v 
regióne Záhorie a oblastí Myjavských kopaníc. 

Miriam Madunická, Senica
Foto: Jakub Rajnoha

Dňa 10. októbra 2019 sme si pripomenuli  
100. výročie Červeného kríža v priestoroch Stred-
nej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad 
Hronom. Na úvod nám deti zo Základnej umelec-
kej školy urobili krátky kultúrny program. Predse-
da žiarskeho územného spolku SČK Robert Kováč 
vo svojom príhovore hovoril o histórii Červeného 
kríža a riaditeľka  územného spolku priblížila čin-
nosť SČK v regióne. Akcii  sa zúčastnili zástupcovia 
samospráv, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

členovia miestnych spolkov, členovia územnej a 
kontrolnej rady a samozrejme Mládež SČK. Ďa-
kovné listy za spoluprácu sme odovzdali našim 
dobrovoľníkom a aktívnym miestnym spolkom 

v Žarnovici a v Trnavej Hore, bez ktorých by sme 
mnohé akcie veľmi ťažko zvládli.   

Alica Hefková, Žiar nad Hronom

SENICA

ŽIAR NAD 
HRONOM

Hľadáme hrdinov 
na záchranu 
životov. 

Zapojiť sa môžete na odberových miestach Národnej transfúznej služby v termíne:

................................................................................................. 
Alebo odbery krvi priamo vo vašej prevádzke v Distribučnom centre v termíne: 

.................................................................................................  
K dispozícii sú aj hematologicko-transfúzne oddelenia nemocníc v termíne:

.................................................................................................  

Viac informácií vám poskytne špecialista/-ka administratívy 
alebo manažér/-ka prevádzky SM, EX.

Stačí málo. Zapojte sa s kolegami  
do iniciatívy Daj pár deci 2019 a darujte krv,  
ktorá môže zachrániť život.

19668 - Kvapkakrvi_A4_210x297.indd   1 15/08/2019   10:29

P rečo sa spoločnosť TESCO roz-
hodla zapojiť do kampane SČK  
a podporiť darovanie krvi ? 

„Jedna z našich hlavných hodnôt hovorí, že aj malá 
pomoc môže mať veľký význam. Zahŕňa všetky 
tie drobnosti, ktoré robíme každý deň pre našich zá-
kazníkov a komunity po celom Slovensku. Aj naďalej 
chceme pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pre-
to sme sa rozhodli zapojiť do kampane Slovenského 
Červeného kríža – „Daj pár deci 2019“ a aktívne pod-
poriť kolegov, aby darovali krv,“ hovorí Janka Gogová, 
Retail Employee Relations Manager Tesco Stores SR. 

Zamestnanci spoločnosti Tesco si touto akciou pripo-
menuli Svetový deň prvej pomoci. Veď mnohokrát je 
práve krv pri záchrane života najdôležitejšia. Odbery 
na rôznych pracoviskách Národnej transfúznej služby 
SR a hematologicko-transfúznych oddelení nemocníc 
prebiehali od 10. septembra do 28. októbra 2019.           
                              
Kampaň  oslovila nielen zamestnancov, ale aj zákazní-
kov a lokálnych partnerov, teda organizácie, s ktorými 
prevádzky spolupracujú.

Silvia Erdélyiová, Bratislava

Kampaň Daj pár deci so spoločnosťou Tesco

Dňa 23. novembra sa konal aktív 
darcov krvi obce Hozelec za ob-
dobie rokov 2014 až 2019. Bolo 

pozvaných 89 darcov, pričom osobitne 
boli ocenení pamätnou plaketou darco-
via staršej generácie. 

Ďakujeme im za ich príklad a do ďalších rokov im 
želáme veľa pevného zdravia, ktoré bolo a je nevy-
hnutným predpokladom pre darcovstvo krvi. Úctu 
sme prejavili aj tým, ktorí vďaka dobrému zdraviu 
sú stále aktívnymi darcami a ktorí tento veľký dar 
využívajú aj na túto formu pomoci iným ľuďom. 

Rovnako im želáme veľa pevného zdravia ako aj 
to, aby si ich občania našej obce vážili, pretože 
patria v tomto smere medzi týchto nenápadných, 
skrytých hrdinov, žijúcich medzi nami obyčaj-
ným životom, so všetkými starosťami a radosťami.

Klaudia Móricová, Poprad

Aktív darcov krvi Miestneho 
spolku SČK Hozelec

Do kampane sa zapojilo 16 obchodných 
jednotiek, 2 distribučné centrá a centrál-
na kancelária. Do 28. októbra darovalo krv 
celkovo 138 kolegov a darovali tak 62,1 litra 
tejto vzácnej tekutiny.
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D  ňa 26. septembra 2019 si aj 
územný spolok SČK v Banskej 
Bystrici pripomenul a oslávil 

100. rokov Červeného kríža v historickej 
budove Radnice v Banskej Bystrici. 

Príjemnú slávnostnú atmosféru vytvoril Spevácky 
zbor z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.
Medzi ocenenými boli dobrovoľníci, bezpríspev-
koví darcovia krvi, predsedovia miestnych spolkov 

SČK, zamestnanci, zástupcovia samospráv, zástup-
covia záchranných zložiek a zástupcovia spoloč-
ností, ktorí spolupracujú a podporujú SČK už nie-
koľko rokov. 

Všetci ocenení Červenému krížu venovali roky 
svojho života, svoj voľný čas, myšlienky i činy – a za 
to im patrí naša veľká vďaka.

Pri príležitosti oslavy storočnice Červeného kríža 
dostal aj územný spolok SČK v Banskej Bystrici oce-
nenie - z rúk viceprimátora Mesta Banská Bystrica 
Milana Lichého prevzali zástupcovia územného 
spolku cenu Mesta Banská Bystrica za dlhoročnú 
príkladnú spoluprácu vo všetkých oblastiach. 

Zuzana Stanová, Banská Bystrica

BANSKÁ 
BYSTRICA

Sté výročie existencie Červeného kríža na Sloven-
sku si v Michalovciach pripomenuli výstavou na 
námestí, ako aj diskusiou s prezidentom SČK Vilia-
mom Dobiášom a podpredsedníčkou tamojšieho 
územného spolku Marcelou Vincovou.
Galéria pod nebom na námestí v centre mesta od 
polovice augusta do konca októbra na 24 pane-
loch ukázala verejnosti históriu Červeného kríža 
vo svete, na Slovensku i v pôsobnosti územného 
spolku v Michalovciach.

Historické fotografie z úplných počiatkov činnos-
ti v 20. rokoch minulého storočia, ktoré vyhľadali 
pracovníci Zemplínskeho múzea v archívoch, do-
plnili čiernobiele a farebné snímky z povojnových 
a súčasných aktivít spolku.
Dobové fotografie priblížili históriu Červeného 
kríža vrátane príbehu jeho zakladateľa Henryho 
Dunanta, vznik Československého Červeného krí-
ža i miestnej organizácie, no tiež momenty z jej 
práce v regióne.

Fotografie z neskoršieho obdobia boli na pa-
neloch rozmiestnené tematicky podľa činností, 
ktorým sa SČK aktuálne venuje, napr. predstavili 
princípy ČK, darcovstvo krvi a  oceňovanie darcov. 
Jeden panel bol venovaný mládeži, ďalší dobro-
voľníctvu. Nechýbali ani panely s najaktívnejšími 
miestnymi spolkami, sociálnymi službami či pr-
vou pomocou.

Alena Kniežová, Michalovce

MICHALOVCE

6.  september sa v Žiline niesol 
v znamení osláv 100. výročia 
Československého Červeného 

kríža - symbolicky, na meniny prvej pre-
zidentky Československého Červeného 
kríža Dr. Alice Masarykovej. 

Dr. Masaryková sa podieľala aj na založení územ-
ného spolku SČK v Žiline a v pôvodnej budove sídli 
náš spolok dodnes. 

Oslavy prebiehali v priestoroch zrekonštruovanej 
novej synagógy v historickom centre Žiliny. Pozvaní 
delegáti a predsedovia miestnych spolkov okresov 
Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Martin a 
Turčianske Teplice, červenokrižicki zamestnanci, 
dobrovoľníci, vzácni hostia, partneri a podporovate-
lia, primátor mesta Žilina i predsedníčka Žilinského 
samosprávneho kraja prišli, aby si pripomenuli vzác-
ne jubileum a významné chvíle v živote žilinského 

Červeného kríža. Oslavu sprevádzala vokálna skupi-
na ACA People, ale aj miestny spolok Považský Chl-
mec a Teplička nad Váhom, ktorí sa môžu pochváliť 
skvostami folklórnej umeleckej skupiny.  

Scénický tanec kardiopulmonálnej resuscitácie 
študentov a mladých „križiakov“, moderovaná 
diskusia s prezidentom SČK Viliamom Dobiášom a 
generálnou sekretárkou SČK Zuzanou Rosiarovou 
o aktivitách a histórii SČK, blahopriania či torta do-
tvárali slávnostný červenokrižiacky večer. Mladé 
dobrovoľníčky v odevoch dobrovoľných sestier 
ČSČK, mladí dobrovoľníci v uniformách zdravotní-
kov ČSČK sprevádzali prítomných hostí výstavou 

i celým večerom. Každý kút a každá stena v tento 
večer dýchala Červeným krížom a jeho princípmi. 
Našli ste tu výstavu odznakov, kníh a publikácií, 
odevov, zdravotníckych pomôcok či pomôcok na 
záchranu života, ktoré používal Červený kríž, ale aj 
fotky z aktivít, pomoci, zbierok a života Červeného 
kríža. 
Prajeme, aby dozvuky z osláv 100. výročia pretrvá-
vali v spomienkach čo najdlhšie a aby nám všetkým 
boli povzbudením pre ďalšiu prácu na poli Červe-
ného kríža.

Peter Martinek, Žilina
Foto: Jakub Hodoň

Nitrianska aprílová prehliadka výtvarných prác 
detí MŠ , ktorá bola venovaná 100. výročiu zalo-
ženia Československého Červeného kríža, mala 

svoje vyvrcholenie  27. novembra v Metodicko – 
pedagogickom centre v Nitre. 
Učiteľky a žiaci materských škôl, ktorých práce 
boli vyhodnotené hlasovaním návštevníkov ako 
najlepšie, si prevzali svoje ocenenia.  Trinásť diev-
čat a chlapcov so svojimi pedagógmi sa potešilo 

pochvalným a ďakovným listom a pekným odme-
nám za ich výtvarné práce. A nás, červenokrižia-
kov, potešil záujem o túto tému a šírenie myšlie-
nok nášho hnutia u detí.   

Beáta Miškovičová, Nitra

ŽILINA

Červený kríž očami detí
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V Domove sociálnych služieb SČK Územný spolok 
Košice – mesto sa nám podarilo získať dotáciu z Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na pro-
fesionalizáciu miestnosti určenej na Snoezelen pre 
prijímateľov sociálnej služby. Z dotácie sme zakúpili 
bublinkový valec Maxi, čalúnenú oblúkovú základňu, 
optické vlákna so svetelným zdrojom, WiFi reflektor a 
vibračnú vodnú posteľ. Zrkadlovú guľu sme dokúpili 
zo zdrojov Košického samosprávneho kraja a zvyšok z 
finančných prostriedkov získaných z 2% z daní. 
Naším úmyslom je zaviesť novú odbornú činnosť a zá-
roveň podporiť rozvoj osobnosti prijímateľa sociálnej 
služby tým, že budeme stimulovať  zmyslové vníma-
nie a rozvíjať kognitívne schopnosti a komunikáciu. 
Ďalšie nie menej dôležité ciele sú zníženie agresivity, 
sebapoškodzovania a násilného správania . Tým, že sa 
bude redukovať stres a sterotypné správanie, zvýši sa 
spontánnosť, motivácia a iniciatíva prijímateľov soci-
álnej služby a tiež sa zlepší ich schopnosť relaxácie a 
uvoľnenia. Ďalším dôležitým bonusom je zlepšenie 

vzťahu medzi prijímateľom sociálnej služby a odbor-
ným personálom/rodičom. A to zlepšením sociálnej  
integrácie a interakcie, podporovaním výchovy a 
vzdelávania a tiež rozvojom vnímania príčiny a ná-
sledku, zlepšením koncentrácie a zväčšovaním moti-
vácie  a iniciatívy.

V mene našich prijímateľov sociálnej služby  
a zamestnancov vyjadrujeme jedno veľké ďakuje-
me všetkým donorom, ktorí prispeli k tejto novej 
odbornej činnosti. 

Martina Repejová, Košice

Od improvizácie k profesionalizácii

SOCIÁLNA ČINNOSŤ

Samko je štvorročný chlapec s cen-
trálnym hypotonickým syndrómom. 
Jeho svalstvo na tele je chabé a má 

problém sa udržať sám v stoji a samostat-
ne chodiť. 

V stoji a pri chôdzi prepadáva dozadu.  Má svoj vlastný 
spôsob premiestňovania sa po zadku s odrážaním 
rúk. Chôdza sa mu darí iba s dopomocou za ruky. 
Vie sa sám postaviť s pridŕžaním sa o nábytok a 
presúvať sa okolo nábytku. 
Pred rokom v SČK absolvoval terapiu v špeciál-
nom obleku Therasuit.  Počas terapie sa učil cho-
diť po štyroch, sedieť na loptičke bez opory a sám 
sa z nej postaviť.  Trénoval chôdzu vo vysokom 
kľaku posúvaním auta po podlahe. 

Nacvičoval samostatnú  chôdzu s 
kočiarikom. Niektoré nové zručnosti, 
ktoré Samko trénoval počas 4-týž-
dňovej terapie, zvládol v priebehu 
cvičenia. Naopak, na  niektoré z nich 
potreboval dlhší čas, aby si ich osvojil.
V máji tohto roku opäť začal náročný 
tréning v obleku Therasuit.  Samko 
cvičil 3 týždne, 5x v týždni po 3 hodi-
ny. Okrem tréningu v obleku, cvičenia 
v špeciálnej klietke s kladkami, záva-
žiami, elastickými gumami a závesmi 
denne absolvoval liečbu kyslíkom, 
rašelinou a špeciálnou masážou na 
aktiváciu svalstva. 
Posilňoval svalstvo dolných končatín 
a trupu v systéme elastických lán, 
učil sa samostatný stoj v obleku a bez 
neho, trénoval svalstvo jadra tela, aby 
jeho svaly pracovali proti gravitácii. 
Musel sa naučiť inak držať svoje telo vo vertikálnej 
polohe, aby počas stoja a chôdze neprepadával 
dozadu.  Nacvičoval si chôdzu s nohami bližšie k 
sebe. Opäť si osvojoval chôdzu po štyroch s otvo-
renými dlaňami. Aj samostatný stoj, vykročenie a 
udržanie svojho tela trénoval každý deň.  
Už počas terapie sme zaznamenali malé pokro-
ky. Samko sa začal viac pohybovať štvornožky s 
otvorenými dlaňami, chôdzu s kočiarikom zvládal 

v rýchlejšom tempe a pri strate stability sa sám 
dokázal udržať a pokračovať v chôdzi. V stoji a 
pri chôdzi neprepadáva dozadu, podarilo sa nám 
zmeniť ťažisko.  Jeho nohy pri chôdzi a v stoji už 
sú bližšie k sebe a menej vytočené do vonkajšej 
strany.  Samostatne zatiaľ prejde 2-3 kroky. Všetci 
sa úprimne tešíme z jeho pokrokov! 

Mária Nosáľová, Košice 

Samkove 
pokroky 
v obleku 
Therasuit

Špeciali- 
zované 
sociálne 
poradenstvo 
v Košiciach

Mládežníci 
na návšteve 
v Kremnici

V rámci špecializovaného sociálneho poraden-
stva v spolupracujúcich mestských častiach Bar-
ca, Krásna, Kavečany a Šaca vykonávame aj mo-
bilné poradenstvo pre ľudí s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným 
stavom. 
Radi by sme sa im poďakovali za dlhoročnú ak-
tívnu spoluprácu a mestským častiam Kavečany 
a Barca aj za propagáciu našich poradenských 
služieb v ich miestnych občasníkoch - Kavečian-
skom spravodaji a Barčianskom súčasníku. 
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Lucia Karoľová, Košice – mesto

Veľmi radi sme prijali pozvanie zamestnancov 
a klientov  Domova dôchodcov a Domova so-
ciálnych služieb v Kremnici a v októbri sme im 
prišli porozprávať o aktivitách Slovenského 
Červeného kríža v Žiari nad Hronom. 
Okrem predstavenia našej činnosti sme sa 
spolu s Ninou Jakušovou venovali aj ukáž-
kam prvej pomoci. Všetci sme so záujmom 
diskutovali a klienti boli zvedaví - nedali sa 
zahanbiť a vyskúšali si resuscitáciu na mode-
li aj umelé dýchanie. 
Zamestnanci aj klienti domova boli veľmi 
spokojní a požiadali nás, aby sme ich prišli 
opäť navštíviť. 

Marek Zaťko, Žiar nad Hronom

P rešovský samosprávny kraj tento 
rok podporil náš projekt Sme tu s 
Vami, sme tu pre Vás, vďaka kto-

rému sme zmodernizovali požičovňu zdra-
votníckych pomôcok. 

Požičovňa pomôcok má momentálne v databáze 
45 klientov v domácom prostredí. Za podpory roz-
počtu samosprávneho kraja sme zakúpili štyri elek-
tricky polohovateľné postele, štyri antidekubitné 
matrace a päť invalidných vozíkov.
Formou verejnej zbierky na podporu činnosti Slo-
venského Červeného kríža nám nákup pomôcok 
pomohla dofinancovať aj verejnosť. Srdečne ďaku-
jeme všetkým zúčastneným za podporu pod červe-
nokrížskym heslom Spolu pomôžeme. 

Počas slávnostného rokovania mestského zastupi-
teľstva pri príležitosti Dní mesta zástupcovia Mesta 
Humenné odovzdali ocenenia osobnostiam a kolektí-
vom. Medzi ocenenými tento rok nechýbal Slovenský 
Červený kríž v Humennom.
Cenu mesta, Cenu primátora mesta a Cenu dobrovoľ-
ník roka si prevzalo osem ocenených. Za humenský 
územný spolok SČK Cenu mesta prevzala riaditeľka 
Silvia Knapiková.
Práca spolku vo forme opatrovania chorých, prepravy 
odkázaných, asistencie, požičiavania zdravotníckych 
pomôcok či potravinovej pomoci je v meste nezastu-
piteľná. Podobnú úlohu má spolok aj pri darcovstve 

krvi a kurzoch v poskytovaní prvej pomoci.

Územný spolok spolupracuje s dobrovoľníkmi a ne-
zamestnanými, ktorých začleňuje do pracovného 
procesu formou rôznych projektov a aktivačných 
prác. Od roku 2010 pracovalo v terénnych sociálnych 
službách vyše 200 nezamestnaných, ktorí po preško-
lení nadobúdali pracovné návyky a zaradili sa do pra-
covného pomeru. Územný spolok SČK v Humennom 
Cena mesta veľmi potešila a zároveň povzbudila jeho 
zamestnancov a dobrovoľníkov do ďalšej činnosti. 

Silvia Knapiková, Humenné 

SOCIÁLNE SLUŽBY V HUMENNOM
Sme tu s Vami, sme tu pre Vás

Cena mesta pre humenských 
červenokrižiakov
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Znovu sme 
spolu pomohli 
potravinami 

Kaufland opäť podporil 
terénne sociálne služby 
Slovenského Červeného kríža

Červenokrižiaci z celého Slovenska 
sa už po šiesty raz spojili so všet-
kými slovenskými prevádzkami 

spoločnosti Kaufland.  V jeden októbro-
vý štvrtok opäť vyzvali kupujúcich, aby 
nákupom trvanlivých potravín prispeli 
na pomoc ľuďom v núdzi. 

Počas celého dňa mali ľudia možnosť prispieť čas-
ťou svojho nákupu pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť 
to, čo oni. Kúpené potraviny následne odovzdávali 
našim dobrovoľníkom. Mnohí už túto našu akciu 
poznali, prinášali darované potraviny bez vyzvania, 
no pridali sa tisícky ďalších – dokopy ich darovalo 
viac ako 16-tisíc. 

Tento rok sa nám podarilo vyzbierať rekordných  
72 ton trvanlivých potravín - zákazníci darovali takmer 
60 ton potravín a Kaufland prispel ďalšími 12 tonami.
„Na Slovensku stále žije mnoho ľudí, pre ktorých 

sú vzácne aj najbežnejšie trvanlivé potraviny, či sú 
to mnohopočetné rodiny, sociálne slabší alebo na-
príklad seniori. Mnohým z nich sme mohli pomôcť 
práve vďaka solidarite a nezištnej podpore tisícov 
ľudí,“ povedala generálna sekretárka SČK Zuzana 
Rosiarová. 
Z darovaných potravín sa podarilo pripraviť vyše  
3 400 balíkov, ktoré ľuďom v núdzi rozdelil Sloven-
ský Červený kríž. 

Tento rok sa na zbierke podieľalo 815 dobrovoľní-
kov Slovenského Červeného kríža, ktorí spolu od-
pracovali takmer 4 800 dobrovoľníckych hodín.
Najviac darovanou potravinou boli cestoviny, múka 
a ryža.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa v tomto roku zapojili 
a tešíme sa ma ďalší úspešný ročník!

Silvia Kostelná, Bratislava 

K aufland už po tretí raz podporil 
terénne sociálne služby. Vďaka 
projektu, ktorý v tomto roku 

nazvali Jedlo je pomoc, spoločnosť za-
čiatkom decembra odovzdala Sloven-
skému Červenému krížu šesť nových 
špeciálne upravených vozidiel vyba-
vených hydraulickou plošinou, ktorá 
umožňuje pohodlný nástup a výstup aj 
ľuďom na invalidnom vozíku.

„Vďaka novým vozidlám môžeme terénne sociálne 
služby posilniť v dvoch veľmi vyťažených regió-
noch (rožňavskom a košickom) a tiež rozšíriť posky-
tovanie služieb v Trebišove, Snine, Topoľčanoch a 
na Horehroní“,  približuje využitie nových vozidiel 
Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenské-
ho Červeného kríža. 
Terénne sociálne služby, konkrétne prepravnú 
službu využívajú ľudia v núdzi, s pohybovým ob-
medzením, onkologickí pacienti, mamičky s deťmi 

alebo tí, ktorí bývajú v ťažko dostupnom teréne, na 
miestach s nepravidelnou verejnou dopravou ale-
bo nevládzu vyjsť z domu bez pomoci iných.

Kampaň Jedlo je pomoc prebiehala vo všet-
kých slovenských predajniach od 17. októbra do  
27. novembra 2019 - Kaufland za každý predaný vý-
robok z produktového radu Z lásky k tradícii prispel  
10 centami na nákup týchto vozidiel. Okrem Slo-
venského Červeného kríža tak zákazníci podporo-
vali aj domácich slovenských dodávateľov. Ďakuje-
me za podporu a dôveru!

Silvia Kostelná, Bratislava 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT 
A HUMANITÁRNA POMOC

Počas druhého novembrového víkendu sme v za-
riadení Škola v prírode Šípková v Terchovej zorga-
nizovali školenie humanitárnej jednotky SČK Žilina. 
Dvadsiatka dobrovoľníkov Slovenského Červené-
ho kríža – členov humanitárnej jednotky - malo 
príležitosť trénovať, ako zvládnuť manažment 
udalostí s hromadným postihnutím osôb, triede-
nie ranených a chorých, súčinnosť pri ošetrovaní 
v hniezde ranených pri mimoriadnych situáciách, 

krízovú komunikáciu a psychologickú prvú pomoc 
zasiahnutým osobám. Víkendové školenie bolo 
prvým terénnym výcvikom pre žilinskú humanitár-
nu jednotku a zároveň teambuildingom územné-
ho spolku. Spoločne sme diskutovali o zlepšovaní 
vzdelávania, výcviku a materiálno technického vy-
bavenia jednotky pre mimoriadne situácie a navrh-
li zvolávací systém členov. Veríme, že školenie bolo 
začiatkom sérií pravidelného vzdelávania a rozvoja 
jednotky v našom regióne. Žilinskému samospráv-
nemu kraju ďakujeme za podporu tohto školenia. 

Peter Martinek, Žilina

Školenie 
humanitárnej 
jednotky

V dňoch 13. - 15. augusta 2019, 
Okresné riaditeľstvo Hasičské-
ho a záchranného zboru (OR 

HaZZ) v Leviciach za účasti OR HaZZ 
Levice, Zlaté Moravce, dobrovoľného 
hasičského zboru, SČK Levice a Špeciál-
nej kynologickej záchrannej služby Slo-
vakia uskutočnilo výcvik na priehrade 
Lipovina v Bátovciach. 

Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža v Leviciach 
pre zúčastnených profesionálnych ako aj dobrovoľ-
ných hasičov pripravili tri stanovištia, aby preverili ich 
znalosti v prvej pomoci. Hasiči absolvovali nami pripra-

venú modelovú situáciu, preverili si znalosti poskyt-
nutia prvej pomoci pri autonehode, vyskúšali si Rau-
tekov vyslobodzovací hmat, stabilizovanú polohu aj 
ošetrenie tehotnej ženy. Na našich modeloch si mohli 
vyskúšať a zopakovať kardiopulmonálnu resuscitáciu, 
Gordonov úder ako aj Heimlichov manéver. Tešíme sa 
na spoluprácu aj o rok.

Stanislava Sládečeková, Levice

Výcvik s 
hasičmi 
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Po tragickej dopravnej nehode, ku 
ktorej došlo 13. novembra 2019 
na ceste medzi Nitrou a Zlatý-

mi Moravcami, Slovenský Červený kríž 
zmobilizoval svojich dobrovoľníkov z 
Nitry, Topoľčian a Levíc a podľa požiada-
viek záchranných zložiek zabezpečoval 
pomoc v krízovom centre v Jelenci. 

Dobrovoľníci SČK z Levíc spolu s tímom krízovej 

intervencie Modrý anjel boli tiež 17. novembra prí-
tomní na pohrebe troch obetí dopravnej nehody v 
Jelenci. Spoločne pomáhali a podporovali pozosta-
lých a smútiacich počas týchto ťažkých chvíľ.
Zásah na mieste nehody ako aj pomoc a podpora 
v krízovom centre bol pre všetky zasahujúce zlož-
ky mimoriadne náročný, po fyzickej, aj psychickej 
stránke. Ako sa vyjadrilo Prezídium Hasičského a 
záchranného zboru, obetavosť, zodpovednosť a 
profesionalita bola citeľná počas celého zásahu. 

Vďaka patrí všetkým zložkám a jednotlivcom – hasi-
čom, záchranárom zo Záchrannej zdravotnej služby, 
Vrtuľníkovej záchrannej službe, Policajnému zboru 
Slovenskej republiky, Krízovému riadeniu, Modré-
mu anjelovi, psychológom, duchovným a všetkým 
prítomným červenokrižiakom. Slovenský Červený 
kríž je pripravený v krízových situáciách byť pod-
porou zasahujúcich zložiek a podať pomocnú ruku, 
či len jednoducho byť prítomný pre ľudí v núdzi, či 
ťažkej životnej situácii.

S lovensko patrí v rámci Európy do 
pomerne pokojného regiónu, kto-
rému sa dlhé desaťročia vyhli ka-

tastrofy veľkého rozmeru. 

Boli sme uchránení od vojnových konfliktov, roz-
siahlych prírodných, či priemyselných nešťastí. Vie-
me však, že hlboké ľudské tragédie sa odohrávajú 
aj na cestách, pri požiaroch, lokálnych povodniach. 
SČK a jeho zamestnanci a dobrovoľníci majú skúse-
nosti so zmierňovaním následkov takýchto udalostí, 
je však potrebné byť na nich dostatočne pripravení, 

nielen po materiálnej, ale aj psychickej stránke. 
Pritom môžeme využívať aj široké znalosti a prax 
našich zahraničných červenokrížskych kolegov. 

Aj preto sme na jeseň tohto roku v rámci priprave-
nosti na katastrofy zorganizovali seminár zameraný 
na krízovú pripravenosť s delegátom Medzinárod-
nej federácie ČK/ČP Nebojsom Medojevicom. 

Zároveň sa zástupca SČK zúčastnil na Európskom 
fóre Červeného kríža pre psychosociálnu podporu 
(ENPS). Fórum je príležitosťou pre výmenu skúse-
ností v oblasti psychosociálnej podpory a krízovej 
intervencie počas mimoriadnych udalostí, ktorá je v 
tomto storočí mimoriadne dôležitá a dostáva sa do 
popredia v rámci aktivít mnohých národných spo-
ločností ČK/ČP  

V meste Krompachy bola 7. no-
vembra 2019 vyhlásená mimo-
riadna situácia – v noci sa pre-

padla strecha bytového domu. 

Na ulici sa ocitlo 13 rodín a o strechu nad hlavou 
prišlo takmer 80 ľudí. Slovenský Červený kríž 
promptne zareagoval – hneď 7. novembra po-
skytol Mestu Krompachy pre zasiahnuté osoby 

potravinovú pomoc v objeme 120 kg trvanlivých 
potravín a 120 fliaš vody.

Marián Záhorec, Bratislava

Mimoriadna situácia v Krompachoch

Pomoc po tragickej 
dopravnej nehode pri Nitre

Červený kríž, 
krízová 
pripravenosť a 
psychosociálna 
podpora 

Ilustračné foto

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

December 2019 je v rámci Medzi-
národného hnutia Červeného 
kríža a Červeného polmesiaca 

(ČK/ČP) venovaný štatutárnym stretnu-
tiam. V Ženeve ste mohli počas desia-
tich dní stretnúť červenokrižiakov zo 
všetkých kútov sveta. 

Rokovania začali medzinárodným Fórom Mládeže 
Červeného kríža a Červeného polmesiaca, kde mladí 
ľudia spoločne okrem iného prediskutovali aj naplne-
nie stratégie o zapojení mládeže a bol im predstavený 
aj vyhodnocovací nástroj k tejto stratégii. Preberali aj 
dianie v subregiónoch. 
Na následnom Valnom zhromaždení Medzinárodnej 
federácie ČK/ČP členské národné spoločnosti ČK/ČP 
okrem iného prijali dokument Stratégi Federácie na 
ďalších 10 rokov - Stratégiu 2030. Uskutočnila sa aj his-
toricky prvá voľba Komisie mládeže fungujúcej vrám-
ci IFRC, ktorej členov volili delegáti mládeže. Prebehlo 
aj hlasovanie o prijatí nových národných spoločností 
či o novom logu federácie.
Na Sneme delegátov bude schválený predbežný 
program 33. Medzinárodnej konferencie ČK/ČP. Počas 
nej sa k zástupcom Medzinárodného hnutia pridali aj 
predstavitelia signatárskych štátov Ženevských doho-
vorov, aby rokovali o
kľúčových humanitárnych otázkach a spoločne prijali 
súvisiace rozhodnutia. Počas konferencie sa budú tiež 
konať voľby to Stálej komisie ČK/ČP. Stála komisia je 
deväťčlenný orgán Medzinárodného hnutia ČK/ČP, 
ktorý sa stretáva dvakrát
do roka a koordinuje aktivity Medzinárodného výbo-
ru ČK a Medzinárodnej federácie ČK/ČP, zabezpečuje 
zásadné smerovanie Hnutia medzi medzinárodnými 
konferenciami a rokuje so zástupcami štátov.
Slovenský Červený kríž na štatutárnych stretnutiach 
zastupoval prezident SČK Viliam Dobiáš. Stretnutia 
Mládeže ČK/ČP a Valného zhromaždenia sa zúčastnil 
aj koordinátor Mládeže SČK Richard Čanaky.
 
Silvia Kostelná, Bratislava

Štatutárne 
stretnutia 
Medzinárod-
ného hnutia 
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MLÁDEŽ SČK
Týždeň prvej pomoci 2019

Mini škola
prvej pomoci

Digitálna 
prevencia

V  druhej polovici júla sme v prí-
jemnom prostredí Počúvad-
lianskeho jazera znova zorga-

nizovali Týždeň prvej pomoci. 

38 mládežníkov strávilo 5 dní získavaním nových 
a upevňovaním starších skúseností a vedomostí. 
Mladí ľudia mali možnosť absolvovať 33- hodino-
vý kurz prvej pomoci a absolventi z predchádza-
júcich ročníkov zase strávili dni ošetrovaním mo-
delových situácií. Tímového ducha sme utužovali 
každý večer pri riešení spoločných situácií. 

Náš pobyt však nebol len o učení, naplno sme si 
užili slnečné dni na vodných bicykloch, či pre-
chádzkami okolo jazera. 

Dni sme ukončovali spoločnou opekačkou a zába-
vou pri ohni. Veľmi sa tešíme, že sa počas pobytu 
vytvorili nové priateľstvá a v Leviciach pribudli 
mladí ľudia, ktorí sú schopní poskytnúť prvú po-
moc v správny čas, resp. podať svoje vedomosti 
ďalej, aby  sa naše počty stále zvyšovali. 

Viktória Holečková, Levice 

V sobotu 14. septembra 2019 sme si pripomenuli 
Svetový deň prvej pomoci. Levickí mládežníci si pre 
návštevníkov obchodného centra Dituria pripravi-
li druhý ročník Mini školy prvej pomoci, tentoraz s 
podtitulom FAMILY FIRST - FIRST AID (Prvoradá ro-
dina – prvá pomoc). 
Prostredníctvom tejto akcie sa snažíme poukázať na 
to, že každý z nás má schopnosť naučiť sa pár jed-
noduchých úkonov, ktoré pomôžu zachrániť ľudský 

život. Množstvo času trávime doma s rodinou alebo 
v spoločnosti známych. V prípade ohrozenia života 
vďaka základným znalostiam budeme vedieť po-
môcť nielen našim blízkym, ale komukoľvek, kto to 
bude potrebovať.
Na stanovištiach sa návštevníci mohli naučiť základy 
záchrany ľudského života, jednoduchú prvú pomoc 
pri domácich úrazoch, či navštíviť stanovište pre ro-
dičov. Nechýbal ani detský kútik s omaľovánkami a 
rozprávkou o Červenom kríži. Záujem bol aj o mož-
nosť namaskovať si realistické poranenia.
Sme veľmi radi za všetkých, ktorí sa zastavili a nado-
budli nové vedomosti a zručnosti v prvej pomoci. 
Ďakujeme!

Ivona Töröková, Levice

V termíne od 20. do 28. septembra sme sa päti-
ca Sloveniek, mládežníčok - Romana, Viktória, 
Dáša, Hana a Ema – z Nových Zámkov, Levíc a 
Liptovského Mikuláša zúčastnili medzinárodné-
ho tréningu digitálnej prevencie organizovaného 
Mládežou Maďarského Červeného kríža. Projekt 
vznikol za podpory grantu Erasmus + a participo-
vali na ňom mladí ľudia zo siedmich krajín Európ-
skej únie – z Poľska, Nemecka, Litvy, Španielska, 
Talianska, Slovenska a Maďarska.
V maďarskom mestečku Velence sme sa počas ce-
lého týždňa oboznamovali s aktuálnymi témami 
ako kyberšikana, boj proti nenávistným komentá-
rom,  sexting, ochrana pred pohlavne prenosnými 
chorobami a ľudské práva. To všetko sme sa učili 
prostredníctvom rovesníckeho prístupu a interak-
tívnych aktivít, ktoré rozširovali naše vedomosti a 
zručnosti vo vedení skupín. Každý deň sme sa zú-
častňovali diskusií, zdieľali názory, hľadali riešenia, 
uzatvárali kompromisy, spoznávali iné zvyky a tra-
dície. To všetko v súlade so 7 princípmi Červeného 
kríža/Červeného polmesiaca.
Domov sme prišli nabité novou energiou, pri-
pravené naplno zužitkovať všetky nadobudnuté 
informácie a zručnosti. Už v prvom polroku roka 
2020 sa môžete tešiť na revitalizovaný interaktív-
ny národný kurz, ktorého obsahom nebude len 
HIV/AIDS prevencia, ale aj iné, nemenej dôležité 
témy, ktoré v súčasnosti trápia mladých ľudí - ky-
beršikana, rodová rovnosť, boj proti nenávistným 
komentárom a mnohé ďalšie. Získané vedomosti 
z kurzu budú môcť vyškolení koordinátori využiť 
na vzdelávanie mládeže na stredných školách, pre 
ktoré už v týchto chvíľach pripravujeme metodic-
ký materiál, aby si žiaci a študenti mohli z aktivít 
našich budúcich koordinátorov vziať čo najviac. 

Viktória Šutová, Nové Zámky

Dňa 7. augusta 2019 náš územný spolok podpísal 
dohodu o cezhraničnej spolupráci a dohodu o 

vzájomnej spolupráci. Za ukrajinskú stranu ju pod-
písal predseda Veľkoberezňanskej rajónnej rady 
Jaroslav Šukal, za okresný úrad v Snine prednosta 
Michál Vohár a za Územný spolok Slovenského 
Červeného kríža v Snine riaditeľka Anna Pavlíková.
Dohoda podporuje vzájomnú spoluprácu na úseku 
vzdelávania, kultúry, športu, cestovného ruchu, ale 
aj na úseku ochrany životného prostredia a civilnej 
ochrany medzi Veľkoberezňanským okresom Ukra-
jiny a slovenskou stranou - okresom Snina.
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti prípravy 

na civilnú ochranu spočíva v lektorskej, konzultač-
nej a informačnej činnosti a tiež pri organizovaní 
súťaží, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami.
Veríme, že podpísaný dokument zintenzívni blíz-
ke a dlhotrvajúce dobré vzťahy medzi susedný-
mi štátmi a sme presvedčení, že obe strany budú 
napomáhať realizácii spolupráce regiónov, miest, 
obcí, občianskych a záujmových združení v jednot-
livých oblastiach.
 
Anna Pavlíková, Snina

Dohoda 
o cezhraničnej 
spolupráci

V nasledujúcich riadkoch by som 
Vám chcela predstaviť Vyše-
hradskú skupinu pre spájanie 

rodín. Je to malá pracovná skupinka, 
ktorej členmi sú, okrem našej Národ-
nej spoločnosti, aj kolegovia z Čiech, 
Poľska a Maďarska. Skupina nie je malá 
len počtom členov, ale aj vekom. Tento 
rok oslavuje svoje druhé narodeniny, 
ktoré sme si pripomenuli pracovným 
stretnutím v poľskej Varšave v dňoch 
21. - 22. novembra. 

Dynamicky meniaci sa svet a podmienky na život 
predstavujú nové výzvy aj pre Hnutie Červeného 
kríža a Červeného polmesiaca. Vojny, prírodné alebo 
priemyselné katastrofy, zmena klimatických podmie-
nok prinášajú so sebou záplavy, suchá, zemetrasenia, 
znečistené životné prostredie, neobývateľné územia a 
dávajú do pohybu masy ľudí hľadajúcich nové a bez-
pečnejšie zázemie pre seba a svoje rodiny. 

Úlohou Hnutia ČK/ČP je poskytnúť humanitárnu po-
moc každému v núdzi. Z tohto dôvodu vznikla aj Vy-
šehradská skupina. Patrí do celosvetovej siete Hnutia 
pre spájanie rodín. Je regionálnou platformou, ktorá 
prepája skúsenosti z globálnej úrovne so skúsenosťa-
mi z miestnej úrovne. Prostredníctvom výmeny skú-
seností, analýzou úspešne aj neúspešne vyriešených 
prípadov, zjednocovaním postupov sa usiluje o to, aby 
náš vyšehradský región bol čo najlepšie pripravený 
profesionálne zvládnuť krízové udalosti.

Hlavnou témou stretnutia vo Varšave bola nová Stra-
tégia pre spájanie rodín na roky 2020 - 2025, ktorá má 
tieto ciele: zabraňovať rozdeľovaniu rodín, strácaniu 

osôb a udržiavať rodinné väzby; zvýšiť dostupnosť 
pátracej služby; poskytovať rodinám čo najviac in-
formácií o osude a pobyte nezvestných príbuzných 
a poskytovať podporu rodinám, ktorých členovia sú 
nezvestní ako aj rozdeleným rodinám.

Fakt, že nejde len o pekné slová na papieri, potvrdzujú 
aj reálne skúsenosti kolegov. V Prahe, napríklad, zhorel 
hotel a po rýchlej evakuácii turistov boli humanitárne 
jednotky Červeného kríža jediné, ktoré na mieste do-
kázali poskytnúť informácie ambasádam o osude ich 
štátnych príslušníkoch. V Maďarsku sa už niekoľkokrát 
podarilo spojiť rodiny migrantov, ktorých niektorí čle-
novia boli umiestnení v maďarskom záchytnom tábo-
re, ale ostatní členovia uviazli na území Srbska, či Bos-
ny a Hercegoviny a nemali o sebe žiadne informácie. 

V Poľsku, pri opakujúcich sa záplavách, dokázali zriadiť 
horúcu linku aby ľudia „odstrihnutí“ od sveta mohli in-
formovať svojich blízkych, že sú v poriadku. 

Želajme si v novom roku, aby sa nám podobné hranič-
né situácie vyhýbali, buďme však pripravení v prípade 
podobnej núdze pomáhať.

Katarína Majerská, Bratislava

Vyšehradská 
skupina pre 
spájanie rodín

Fakt, že slobodnú spoločnosť nesmieme pova-
žovať za samozrejmosť a musíme sa o ňu aktívne 
usilovať, potvrdzujú aj archívy Poľského Červené-
ho kríža. Uchovávajú osudy a svedectvá ľudí, ktorí 
zažili prvú a druhú svetovú vojnu, hrôzy okupácie, 
vyhladzovacích táborov a povstaní.
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P  o absolvovaní septembrového 
medzinárodného tréningu sme 
počas posledného novembro-

vého víkendu v Centre voľného času 
Štúrovo zorganizovali Víkend digitálnej 
prevencie. 

Zúčastnilo sa ho 27 mladých ľudí z Nových Zámkov, 
Žiaru nad Hronom, Levíc a Liptovského Mikuláša. 
Témami motivačného tréningu boli kyberšikana, boj 
proti nenávistným prejavom, nástrahy a dôsledky 
zdieľania sexuálneho obsahu na sociálnych sieťach, 
pohlavne prenosné choroby a rodová rovnosť. Ško-
lenie bolo vedené interaktívnou edukačnou formou 
prostredníctvom rôznorodých aktivít, pri ktorých 
sme diskutovali, vyjadrovali názory, hľadali riešenia 
na aktuálne problémy mladých, učili sa rešpektu, od-
straňovali stigmu a diskrimináciu.
Veľké ďakujem patrí našim mládežníkom, ktorí 
ukázali, že im spomínané témy nie sú ľahostajné a 
že rozhodne nepatria do kategórie ľudí, ktorí pred 
týmito témami zatvárajú oči. Poďakovať by sme 
chceli aj Centru voľného času Štúrovo, ktoré nám 
poskytlo priestory a vytvorilo príjemné podmien-
ky. Patrí im obrovské ďakujem za všetko, čo robia 
pre mládež, nie len v Nitrianskom kraji, ale i na 
Slovensku. 

Za pomoc a podporu tiež ďakujeme územnému spol-
ku SČK Nové Zámky, organizačnému tímu Rebeke,  
Robovi, Dáši, Hanke a Viki, ktorí tento víkend zabezpe-
čili organizačne aj po obsahovej stránke. 
27 mladých ľudí je po tomto víkende pripravených otvá-

rať oči svojmu okoliu, aby sa témy, o ktorých sa bežne 
nehovorí, dostali do popredia a aby ľudia pred nimi ne-
strkali hlavu do piesku. Spolu dokážeme zmeniť svet.

Viktória Šutová, Nové Zámky

Víkend 
digitálnej 
prevencie

Jesenné 
aktivity 
Mládeže SČK
V dňoch 25. a 26. októbra 2019 sa konalo zasadnu-
tie Rady Mládeže SČK v Terchovej, kde nás vždy 
očarí krása Národného parku Malá Fatra. Zasadnu-
tie prebiehalo v príjemnej pracovnej atmosfére a 
zúčastnení delegáti a hostia veľmi usilovne a sve-
domito pracovali.

Zasadnutia sa zúčastnilo 24 delegátov z 12 územ-
ných rád Mládeže SČK z celého Slovenska, 4 členo-
via Prezídia Mládeže SČK, koordinátor Mládeže SČK 

Richard Čanaky a významným hosťom zasadnutia bola 
aj pani generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.
Všetkým zúčastneným delegátom a hosťom ďa-
kujeme za ich usilovnosť a zodpovedný prístup k 
zasadnutiu Rady Mládeže SČK.

Neďaleko Liptovského Mikuláša v obci Huty sme 
na jeseň pre mládežníkov SČK zorganizovali aj 
Tréning pre trénerov. Tréning bol zameraný aj na 
osobnostný rozvoj účastníkov, pre mladých lídrov 
v rámci Mládeže SČK, ktorí budú schopní pripraviť, 
spracovať a interaktívne lektorovať súčasné národ-
né kurzy, ako aj v budúcnosti pracovať na vytvo-
rení a lektorovaní nových. Kurz bol vedený zážit-
kovou formou a bol pre našich účastníkov veľmi 
obohacujúci a poučný. Ďakujeme účastníkom za 
ich záujem vzdelávať sa a lektorom za odvedenú 
prácu a odovzdané vedomosti.

Matej Gocník, Nové Zámky

Bezpečnosť 
na cestách 
na Liptove 
Na cestách jazdí čoraz viac vodičov, nehodovosť je 
stále veľmi vysoká a pri veľkom množstve dopravných 
nehôd dochádza buď k zraneniu alebo dokonca usmr-
teniu ich účastníkov. Aj liptovská Mládež SČK, pod zá-
štitou územného spolku SČK v Liptovskom Mikuláši v 
spolupráci s Policajným zborom SR organizujú preven-
tívnu akciu Bezpečnosť na cestách, ktorá je zameraná 
najmä na zisťovanie vedomostí vodičov v oblasti prvej 
pomoci. Spolu s príslušníkmi Policajného zboru sa  
9. a 10. júla na cesty v mestách Liptovský Mikuláš a 
Ružomberok a na diaľnicu D1 vybrali naši mládežníci 
Emka Krupová, Julka Dobáková, Sarah Kováčiková,  

Anton Paprčiak, Jakub Letavay a Dominik Palkovič. Žiaľ, 
musíme konštatovať, že vedomosti vodičov z oblasti 
prvej pomoci sú dosť chabé a preto by sme radi po-
dobné preventívne akcie organizovali častejšie.

Ďakujeme Okresnému riaditeľstvu PZ v Liptovskom 
Mikuláši a Diaľničnej polícii pri Liptovskom Mikuláši za 
spoluprácu a tešíme sa na budúce spoločné aktivity.

Dominik Palkovič, 
Liptovský Mikuláš

M  esiac september bol pre 
našu územnú radu, Mládež 
SČK v Nových Zámkoch, na-

ozaj výnimočný. 

Od 10. septembra prebiehala v mestskej knižnici 
výstava fotografií pri príležitosti 100. výročia Čer-
veného kríža na území Slovenska. Jej návštevníci si 
mohli prezrieť zábery z činnosti našej Mládeže - od 
súťaží, ukážok prvej pomoci, maskovacích školení až 
po návštevy domovov sociálnych služieb. Do výsta-
vy sme zaradili i kúsok histórie, keď sme vo vitríne 
prezentovali kroniky i iné materiály či pomôcky, 
ktoré nám okolité miestne spolky na túto príležitosť 
poskytli. Výstava dávala návštevníkom pocítiť našu 
radosť z dobrovoľníckej činnosti, ktorá z fotiek vyža-
rovala. Vernisáž výstavy bola 10. septembra. Okrem 
kultúrneho programu sa návštevníkom prihovorili 
pani riaditeľka knižnice a zástupcovia Slovenského 
Červeného kríža. A teda bolo sa komu prihovárať! 

Knižnica bola plná do posledného miesta - už ne-
zostali ani stoličky na priloženie! Záujem bol naozaj 
veľký, od mladých až po seniorov, od dobrovoľníkov 
až po ľudí, ktorí v Červenom kríži nikdy nepôsobili. 
Ohlasy po vernisáži boli naozaj veľmi pozitívne. To 
nás motivovalo k ďalším podujatiam. Počas celého 
septembra sa uskutočňovali rôzne prednášky - vyvr-
cholením výstavy bola beseda s bývalými prezident-
mi Mládeže SČK Marcelom Štefánikom a Viktóriou 

Šutovou. Tí porozprávali našim dobrovoľníkom o ich 
skúsenostiach a zážitkoch, čo bolo pre všetkých veľ-
mi motivujúce. 
Na začiatku výstavy sme ani nedúfali v taký úspech, 
aký nakoniec dosiahla a za to sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí sa na nej podieľali! Už teraz sa tešíme 
na ďalšie podobne úspešné projekty!  

Kristína Ježová, Nové Zámky

Výstava a 100 rokov 
Červeného kríža 
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M  ládež SČK v Leviciach v spolu-
práci s Dobrovoľným hasičským 
zborom a Policajným zborom 

skupiny prevencie vnútorného oddelenia 
Levice zorganizovala prvý ročník akcie s 
názvom "Zavolať sanitku nestačí".

Pre žiakov základných škôl ale aj pre širokú verejnosť 
sme pripravili simulovanú realistickú dopravnú ne-
hodu spolu s náučným komentárom pri zásahu jed-
notlivých zložiek záchranných systémov a stanovištia 
s praktickými ukážkami prvej pomoci. Policajný zbor 
mal pripravené stanovište s prevenciou v cestnej do-

prave a Dobrovoľný hasičský zbor stanovište, na kto-
rom si žiaci mohli prezrieť vozidlo a jeho vybavenie.
Akcia, ktorá prebehla 11. októbra pri pešej zóne v Le-
viciach, bola rozdelená do viacerých blokov, keďže zo 
strany škôl bol o ňu veľký záujem. Celkovo sa na akcii 
zastavilo asi 170 žiakov a mnohí okoloidúci. 

Myšlienkou akcie je zvýšiť povedomie a naučiť žiakov 
a občanov základné zručností v rámci poskytovania 
prvej pomoci, bezpečnej cestnej prepravy alebo prí-
padnej autonehody. Veľká účasť je dôkazom, že školy 
majú záujem vzdelávať žiakov v tejto oblasti. Veríme, 
že touto praktickou ukážkou si žiaci mohli tieto témy 
lepšie zapamätať a osvojiť. 

Veľmi pekne ďakujeme účastníkom z Dobrovoľné-
ho hasičského zboru Dolný Pial, Policajného zboru 
skupiny prevencie vnútorného oddelenia, Mestu 
Levice, Odťahovej službe Daru za zabezpečenie 
vraku auta a v neposlednom rade zamestnancom 
a dobrovoľníkom SČK. 

Ivona Töröková, Levice

P rvého decembra si pripomína-
me Svetový deň boja proti AIDS. 
Mládež Slovenského Červeného 

kríža pri príležitosti tohto dňa upozor-
ňuje na možnosti a potrebu prevencie 
aj prostredníctvom národnej súťaže 
pre stredoškolákov.

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, 
že možnosti prevencie existujú. Práve prevencia je zák-
ladnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto 
oblasti zameriavajú. 
V priestoroch KC Dunaj v Bratislave sa v piatok 29. no-
vembra 2019 stretlo 10 družstiev z celého Slovenska na 
piatom ročníku Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie 
pre stredné školy. Do regionálneho kola súťaže, ktoré 

prebehlo online, sa zapojilo viac ako 70 stredných škôl z 
celého Slovenska. Súťaž pripravila Mládež SČK a stredo-
školáci si v nej porovnali svoje vedomosti o víruse HIV, 

spôsobe prenosu i ochrane a mali tiež možnosť prejaviť 
svoju kreativitu. Víťazmi sa stali študenti Gymnázia Mi-
lana Rúfusa v Žiari nad Hronom, druhé miesto získali 
súťažiaci z Gymnázia  Pierra de Coubertina Piešťany a na 
treťom mieste boli študenti gymnázia zo Šurian. 
Súčasťou kampane sú aj sviečkové pochody mladých 
ľudí, ktoré majú upozorniť verejnosť na túto problemati-
ku a prejaviť solidaritu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS. Na pre-
lome novembra a decembra zorganizovali takéto svieč-
kové pochody mládežníci SČK v Bratislave, Košiciach, 
Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Leviciach, Žiari 
nad Hronom, Bánovciach nad Bebravou a Giraltovciach.

Pracovná skupina HIV/AIDS 
prevencie a organizátori súťaže

ZAVOLAŤ SANITKU NESTAČÍ

Kampaň 
k Svetovému 
dňu boja 
proti AIDS 
2019

Langenlois 2019
Medzinárodný
kemp mládeže

Č  lenkou Mládeže SČK som sa 
stala v štrnástich rokoch. Ako 
začínajúca zvedavá dobrovoľ-

níčka som si takmer nedýchajúc pre-
hliadala internetovú stránku Mládeže 
SČK, keď mi padol zrak na časť s ná-
zvom "Medzinárodný kemp Mládeže 
Rakúskeho Červeného kríža".

Po preskúmaní všetkých podrobností o kempe som 
sa neuveriteľne nadchla a v duchu snívala o tom, že aj 
ja sa raz zúčastním na tomto tábore.
O tri roky neskôr v máji 2019 mi po napísaní motivač-
ného listu, na ktorom som si dala naozaj záležať, priš-
la radostná správa, že sme boli spolu s Diankou Kato-
novou z Košíc vybrané a máme možnosť sa zúčastniť 
práve na tomto medzinárodnom kempe. 
Obe sme boli nadšené. Prišiel vytúžený 8. júl. Aj na-
priek vlakovým meškaniam sme sa na hlavnej stanici 
vo Viedni stretli a konečne sa mohol začať 64. ročník 
medzinárodného kempu Langenlois.

Tento rok sa kempu zúčastnilo 45 účastníkov z 24 krajín. 
Bohatý program tvorilo množstvo prednášok, aktivít, 
workshopov na rôzne témy - kultúrne rozdiely, kyber-
šikana, medzinárodné humanitárne právo, misie Čer-
veného kríža a Červeného polmesiaca (ČK/ČP), online 
komunikácia, pracovná psychológia a mnoho ďalších.
Navštívili sme spolu Viedeň a jej pamätihodnosti, his-
torické mestečko Melk, miestnu vináreň, ale aj kon-
centračný tábor Mauthausen. 
Mali sme jedinečnú možnosť predstaviť našu krajinu. 
Prostredníctvom večerných tzv. národných pubov 
sme na vlastnej koži mohli spoznávať vzdialené kul-
túry, ich tradície a obyčaje. Naučili sme sa tancovať 
africký kmeňový tanec, pomohli v kuchyni s kórej-

ským jedlom, zaspievali si cyperskú pieseň a zahrali 
si malajskú hru. Okrem toho sme mali možnosť vidieť 
svetový veľkostný rozmer spoločností ČK/ČP. 

Zistili sme, ako funguje červenokrížska mládež v rôz-
nych kútoch sveta. Poskytlo nám to veľa inšpirácie a 
motivácie pre ďalšiu činnosť a rozširovanie obzorov. 
Za dva týždne sme si vytvorili jedinečné priateľstvá 
s ľuďmi po celom svete, s ktorými sme aj dnes v kon-
takte, pretože nás spájajú rovnaké spoločenské hod-
noty a nezabudnuteľné zážitky.

Ivona Töröková, Levice 
a Diana Katonová, Košice mesto 

M  edzinárodný kemp Rakúske-
ho ČK v Langenloise mal tento 
rok pre Slovensko aj trochu 

iný rozmer. 

Mládež SČK reprezentovali netradične až traja naši 
dobrovoľníci - spolu s účastníčkami, Dianou a Ivonou, 
som do Rakúska vycestoval aj ja, ako jeden z organi-
zátorov.
V roku 2017 som bol v kempe ako účastník, tento rok
som mal možnosť zapojiť sa z inej perspektívy, zážitok
to však bol rovnako silný a obohacujúci. Organizačný 
tím sa skladá z desiatich mladých ľudí z Rakúska, Ma-
ďarska, Írska, Fínska, Srbska a Slovenska. Kemp sa pre 
nás začal o pár dní skôr, aby sme ešte pred príchodom 
účastníkov stihli pripraviť všetky body programu. Silu 
Červeného kríža a Červeného polmesiaca sme napl-
no pocítili hneď po príchode prvých účastníkov. Pre 
mnohých to bol ich prvý deň v Európe. Prišli z rôznych 
krajín, rôznych kultúr, jedno mali avšak všetci spoloč-
né, niečo ich všetkých spájalo. Bol to práve Červený 
kríž, Červený polmesiac. Slovami sa ťažko popisuje 
atmosféra, ktorú sme zažívali. Spolunažívanie vyše 
päťdesiatky mladých ľudí pod jednou strechou by 
nebolo možné bez pochopenia jednotlivých kultúr, 
čo ani pre jedného nebol problém. S nadšením sme 

budovali priateľstvá, 
nadväzovali kontakty. 
Všetci účastníci sa zo 
všetkých síl snažili pre-
zentovať svoje kultúry 
čo najlepšie. Bolo pre 
mňa fascinujúce sle-
dovať večerné debaty 
mladých inteligent-
ných ľudí, ako disku-
tujú o ich aktivitách v 
národných spoločnos-
tiach či životných prí-
behoch. Pri nejednej 
aktivite preukázali, že 
dokážu pracovať v sku-
pine, dokážu podporiť 
a pomôcť aj jazykovo 
menej zdatných, či spoločne sa zasmiať a budovať 
priateľstvá. Priateľstvá, ktoré nevydržia len pár dní, ale 
zostanú na celý život.
Nám, „teamerom“, bolo cťou stráviť dva týždne so 
všetkými účastníkmi a tešíme sa, že aj my sme svojou 
snahou prispeli k tomu, aby si z kempu odniesli čo naj-
viac zážitkov, vedomostí a inšpirácie do práce v národ-
ných spoločnostiach ČK/ČP po celom svete. 

Teameri zvyknú hovoriť – „after the camp is before the 
camp“, čo znamená, že po skočení jedného ročníka sa 
začína príprava toho nasledujúceho. Začiatkom roka 
začneme pracovať na ďalšom, už 65. ročníku kempu a 
teším sa, na všetkých účastníkov – preto budúci rok ne-
váhajte a určite sa skúste prihlásiť aj vy. Teším sa na vás! 

Richard Čanaky, Bratislava  

Foto: Markus Hechenberger 
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MIESTNE SPOLKY A DOBROVOĽNÍCTVO
Veľakrát sa stáva, že operačné stredisko vyšle prí-
slušníkov mestskej polície do terénu ku zranenej 
osobe, sú svedkami bitky, divokej zábavy alebo sa 
ocitnú pri kolapse. Často sú asistujúcou zložkou 
zdravotníckym záchranárom pri zásahoch, či prvý-
mi na mieste pri kardiopulmonálnej resuscitácii. Aj 
preto sa rozhodli 10 príslušníci žilinskej mestskej 
polície zúčastniť sa rozšíreného 33-hodinového 
kurzu prvej pomoci. Samozrejme, ako každá „tri-
dsaťtrojka“ v Žiline, aj tento kurz bol pripravený zá-
žitkovou formou s množstvom modelových situácií 
zameraných na prax mestského policajta. Epileptic-
ké záchvaty, bitka, náhla cievna mozgová príhoda 
či bezvedomie – všetko pod vedením skúsenej zá-
chranárky Zuzky a školiteľov a trénerov zážitkovej 
prvej pomoci. Policajti si uvedomili, že jeden kurz 
nestačí, a chce to pravidelné tréningy a zdokonaľo-
vanie. Rozhodli sa preto založiť Miestny spolok SČK 
pri Mestskej polícií v Žiline, aby zdokonaľovali svoje 
zručnosti v prvej pomoci a rovnako ich odovzdávali 
a šírili ďalej. Ďakujeme za rozhodnutie začleniť sa do 
rodiny SČK!

Peter Martinek, Žilina

E šte dve hodiny by Dušan Ondrejič-
ka mohol v kľude spať vo svojej po-
steli, on však nastupuje do svojho 

dobrovoľného druhého zamestnania. 

Už rok si pohľadný tridsiatnik trikrát do týždňa pred 
šiestou hodinou ráno oblieka biele tričko, rukavice a 
milým hlasom prebúdza babičky a deduškov v Dome 
humanity Slovenského Červeného kríža v Trenčíne. 
Pred dvoma rokmi sa prihlásil na externé štúdium Zdra-
votníckeho záchranára.  „V Bratislave požadovali prax, v 
Žiline ma našťastie vzali aj bez praxe“, spomína Dušan. 
Následne sa začal informovať, kde by jeho pomoc uví-
tali. Mal skúsenosť s dobrovoľníctvom v hospici, a tak 
zatelefonoval na Červený kríž. Ako priznáva riaditeľka 
Janka Koppiová, tu jeho nadšenie uvítali. „Ráno je tu 
najviac práce, chlapská ruka sa sestričkám a opatrova-
teľkám veľmi hodí.“ Zväčša ženský kolektív útlych žien 
má so zdvíhaním a obliekaním nevládnejších seniorov 
dosť práce. Práve tu im usmievavý Dušan veľmi pomá-
ha. „Obliekam, učešem, preveziem, nakŕmim,“ sumari-
zuje dobrovoľník. 
Popri tom s každým prehodí milé slovo, čo pomáha 

rovnako. „Nech má žena akýkoľvek vek, vždy ju poteší 
pohľad na fešáka,“ smeje sa riaditeľka, podľa ktorej sa 
obyvateľky správajú k Dušanovi inak.  
V Dome humanity trávi Dušan spravidla dve hodiny, 
podľa toho, koľko má času a na ktorých zmenách chýba 
„chlap“. Následne beží do svojho pôvodného zamest-
nania. Šikovný konštruktér trávi väčšinu pracovného 
času za počítačom a ako priznáva, červené oči nemá od 
ranného vstávania, ale od dlhého pozerania na obra-
zovku. Na prahu štyridsiatky zatúžil po tom byť užitoč-
ný. Baví ho vraj viac práca v zdravotníctve. 

Keď sa vyzvedám, prečo si vybral starých ľudí, ktorí sú 
skôr tabu ako vyhľadávanou spoločnosťou, odpovedá 
jasne: „Starí ľudia sú odkázaní na našu pomoc. Cítim, že 
tu som potrebný.“ Pohľad na staré telo mu podľa jeho 
slov nerobí problém.  „Šteniatkam pomáha veľa ľudí, 
pretože sú milé. Starí ľudia poznačení rokmi a choroba-
mi až tak nie,“ dodáva mladík a odváža babičku rezkým 
krokom do jedálne na raňajky. Len tak, pretože ho to 
teší. 

Andrea Koppiová, Trenčín

Mestská polícia, prvá pomoc 
a nový miestny spolok SČK

Cítim, že tu 
som potrebný

Dňa 21. septembra 2019 náš miestny spolok v Kokave 
nad Rimavicou privítal účastníčky Maratónu dobrej 
vôle. V našej obci sa v tomto roku konal už druhý krát, 
na Slovensku to bol v poradí už šiesty maratón.
Maratón dobrej vôle má tri posolstvá: Spájať ľudí, 
pomáhať a uchovávať tradície. Na začiatku to bol 
jednoduchý nápad. Aj vďaka nám dostal maratón 
reálnu podobu, akú má teraz. Ženy na celom Slo-
vensku háčkujú štvorce, ktoré sa potom následne 
na týchto určených maratónoch zošívajú dokopy 
do diek. Hotové deky venujeme nemocniciam, 

detským domovom, alebo domovom dôchodcov v 
regióne. Vďaka hlavnému sponzorovi Colorfullma-
deshop sa okrem toho robí množstvo aktivít, ako 
napríklad predaj vlny cez internet, a výťažok z pre-
daja je určený pre konkrétne miestne spolky SČK. 
Na poslednom maratóne to bol projekt Pokojný 
spánok, keď vybrané dievčatá dostali vlnu a háčko-
vali deky ešte pred maratónom.
V septembrovú sobotu sa na maratóne zošilo a 
poštou prišlo dokopy 87 diek. Je to neuveriteľné 
číslo. Deky poputujú do Dedesa Hnúšťa, Vienala 

Rimavská Sobota, Charita Kokava nad Rimavicou, 
Domov dôchodcov Poltár, Detské a onkologické 
oddelenie v Rimavskej Sobote, Svetielko nádeje v 
Banskej Bystrici, do Betánie v Kalinove a deky pre 
psíky do útulku Tuláčik v Brezne. 
Keďže uvedená akcia sa stretla s pozitívnym ohla-
som a je záujem aj zo strany našich žien, budeme 
pokračovať aj v ďalších ročníkoch. 

Jaroslava Babjaková, 
Kokava nad Rimavicou

V olám sa Veronika, a aj keď som 
súčasťou MS SČK v Cabaj-Čápore 
len necelé 2 roky,  rada by som 

Vás oboznámila s činnosťou nášho spol-
ku, vyzdvihla a poďakovala za prácu dl-
horočným členom, bez ktorých by spolok 
nefungoval. 

Prvoradou úlohou v činnosti nášho miestneho 
spolku je organizovanie hromadných odberov krvi, 
získavanie prvodarcov. Tejto aktivite venujeme mi-
moriadne veľkú pozornosť. Prvý mobilný odber 
krvi sa uskutočnil 21. marca 2017 pod vedením 
pani Evy Katrenčíkovej, ktorá je nielen predsedníč-
kou spolku, ale aj človekom, na ktorého sa možno 
obrátiť v každej situácii.
Aj keď sme väčšia obec, začiatky boli veľmi ťažké. 
Prihlásených darcov bolo 24, z čoho boli štyria pr-
vodarcovia. Túto výzvu spolu s ďalšími členmi  pani 

Katrenčíková nevzdávala. Ten istý rok sa uskutočnil 
ďalší odber a mobilné odbery pokračujú dodnes, 
dvakrát do roka. Úsilie a snaha sa vyplatili a 12. sep-
tembra 2019 sme sa tešili z historicky najvyššieho 
počtu zúčastnených darcov a prvodarcov. Mobil-
ného odberu sa zúčastnilo 39 prihlásených darcov, 
z ktorých krv darovalo 36 a prvodarcov bolo 7. 
Naša obec má ľudí s veľkým srdcom veľmi veľa.  

K 31. decembru 2018 evidujeme 225 ocenených 
darcov. Medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického 
boli ocenení dvaja darcovia, diamantovú plaketu 
prof. MUDr. Jana Janského získalo už 6 darcov, zlatú 
plaketu má 52 darcov, strieborných darcov máme 
56 a bronzové ocenenie získalo už 109 darcov krvi. 
Výbor nášho spolku tvorí 7 členov, celkový počet 
aktuálnych členov je 63. Naša činnosť však nespo-
číva iba v organizovaní mobilných odberov, ale 
aj v poskytovaní asistenčnej služby prvej pomoci 
na športových, kultúrnych a iných podujatiach 
usporiadaných našou obcou. Spolupracujeme so 
sociálnou a zdravotnou komisiou pri Obecnom 
zastupiteľstve v Cabaji-Čápore. V spomínanej ko-
misii pracujú tri členky nášho miestneho spolku. 
Podieľajú sa na riešení problematických záležitostí 
v tejto oblasti. Vyhľadávacou metódou sa podieľa-
me na zlepšovaní kvality života zraniteľných skupín 
obyvateľov obce. V rámci Operačného programu 
FEAD distribuujeme potravinové a hygienické ba-
líky pre našich spoluobčanov.
Našu činnosť sa snažíme rozširovať podľa potreby. 
Nebolo by to možné bez aktívnych členov nášho 
spolku, darcov, priaznivcov Červeného kríža a vô-
bec celej našej červenokrížskej rodiny. Patrí im veľ-
ká vďaka. Pomáhame spolu. Veď máme dve ruky. 
Jednu pre nás a druhú pre pomoc iným.  

Veronika Kováčová, Cabaj – Čápor 

Maratón dobrej vôle

Pomáhame 
spolu v Cabaj 
– Čápore
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V obci Myslina v okrese Humenné 
sme si 24. novembra 2019 za prí-
tomnosti zakladajúcich členov 

pripomenuli 60 rokov od založenia Miest-
neho spolku SČK. 

Jeho prvotnou úlohou bolo darcovstvo krvi, 
neskôr pribudla humanitárna činnosť a vzá-
jomné kultúrne aktivity vo forme ochotnícke-
ho divadla. Ich hlavnou úlohou bolo pomocou 
miestnych učiteľov udržiavať kontakt medzi 
ľuďmi navzájom.  

Prítomné zakladajúce členky spomínali, akou 
formou zabezpečovali financovanie svojej čin-
nosti - rôznymi brigádami i ťažkými manuálny-
mi prácami na poliach v okolí obce. S pokorou 
prežívali vtedajšie náročné obdobie. Napriek 
neľahkým časom spolok neustále fungoval. Vy-
rastali a vymieňali sa v ňom nové generácie čle-
nov, ktorí sa navzájom podporovali a predávali 
si cenné skúsenosti.  Ďakujeme za desaťročia 
Vašej ľudskosti! 

Silvia Knapiková, Humenné

14. novembra 2019 sme boli účastníkmi Dňa 
otvorených dní na Jesseniovej lekárskej fakul-
te v Martine Univerzity Komenského. Organi-
zátorom tejto akcie bol náš miestny spolok v 
spolupráci s obecným úradom a Základnou 
školou v Lehote pod Vtáčnikom. Deti zo zdra-
votníckeho krúžku si osvojili techniku kardio-

pulmonálnej resuscitácie, pričom využili aj 
automatický defibrilátor. Zaujímavosťou bola 
možnosť si vyskúšať spôsob realizácie lapa-
roskopie. Obrovským zážitkom bolo praktic-
ky diagnostikovať rôzne príznaky ochorení za 
pomoci simulačných modelov. Ak nám ide o 
motiváciu detí, tak toto je jedna z ciest, kto-
ré otvárajú nové poznatky v tejto oblasti.

Jarmila Smatanová, 
Lehota pod Vtáčnikom

Aj  preto Slovenský Červený kríž a spoločnosť 
Kaufland už po šiestykrát zorganizovali chari-
tatívny projekt Pomáhame potravinami. Zapá-
jajú sa doň aj členovia miestnych spolkov SČK. 

Na Orave sa veľmi aktívne angažujú členky MS 
SČK Istebné, ktoré s nadšením pomáhajú zbierať 
trvanlivé potraviny v Kauflande v Dolnom Kubíne. 

Práve tento miestny spolok sa postaral o dis-
tribúciu potravinových balíkov venovaných 
spoločnosťou Kaufland, ktoré poputovali do 
domácností osamelých seniorov a mnohodet-
ných rodín. 11. októbra ich v mene spoločnos-
ti odovzdala pani Júlia Romanová riaditeľke 
Územného spolku SČK Dolný Kubín Zuzane Krš-
kovej a starostke obce Istebné Lýdii Fačkovej.

Dušan Sabol, Istebné

Ďakujeme dobrovoľníkom Dobrovoľníckeho cen-
tra Košického kraja za skrášlenie nášho dvora v 
Domove sociálnych služieb SČK Územného spolku 
Košice-mesto vytvorením krásneho jazierka. Svoj 
domov v ňom našli aj rybičky, ktoré priniesla naša 
pracovníčka, opatrovateľka Vierka. S  prijímateľmi 

sociálnej služby sa starajú a sledujú, ako ryby plá-
vajú, čo jedia, kam sa skrývajú – teda ako si naží-
vajú. Jazierko prispelo k zušľachteniu celkového 
prostredia a k zvlhčeniu vzduchu, najmä v letných 
horúčavách. 

V mene našich prijímateľov sociálnych služieb 
vyslovujeme VEĽKÉ ĎAKUJEME.

Zuzana Jusková, Košice

Jazierko

60 rokov 
miestneho 
spolku

Bol to zážitok

Pomáhať 
je ľudské

V sobotu 14. septembra 2019 Bra-
tislavská kynologická záchra-
nárska brigáda (BKZB), ktorej 

členovia sú zároveň aj členmi Miestneho 
spolku SČK BKZB, zorganizovala vo Vý-
cvikovom centre pre záchranárske psy 
v Rohožníku prvý ročník súťaže pre ma-
lých záchranárov s názvom Záchranársky 
viacboj – junior. 

Súťaž bola určená pre deti vo vekových kategó-
riách 5 - 8 rokov a 9 – 12 rokov. Na ôsmich stano-
vištiach so záchranárskou tematikou si deti mohli 
otestovať svoje vedomosti a zručnosti, vrátane 
ošetrenia realisticky znázornených poranení a kar-
diopulmonálnej resuscitácie. Po skončení súťaže 
detí si mohli zasúťažiť aj dospelí - na rovnakých sta-
novišťiach, avšak s drobnými obmenami.
Súťažou si miestny spolok zároveň pripomenul aj 
Svetový deň prvej pomoci. Jeho iniciátorom je Me-

dzinárodná federácia spoločností Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca. Pod týmto názvom sa 
pripomína od roku 2003. Cieľom je zvýšenie pove-
domia verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci 
v každodenných a krízových situáciách. Preto bola 
súťaž zároveň využitá aj na osvetu v tejto proble-
matike.

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore hlavného 
partnera súťaže Nadačný fond Tesco. Ceny do súťa-
ží venoval pelikan.sk a materiálne súťaž podporili 
bratislavský územný spolok SČK a Dobrovoľný ha-
sičský zbor Rohožník.

Martin Štelzer, Bratislava

Záchranársky 
viacboj - 
junior
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