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Vážení a milí červenokrížski
priatelia, dobrovoľníci, členovia
a podporovatelia,
všeobecne akceptovaným postulátom je, že z histórie sa treba poučiť.
Aké poučenie v yplý va z histórie Československého Červeného kríža
v rokoch 1919 až 2019 a Slovenského Červeného kríža od 1939 doteraz,
aj keď počas Slovenského štátu bola činnosť podobná komunistickej
ére? Totalitné režimy napriek svojej deklarovanej sile sa báli
papierovo slabých, ktorí mali v náplni činnosti ľudskosť, toleranciu,
pomoc slabým a zraniteľným. Prenasledovaní a eliminovaní neboli
len kňazi, rehoľníčky a rehoľníci, ale aj organizácie ako Červený
kríž. To, čo nezničili nacisti v roku 1940, keď v českých zemiach
zrušili Červený kríž, zabrali budov y a celý hnuteľný majetok,
dokonca niekoľko stoviek zamestnancov skončilo vo väzeniach
a v koncentrákoch, dokončili komunisti v celom Československu
v roku 1952 kompletným znárodnením a podriadením činnosti
ČSČK pod dohľad komunistickej strany v rámci Národného frontu.
Znárodnením sme prišli o desiatky zdravotníckych zariadení
s 3 500 posteľami, o niekoľko stoviek sanitiek a záchranných staníc,
o ekonomické zdroje na činnosť. Oslabením ekonomickej sily
a odkázaním na dotácie od štátu bola čiastočne zrušená nezávislosť
a nestrannosť. Ešte v roku 1962 spoločnosti Červeného kríža
a Červeného polmesiaca zo socialistického tábora nedovolili prijatie
terajších siedmich základných princípov na kongrese v Prahe. Každý
môže hľadať odpoveď na otázku, komu a čo na nich vadilo.
Totalitné režimy začínali nenápadne ako totalitné reči jednotlivcov.
Dnes znova ožívajú tendencie silnými rečami ohúriť jednoduchých
ľudí. Hľadanie nepriateľov je obľúbenou činnosťou nenávistných
pováh. Vždy sa nájde niekto, kto je iný, či už je to etnická menšina,
oby vatelia iných krajín, náboženská skupina, bohatí ľudia,
inteligencia, nezamestnaní, sociálne znev ýhodnení... Keď sa stretne
zopár zakomplexovaných pováh, začnú svoj strach z mentálne
bohatšieho sveta, ako je ich mozgová kapacita, zakrý vať útokmi
a nešťastie je na svete.
Z jednotlivcov vznikne moc, ktorá znova uvidí v sile našej myšlienky
slabosť a bude chcieť zasiahnuť, brať a ponižovať. Naše princípy
ako ľudskosť, neutralita, nestrannosť sú univerzálne. Ľudskosť pre
všetkých, totalita je len pre v y volených. Tento rozpor neznamená,
že budeme nestranní tak, aby sme nevedeli, čo je správne. Neutralita

S úctou

nie je lavírovanie medzi naším dobrom a hroziacim zlom. Keď sa
z histórie poučíme, pomôže nám to. Ak ostaneme pasívni voči
objavujúcim sa v ýhonkom netolerancie a nenávisti proti v ybraným
skupinám, znova nám zoberú slobodu v ýberu pomáhať nie tým,
ktorí to naozaj potrebujú, ale tým, ktorých nám určí niekto iný.
Pozor treba dávať už v rodinách. V nenávistnej verejnej atmosfére sa
stráca kontrast s nevraživosťou medzi manželmi, deťmi a rodičmi,
kolegami na pracoviskách. Aj slovná agresivita je prejavom
nepriateľstva, nie ľudskosti.
Držme sa našich siedmich princípov od zobudenia ráno až
do večerného uloženia sa na oddych. Držme spolu navzájom medzi miestnymi a územnými spolkami, medzi dobrovoľníkmi
a zamestnancami, medzi mládežou a staršími. Spoločným postupom
každý z nás dosiahne viac. Zdravotníci sa môžu spoľahnúť, že
v núdzi sa ich zastanú nahlas a verejne pacienti, ktorí ich potrebujú.
Naši zverenci a zraniteľné skupiny nevedia v ytvoriť účinnú verejnú
mienku, a tak musíme byť silou schopnou brániť naše dielo, princípy
a aktivity pred neprajníkmi a sabotérmi.
Naša práca je namáhavá psychicky a často aj fyzicky. Prichádza čas
letných dovoleniek, ktorý musíme v yužiť tak, že budeme myslieť
aj na seba a vlastné potreby, aby sme sa zregenerovali do druhej
polovice roka. Prajem vám blahodarný oddych a úspešné načerpanie
tvoriv ých síl.
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Zbierka
SČK 2019

Celý výnos zbierky pôjde na podporu a rozvoj činnosti SČK, predovšetkým na sociálnu pomoc, aktivity v oblasti prvej pomoci a zdravotnej výchovy.

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA DO ZBIERKY
SČK ZAPOJILI!!

o ktorých si môžete prečítať aj v tomto čísle
Zvestí, sme koncom januára zorganizovali tlačovú konferenciu. S pozvanými médiami sme
hovorili nielen o súčasnej práci Slovenského
Červeného kríža, ale pripomenuli sme si aj jeho
bohatú históriu a výrazný pozitívny vplyv na
spoločnosť v 20. storočí.

ročie. Na slávnosti v pražskom Žofine Český
červený kríž ocenil sesterskú národnú spoločnosť Slovenský Červený kríž svojím najvyšším
vyznamenaním – Medailou Alice Masarykovej.
Na oslavách v Bratislave Slovenský Červený kríž
udelil Českému červenému krížu Čestnú striebornú medailu Henryho Dunanta. Ďakujeme
všetkým generáciám československých červenokrižiakov za ich nezištnú a neoceniteľnú prácu v prospech človeka!

Aj v tomto roku Slovenský Červený kríž vyhlásil
celoslovenskú verejnú zbierku na podporu svojej činnosti. Od 6. do 19. mája 2019 v uliciach
slovenských miest a obcí mohli obyvatelia
stretnúť dobrovoľníkov SČK s pokladničkami a
prispieť do zbierky dobrovoľným príspevkom.
Počas dvoch týždňov sa do pokladničiek podarilo vyzbierať celkovo 18 475,36 €.

SPOLOČNÁ
STOROČNICA
Tento rok si spolu s našimi českými kolegami
pripomíname spoločné výročie – založenie
Československého Červeného kríža. Národná
spoločnosť Čechov a Slovákov má spoločnú
74-ročnú históriu. V roku 1993 vznikli dve nástupnícke národné spoločnosti, zostali si však
blízke a ich činnosť naďalej stavia na spoločných hodnotách.
Okrem osláv v rôznych regiónoch Slovenska,

V máji, pri príležitosti Svetového dňa ČK/ČP,
sme si opäť pripomenuli toto významné vý-

Viliam Dobiáš
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BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI
Láska má veľa podôb
Valentínska kvapka krvi ® ukázala už svoju
24. podobu. Tohtoročnú kampaň podporili aj
ľudia, ktorým darovaná krv zachránila život.
Spolu s rodinnými príslušníkmi sa podelili o
svoj príbeh a v krátkych videách osobne poďakovali darcom krvi. Videá povzbudili v darovaní krvi aj ľudí v ich blízkom okolí.
Priamo na Valentína odštartovali kampaň
študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, v ten deň sa pridali aj darcovia v Banskej
Bystrici, Košiciach či Snine. Tohtoročná kampaň oslovila rekordný počet ľudí – počas jej
piatich týždňov prišlo na odberové miesta
na celom Slovensku 29 295 ľudí ochotných
darovať krv. Krv nakoniec mohlo darovať
25 400 ľudí. „Ďakujeme všetkým, ktorí sa do
kampane zapojili. Tohtoročný Valentín oslovil aj
3 751 prvodarcov. Veríme, že v darovaní budú

Počas tohtoročnej valentínskej kampane
sme mobilný odber krvi zorganizovali v spolupráci s nemocnicou Svet zdravia a Mestským úradom v Humennom. Odber krvi sa
konal 12. marca 2019 v priestoroch mestského úradu. Medzi darcami nechýbali jeho pracovníci, krv daroval aj nový primátor mesta
Humenné, Miloš Meričko. „Je to ľudské. Sám
som mal úraz a potreboval som krv. Je čas
vrátiť to ľuďom, ktorých síce nepoznáme, ale

pokračovať. Dostávame množstvo pozitívnych
odkazov od darcov krvi. Potvrdzuje sa nám,
že naša práca má zmysel a dáva nám to chuť
v kampaniach pokračovať“ uviedla Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka SČK.
Valentínska kvapka krvi® o rok oslávi štvrťstoročie, červenokrižiaci sa však náboru darcov
krvi venujú už od roku 1948. Slovenský Červený kríž (Československý Červený kríž) oceňuje
mnohonásobných bezpríspevkových darcov
krvi od roku 1960. Za necelých 60 rokov udelil
takmer 350-tisíc ocenení.
Valentínsku kvapku krvi® organizuje Slovenský Červený kríž už tradične v spolupráci s
odberovými miestami Národnej transfúznej
služby SR a hematologicko-transfúznymi
oddeleniami nemocníc na celom Slovensku.

Valentín v Humennom

Spomienka
Počas kampane spolu uskutočnili 211 mobilných odberov. Ďalšími partnermi tohtoročnej kampane boli minerálna voda Lucka a PR
agentúra Neuropea.

1. mája 2019 sme sa naposledy rozlúčili so Štefanom Supekom, dlhoročným nadšeným organizátorom darcovského hnutia, darcom krvi a držiteľom
všetkých stupňov Janského plakety.

budú za ňu vďační. Som rád, že sme akciu
zorganizovali práve u nás,“ povedal humenský primátor po odbere krvi. Krv daroval už
aj v minulosti - koľkokrát, však nepočíta.
Spoluprácu s humenským Červeným krížom
si pochvaľuje. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a chuť zapojiť sa do našej spoločnej
kampane.

Silvia Knapiková, Humenné

mesto, ktorý pod jeho vedením vykazoval mnoho
aktivít na všetkých úrovniach činnosti SČK. Za svoju prácu bol ocenený vyznamenaním „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu“ 1. stupňa a
pamätnou plaketou doc. Vladimíra Krišla za rozvoj
darcovstva krvi.

Spomínajme a inšpirujme sa slovami vzácneho človeka - „Pomáhať, cítiť, že som potrebný, je snáď najkrajšou ľudskou túžbou“.

Lýdia Tábiová, Nitra

Silvia Kostelná, Bratislava
„Žiť neznamená len dýchať. Žiť znamená pomáhať a
nežiť iba pre seba.“ Táto veta bola životným krédom
človeka, ktorý v sebe nosil najvzácnejšie ľudské
vlastnosti - empatiu, láskavosť, srdečnosť a ochotu pomáhať. Tie sa pretavili do najhumánnejšieho
aktu pomoci človeka človeku - darovania života,
darovania krvi.
Okrem toho, že sám bol 140-násobným darcom
krvi, odbery krvi organizoval od roku 1977 aj formou hromadných akcií. Pre darcovstvo krvi získal
viac ako 3 000 dobrovoľníkov. Mnohokrát to boli
akcie pomoci pre konkrétnych ľudí, často ho oslovovali s prosbou o pomoc, medzi nimi aj rodičia chorých detí, ktoré potrebovali liečbu krvnými prípravkami. Za svoju snahu získal prezývku „upír Števko“,
na ktorú bol patrične hrdý. V očiach mnohých bol
hrdinom, veľkým človekom nie slovami, ale činmi.

Valentín
v Snine
Valentínsku kvapku krvi pripravil sninský územný
spolok SČK v spolupráci Hematologicko-transfúziologickým oddelením humenskej nemocnice. Mobilný odber sa pravidelne realizuje v spoločenských
priestoroch Domu humanity SČK v Snine. Lásku
v podobe darovania krvi tu 14. februára 2019 prejavilo 112 darcov krvi, z toho 36 prvodarcov.

o túto humanitárnu aktivitu, a to aj z toho dôvodu,
že mnoho darcov kvôli zdravotnému stavu už krv
viac darovať nemôže. Touto cestou chceme poďakovať všetkým darcom a prvodarcom, ktorí prišli a
darovali životodarnú tekutinu. Veľká vďaka patrí
všetkým, ktorí nám pomohli s náborom, našim
dobrovoľníkom a Mládeži SČK, ktorí sa postarali o
osvetu medzi mladými a podieľali sa na úspešnej
kampani. Vďaka patrí aj mnohonásobným darcom
- sú pre mladých vzorom a motivujú aj svojich rodinných príslušníkov k darcovstvu krvi. Veľmi nás
teší, že máme celé rodiny darcov krvi. Ďakujeme a
prajeme pevné zdravie!

Mimoriadne oceňujeme veľký záujem prvodarcov

Anna Pavlíková, Snina

4 / ZVESTI SČK / LETO 2019

Dlhé roky viedol Miestny spolok SČK Nitra Staré

Pravidelné mobilné odbery
krvi v senickom okrese
Senický územný spolok SČK vo svojom okrese
organizuje mobilné odbery krvi v spolupráci s
NTS Trnava a Bratislava. Tým zabezpečuje pravidelný prísun krvi do krvnej banky NTS. Od začiatku roka 2019 sme zorganizovali 9 mobilných

odberov krvi, na ktorých darovalo krv celkom
297 darcov krvi, z toho bolo 57 prvodarcov.

Miriam Madunická, Senica
Foto: Roman Flajžík
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Jarná
kvapka krvi

14. jún – Svetový deň
darcov krvi

Z

Darcovia krvi sú ľudia, od ktorých závisia milióny
ľudských životov. A to doslovne. Krv sa doteraz
nikomu nepodarilo umelo vyrobiť. Moderná me-

ačiatkom apríla sa na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul
uskutočnil mobilný odber
krvi v spolupráci s NTS Nové Zámky.

dicína síce dokáže zázraky – vo väčšine prípadov
by však bola úplne bezmocná bez ľudí ochotných
nezištne krv darovať. Každý rok v júni upriamuje-

me pozornosť verejnosti na týchto každodenných
hrdinov.
Tohtoročný slogan – Bezpečná krv pre všetkých
– apeloval na zvýšenie povedomia všeobecnej
potreby bezpečnej krvi. Okrem vyjadrenia vďaky
všetkým darcom tento ročník zdôrazňuje potrebu
sústrediť pozornosť na zdravie darcov a kvalitu starostlivosti o darcov ako rozhodujúcich faktorov pri
získavaní ochotných a pravidelných darcov krvi.

Do Jarnej kvapky krvi sa zapojilo 10 mládežníkov a spolu so zamestnancami SČK pripravili občerstvenie a sprievodný program pre deti
a žiakov materskej a základnej školy. Vďaka spolupráci s vedením školy a propagácii
darcovstva na sociálnych sieťach a na stredných školách prišlo krv darovať 51 darcov, z
toho 31 prvodarcov. Súčasťou sprievodného
programu boli aj ukážky prvej pomoci, do
ktorých sa zapojilo 80 detí. My, mládežníci,
sme ich následne previedli aj priestormi, kde
sa odohrával odber krvi, aby už v útlom veku
mali možnosť spoznávať, aké krásne a dôležité je darovať krv.

Ivona Töröková, Nové Zámky

Bezpečná krv pre všetkých. 14. jún 2019

Divadelná kvapka krvi

Floriánska kvapka krvi
a výtvarná súťaž
6. mája 2019 sme v Zubrohlave zorganizovali
Floriánsku kvapku krvi. Bol to v poradí už desiaty mobilný odber krvi organizovaný naším
miestnym spolkom SČK. Na odber prišlo 35 darcov, darovať mohlo 33, z nich bol jeden prvodarca. Po odbere krvi sme vyhodnotili výtvarnú
súťaž Červený kríž očami detí organizovanú v
spolupráci so Základnou školou v Zubrohlave.
Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti 100. výročia založenia Československého Červeného
kríža a 10. Kvapky krvi v Zubrohlave. Súťažiaci
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mi nemocníc zorganizovali Divadelnú kvapku krvi.
Od 10. do 14. júna 2019 mala verejnosť možnosť darovať krv v netradičnom prostredí divadiel v ôsmich
mestách na Slovensku. Divadelnú kvapku krvi prišli

Silvia Kostelná, Bratislava

kreslili celý apríl a posledný týždeň boli kresby
vystavené v rámci školy, kde prebehlo aj hlasovanie. Počas odberu náš celý kultúrny dom zdobilo okolo 150 kresieb, ktoré dotvárali príjemnú
atmosféru. Odovzdávanie prebehlo v úsmevnom duchu a všetci sme si to krásne užili. Žiaci súťažili v troch vekových kategóriách a aj tí
najmenší pochopili dôležitú úlohu Červeného
kríža a potrebu darcovstva krvi.

Ivan Miškovič, Zubrohlava

100 - násobný darca krvi
Aj v posledný deň roka 2018, na Silvestra,
prebiehali na pracovisku Národnej transfúznej služby v Poprade odbery krvi. Pre niekoho možno bežný odberový deň. Pre jedného
z prítomných darcov to však bol mimoriadny,
jubilejný deň - predseda Územného spolku

Ako súčasť osláv Svetového dňa darcov krvi sme
už po šiestykrát spolu so spoločnosťou Kaufland
a v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR
a hematologicko – transfúziologickými oddelenia-

podporiť aj slovenskí herci a spolu s nimi prišlo krv
darovať 382 ľudí. Krv nakoniec darovalo 311 z nich.
V tomto roku divadelné dosky inšpirovali 83 prvodarcov. Sme zvedaví na ďalší ročník.

SČK v Poprade Ladislav Moravčík práve na
Silvestra dovŕšil svoj stý odber krvi. Stretnúť
sa s takým vysokým počtom odberov je výnimočná udalosť aj pre zamestnancov NTS –
aktívnych darcov krvi, ktorí krv darovali viac
ako 100-krát, nie je veľa. Pánovi Moravčíkovi

sme zablahoželali k odberu a poďakovali sa
mu nielen za krv, ale aj za propagáciu darcovstva krvi, ktorú vykonáva v školách, obciach,
na schôdzach a stretnutiach SČK Poprad. Ďakujeme a do ďalších rokov prajeme pevné
zdravie. Pánovi Moravčíkovi Medaila profesora MUDr. Jána Kňazovického za 100 odberov
právom patrí.

Denisa Kučkovská, Poprad

Leták pre prvodarcov
Inšpirovali sme sa kolegami z Amerického
Červeného kríža – prinášame nový formát letáku o bezpríspevkovom darcovstve krvi. Nájdete v ňom najdôležitejšie informácie o tom,
ako sa na odber krvi pripraviť a ako darovanie

krvi prebieha. Leták je určený pre prvodarcov, aby ich prvý odber bol príjemným zážitkom a nie „nočnou morou“.

Silvia Erdélyiová, Bratislava
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PRVÁ POMOC A ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA

SÚŤAŽE

Humenné
Začiatkom mája sme v Humennom zorganizovali územnú súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Humenský územný spolok SČK pripravil
túto súťaž pre prvý aj druhý stupeň základných škôl a všetky stredné školy v Humennom. Súťaže sa zúčastnilo 9 stredných škôl a
12 základných škôl. 123 súťažiacich si overilo svoje teoretické a praktické vedomosti na
modelových situáciách, ktoré vďaka našim
maskérom vyzerali veľmi reálne. V posledných rokoch do súťaží zaraďujeme aj situácie
hromadného nešťastia. Tento rok sme si pre
jednotlivé družstvá prvej pomoci pripravili
simulovanú autonehodu.

Košice - okolie
Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža
sa 10. mája 2019 v košickom Mestskom parku
uskutočnila súťaž Družstiev mladých zdravotníkov zo základných škôl okresu Košice – okolie.
Priestranná zeleň parku bola doslova posiata
„zranenými“ figurantmi, na ktorých šikovní súťažiaci predviedli praktickú časť z poskytovania
prvej pomoci.
Žiaci I. stupňa riešili úraz, krvácanie, šok a tiež
zástavu dýchania. Mladí zdravotníci z II. stupňa
mali za úlohu ošetriť podozrenie na zlomeninu,
zachrániť dusiacu sa pani, podať prvú pomoc
dvom mladým ľuďom pod vplyvom alkoholu a
drog a zachrániť utopeného v jazierku.

Okrem toho všetci súťažiaci preukázali svoju zdatnosť aj v teoretickej časti – preverili si
vedomosti o Červenom kríži, darcovstve krvi
a teórii poskytovania prvej pomoci. Na všetko
po celý čas dohliadali rozhodcovia z radov inštruktorov a školiteľov prvej pomoci územného
spolku SČK Košice - okolie, ktorí nielen bodovo
ale aj slovne ohodnotili všetkých 17 súťažných
družstiev a určili víťazov.
Víťazom blahoželáme a veríme, že tak ako každá súťaž, aj táto prinesie svoje ovocie a napomôže mladej generácii neustále rozvíjať svoje
osobné a charakterové vlastnosti a v prípade
potreby poznatky a skúsenosti z prvej pomoci
aj použiť.

Viera Sabolová, Košice - okolie

Tejto akcie sa zúčastnilo 35 dobrovoľníkov a
členov Slovenského Červeného kríža. Spríjemnením celej súťaže bolo aj kultúrne vystúpenie Kapely Základnej umeleckej školy
Humenné.

Ondrej Balko, Humenné

Nové
Zámky
17. mája 2019 sa na Gymnáziu v Nových
Zámkoch organizovala okresná súťaž prvej
pomoci, na ktorej si zmerali sily a vedomosti
z prvej pomoci žiaci základných aj stredných
škôl. Dokopy bolo 32 družstiev, na čo sme
veľmi hrdí!
Naši súťažiaci zo Skupiny Mládeže Slovenského Červeného križa pri Gymnáziu v Nových Zámkoch sa umiestnili na krásnom druhom mieste.

Rebeka Mináriková,
Nové Zámk y
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Senica
V stredu 15. mája 2019 bolo v Dome Humanity SČK Senica rušno, prebiehala tu súťaž
Družstiev mladých zdravotníkov. Súťažiť prišlo
19 družstiev, 95 žiakov základných škôl z okresov
Senica, Skalica a Myjava. Všetkým zúčastneným

gratulujeme a ďakujeme dobrovoľníkom SČĶ
a Strednej zdravotníckej školy v Skalici za pomoc
pri organizovaní tejto krásnej aktivity SČK.

Miriam Madunická, Senica
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Spomienka na súťaže Červeného kríža
20. februára 2019 sa uskutočnilo slávnostné
zhromaždenie členov a dobrovoľníkov MS SČK
v Bratislave - Dúbravke pri príležitosti 100. výročia založenia Československého Červeného
kríža. Stretnutia sa zúčastnilo cca 40 členov.
Stretla som sa tu s viacerými bývalými kolegyňami, učiteľkami prírodopisu na základnej škole. Zaspomínali sme si na našu aktívnu prácu v
školách od roku 1972 až do nášho odchodu do
dôchodku. Od roku 1972 sa Dúbravka rozvíjala
snáď najviac v jej histórii. Stavali byty, detské
jasle, materské a základné školy, zdravotné
stredisko, obchodné centrum ... Obyvatelia sa
aktívne zúčastňovali na tvorbe životného prostredia, vysadili mnoho stromov, osadzovali sa
lavičky, budovali detské ihriská.
Na Repašského ulici úspešne fungoval územný
spolok vtedy ešte ČSČK pod vedením Magdy
Chomovej. Každoročne v máji územný spolok
organizoval obvodnú súťaž o znalostiach detí
o Červenom kríži.
S mojimi žiakmi zo ZŠ Krajňáková (toho času
pri Pri Kríži 11) sme sa po dobu 28 rokov súťaží
pravidelne zúčastňovali. Do krúžku Červeného
kríža chodilo každý rok priemerne 20 žiakov.

Na obvodných či celomestských súťažiach
bolo vecou presvedčenia, že robíme pre život
zmysluplnú a užitočnú prácu. Takto to vnímali
aj moje kolegyne zo ZŠ IV. bratislavského obvodu. Za niektoré školy sa zúčastnilo aj viac
družstiev. A tak v Dúbravke často súťažilo aj
20 družstiev. Súťaž pozostávala zo 4 teoretických oblastí - história ČK, poznatky o ľudskom
tele, teoretické poznatky o poskytovaní prvej
pomoci a liečivé rastliny. Žiaci poznali 15 liečivých rastlín, čas zberu, ktorá časť sa zbiera a
jej liečivé účinky.
Praktickým overením teoretických vedomostí
bolo ošetrenie poranení na jednotlivých stanovištiach. Spomínam si na pani Irenu Rybárikovú - táto už vtedy staršia pani bola veľa
rokov zdravotnou sestrou v nemocniciach,
ošetrovala dokonca aj ranených počas Slovenského národného povstania. Čo bolo výnimočné na jej účasti na súťažiach Červeného kríža?
Z jej rozprávania vieme, že raz mala možnosť
zúčastniť sa ako zdravotná služba pri natáčaní
filmu. Dostala sa do maskérne, kde pripravovali hercov. Pani Rybáriková rozmýšľala, ako by
mohla získané vedomosti využiť pre svoju prácu. A prišla na to! Jej otvorené zlomeniny s použitím kuracích kostí alebo tepnové krvácanie,

kde krv nahradil malinový sirup, vyzerali veľmi
autenticky, pre slabšie povahy až na omdletie!
S mojimi bývalými žiakmi sa stretávam náhodne na sídlisku, ale častejšie v čase volieb, keď
pomáham ako členka volebnej komisie. Spomíname na školské časy, medzi iným aj na exkurzie, súťaže o ochrane prírody a zdravotnícke súťaže. Pamätajú si, že najmä v praktickej
časti sme sa naučili veľa nového a užitočného.
Spomínam i na môjho žiaka Marcela, ktorý vedel vynikajúco resuscitovať na figuríne dieťaťa. Vždy si uvedomím, že nejedna mama, keby
bola náhle vystavená tejto situácii, by nevedela pomôcť svojmu ohrozenému dieťaťu.

Učiť prvú pomoc ma zmysel
Jeden v sobotu v noci, druhý v nedeľu ráno v
kostole. Obaja nezávisle od seba, z jedného
spolku, no kilometre od seba vzdialení, poskytovali prvú pomoc.

SČK v Humennom, počas nedeľnej bohoslužby
zasahoval pri epileptickom záchvate, keď do bezvedomia upadol starší pán. Obaja zachovali duchaprítomnosť a pomohli.

Martin, člen Mládeže SČK, pomáhal v nočných
hodinách susedom, keď ich príbuzná náhle upadla do bezvedomia a bola potrebná kardiopulmonálna resuscitácia. Ondrej, predseda Mládeže

Očití svedkovia nehôd a ľudia, ktorí sa ocitnú
v blízkosti postihnutého, sa často boja poskytnúť prvú pomoc zo strachu, že obeti ešte
viac ublížia... Ale človek bez krvného obehu

a spontánneho dýchania je prakticky „mŕtvy".
Mŕtvemu už predsa nemožno viac ublížiť. Len
pomôcť...aspoň sa o to pokúsiť. A oni sa nebáli.
Títo mladí ľudia sú aktívnymi dobrovoľníkmi a
sú preškolení v prvej pomoci. Na konte majú desiatky dobrovoľníckych hodín pre Červený kríž a
ich nadšenie pre dobro a pomoc sa premenilo
na záchranu ľudského života. Ďakujeme.

Silvia Knapiková, Humenné

Pociťujem hrdosť, keď mi moji žiaci povedia,
že pomáhať iným ľuďom sa stalo ich celoživotným poslaním a teraz sú z nich zdravotné
sestry či lekári. Dokonca som mala žiačku a
žiaka, ktorí pracujú ako požiarnici z povolania
a vedomosti o poskytovaní prvej pomoci využívajú vo svojej každodennej práci. Tvrdia, že
vďaka súťažiam o Červenom kríži.

Eva Dolnáková,
Bratislava – Dúbravka

Životne dôležité vedomosti v ZŠ Nižná Myšľa

Minikurz prvej pomoci pre malých šoférov

Vedomosti z poskytovania prvej pomoci
môžu byť životne dôležité. Vedia o tom aj v
Základnej a Materskej škole v Nižnej Myšli a preto nič nenechávajú na náhodu. Pozvali
nás, aby sme ich naučili poskytovať prvú pomoc. Veď čo keď sa stane niečo vážne?! Školy
sídlia v jednej budove a tá je denne plná šantivých detí....

Od jari do jesene prejde našou improvizovanou učebňou prvej pomoci pod holým nebom
na Dopravnom ihrisku v Sobranciach okolo
600 detí zo základných škôl z Košického a Prešovského kraja. Spolu s pravidlami cestnej premávky sa tak budúci šoféri zážitkovou formou s

pomoci. Naučili sa najdôležitejšie život zachraňujúce úkony a prakticky si vyskúšali postupy
prvej pomoci na figurínach. Ohlas bol veľmi
dobrý. Účastníci odporúčajú tento kurz všetkým učiteľom.

Ďakujeme za uznanie! Kiežby tieto vedomosti
nemuseli učitelia nikdy využiť. Želáme všetkým
život bez úrazov a nehôd! Ale čo keď....?!

Helena Kmetzová, Košice - okolie

ukážkami maskovania učia, prečo je dôležité používať prilbu, ako ošetrovať najčastejšie poranenia po páde z bicykla, ako postupovať pri bezvedomí, ale aj to, ako sa zachovať pri autonehode.

Alena Kniežová, Michalovce

A tak si v jeden piatok zasadli do lavíc namiesto
žiakov všetci učitelia a pracovníci školy a absolvovali náš základný 8-hodinový kurz prvej
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IV. ročník Dňa detí a ukážok záchranných
zložiek

V

sobotu 25. mája sme sa po
štvrtý krát zúčastnili akcie
na Fačkovskom sedle pod
majestátnym vrchom Kľak, ktorý
umocnil atmosféru Medzinárodného dňa detí.

KRÍZOVÝ MANAŽMENT
A HUMANITÁRNA POMOC
Cvičenie – reťazová dopravná
nehoda v Považskom Chlmci

Podujatie bolo zamerané prevažne na deti,
ale určite si na svoje prišli aj rodičia. Akcie
sa zúčastnilo približne 2 000 detí, ktoré si na
šiestich stanovištiach overovali rôzne vedomosti a zručnosti. Na našom stanovišti sme
sa venovali poskytovaniu prvej pomoci. Deti
si mohli prezrieť hasičské a policajné vozidlá,
taktiež mohli sledovať hasenie horiaceho
auta. Po absolvovaní všetkých stanovíšť deti
dostali sladkú odmenu.

Celkovo 41 účastníkov dopravnej nehody – ochotní figuranti niekoľko hodín sediaci v daždi, desiatky členov Hasičského a záchranného zboru SR, 10
členov humanitárnej jednotky SČK zo Žiliny a Topoľčian a mentori z pedagogického zboru Strednej
školy požiarnej ochrany v Považskom Chlmci. Vďaka nim si križiaci mohli precvičiť triedenie ranených a chorých systémom S.T.A.R.T a ošetrovanie a
manažment v hniezde ranených pri mimoriadnych
situáciách, či spoluprácu s členmi Hasičského a záchranného zboru SR.

Renáta Lukáčiová, Prievidza

Majstrovstvá Slovenska The Next Step 2019
a naše služby

M

ajstrovstvá Slovenskej republiky v hip-hope a otvorená tanečná súťaž The
Next Step 2019 ovládli košickú Kunsthalle/Halu umenia na celé tri dni.
Od skorého rána do neskorého večera od 10. do 12. mája to bolo o tanci
a parkete, na ktorom sa striedali tanečníci rôznych vekových kategórií
a rôznych tanečných štýlov.
Podujatie pravidelne organizuje tanečná hip-hopová škola D. S. Studio Košice, ktorá patrí
medzi najväčšie a najúspešnejšie tanečné školy street dance na Slovensku. Súčasťou súťaže
boli formačné disciplíny v dvoch kategóriách:
hip-hop formácie a hip-hop choreografie pre
členov Slovenského zväzu tanečného športu,
sekcie IDO s možnosťou nominácie na IDO Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy. Talenty
hodnotila porota zložená z odborníkov a majstrov z celého Slovenska a sveta.
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cie, otvorené zlomeniny končatín, cudzie telesá
v očiach, alebo len škrabance. Každý potreboval
pomoc. Niektorí intenzívnu, iným stačilo, keď ich
niekto vypočul, upokojil, či prikryl fóliou proti
krutému dažďu a chladu.

Už tretí rok za sebou sme zabezpečovali zdravotnú asistenciu na tejto veľkolepej akcii. Dobrovoľníci Ján, Tomáš, Lukáš, Dorka a Marek sa
počas celých troch dní striedali pri ošetrovaní
rôznych poranení tanečníkov a nádejných majstrov. Boli to najmä zatvorené poranenia kolien,
členkov, či zápästí, no pomáhali sme aj pri veľmi vypätých emóciách z postupu či prehry, pri
nevoľnosti a pod. Všetky úrazy boli dôkladne
ošetrené a tanečníci poučení. Neraz bolo ich
ďalšie účinkovanie v súťaži kvôli zlému zdravotnému stavu, bohužiaľ, pozastavené. Niektoré poranenia si vyžiadali odborné ošetrenie v
nemocnici.
Bola to pre nás opäť vynikajúca skúsenosť,
aká sa nie vždy naskytne. Vyčerpaní, unavení,
no plní nových skúseností sme doplnili kopu
spotrebovaného materiálu a spoločne uzavreli
trojdňové majstrovstvá zaslúženým oddychom.

Marek Pčolinský, Košice – okolie

Ďakujeme za spoluprácu územnému spolku Topoľčany a ich humanitárnej jednotke, za ich čas a
chuť trénovať spolu. Držíme sa hesla SČK – Spolu
pomôžeme! Veríme, že ak nastane podobná situácia v skutočnosti, budeme vedieť spolupracovať
a dobre reagovať na potreby udalosti.

Peter Martinek, Žilina
23. máj 2019, 09:00 hod. – do ostrej zákruty v
Považskom Chlmci pri Žiline vrazil osobný automobil do autobusu pravidelnej linky hromadnej
dopravy. Ostatné dve autá neubrzdili na vozovke a reťazovo nabúrali do automobilu. Viac ako
40 ľudí sa stalo účastníkmi tejto nehody.
Na mieste okamžite zasahujú posádky Hasičského a záchranného zboru, ktoré hasia vznietený
automobil a snažia sa vyslobodiť zakliesnené
a zranené osoby z miesta. Ďalšie posádky zasa
zaisťujú a odstraňujú unikajúcu naftu kvôli možnému nebezpečenstvu horenia. Prvé posádky
záchranárov prichádzajú na miesto a spolu s
členmi humanitárnej jednotky Slovenského Červeného kríža z územného spolku Žilina a územného spolku Topoľčany začínajú triedenie zasiahnutých osôb. Postupne vzniká tzv. hniezdo
ranených a stavia sa humanitárny stan pre zabezpečenie ošetrovania ranených osôb. Členovia humanitárnej jednotky SČK spolupracujú
so zdravotníckymi záchranármi a ošetrujú ranených podľa priorít. Vnútorné krvácania, amputá-
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Záchranársky deň v Makove

V

stredisku Kasárne Javorníky v Makove sa konal už
3. ročník Záchranárskeho
dňa. Sme radi, že aj tento rok sme
29. a 30. marca 2019 mohli v hojnom
počte privítať kolegov záchranárov v
lyžiarskom a horskom stredisku Kasárne Javorníky na Záchranárskom
dni 2019.
Túto akciu už tradične organizuje občianske
združenie Makov - Kasárne, ktoré v stredisku
a v okolí vykonáva horskú záchrannú činnosť.
Tento ročník sa niesol v znamení krásneho počasia a nabitého programu, ktorý sme poskladali v súčinnosti so všetkými pozvanými a zúčastnenými zložkami. Pozvanie tentoraz prijali

dobrovoľné záchranárske organizácie: o.z. Pre
Kysuce, Slovenský Červený kríž – územný spolok Čadca, Kynologický záchranný zbor SR – Záchranná brigáda Považská Bystrica, dobrovoľní
záchranári Horskej Služby a v neposlednom
rade Dobrovoľné hasičské zbory priľahlých obcí
Makov, Korňa a Vysoká nad Kysucou – Nižný
Kelčov. Počas dvoch dní sa záchranári preškolili najmä v oblasti lanových techník, zlaňovania
za pomoci rôznorodých zlaňovacích a istiacich
pomôcok, založenia štandov pre zlaňovanie a
správnej uzlovej techniky pre záchranu a sebazáchranu v náročnom teréne. Taktiež pripravili modelové situácie pre kolegov kynológov
z KZZ SR a ich štvornohých priateľov, najmä
záhraby stratených osôb v snehu. Vo všetkých
situáciách sa preukázal profesionálny tréning a

hľadaná osoba bola záchranárskymi psíkmi nájdená a ohlásená. Program doplnili zástupcovia
SČK pod vedením ich skúseného inštruktora
Bc. Ondreja Stuchlíka s veľmi informatívnou a
relevantnou prednáškou o traume z visu, ktorou
sme nadviazali na praktický program. Nasledovali aj ďalšie ukážky a prednášky, a to hlavne o
širokej palete imobilizačných techník momentálne dostupných pre záchranárov a o najlepších formách terénnej záchrany pre pacientov s
cukrovkou a epilepsiou. Chceme sa poďakovať
všetkým zúčastneným organizáciám, tešíme sa
z rastúceho záujmu o túto akciu a zo všetkých
nových profesionálnych, ale aj osobných vzťahov, ktoré sme nadviazali. Nakoniec sa chceme
poďakovať za podporu Sekcií krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, vďaka ktorej táto akcia môže na Kysuciach vznikať každý rok.

Juraj Kubinec, Makov - Kasárne,
Elena Tomašiková, Čadca

Členovia Záchrannej jednotky pri SČK v Senici
súčasťou prezentácie dobrovoľných hasičov
V sobotu 6. apríla 2019 sa v Zariadení sociálnych
služieb v Senici uskutočnila prezentácia dobrovoľných hasičských jednotiek, jednotky CO a Záchrannej jednotky pri SČK Senica.
Prezentácia, ktorú organizoval Dobrovoľný hasičský zbor Senica, bola zameraná na ochranu
pred povodňou a vyhľadávanie obálky, ktorá bola
znehodnotená rádioaktívnou látkou. Členovia
záchrannej jednotky SČK, územný spolok Senica
zabezpečovali činnosť v zhromaždisku evakuovaných a občerstvenie pre zasahujúce zložky.

Miriam Madunická, Senica

Pomoc SČK a mimovládnych
neziskových organizácii ľuďom zasiahnutým požiarom
Od 25. do 30. apríla 2019 sa Slovenský Červený
kríž spoločne s Evanjelickou diakoniou ECAV
na Slovensku a Slovenskou katolíckou charitou
(Bratislavskou arcidiecéznou charitou) podieľal na pomoci osobám po požiari v ubytovni na
Mlynských Luhoch. 25. apríla pri rozsiahlom požiari unimobuniek prišlo o prístrešie asi 60 osôb,
medzi nimi 6 matiek s 15 maloletými deťmi.
Dobrovoľníci Humanitárnej jednotky SČK Bratislava - mesto v tento deň pomáhali pre zasiahnuté osoby zabezpečiť transport do náhradných
priestorov ubytovania, šatstvo a pitný režim. Týmto ľuďom i zasahujúcim zložkám poskytovali aj
predlekársku prvú pomoc. V nasledujúcich dňoch
sa na výzvu Slovenského Červeného kríža do materiálnej pomoci zapojila aj Evanjelická diakonia
ECAV na Slovensku a Slovenská katolícka charita
(Bratislavská arcidiecézna charita). Organizácia
Človek v ohrození bola pripravená vyčleniť finančné prostriedky na zakúpenie chýbajúcich
potrieb materiálnej pomoci. Evanjelická diakonia
a Bratislavská arcidiecézna charita pomohli hygienickým prostriedkami (mydlo, šampón, detské
plienky, toaletný papier), potravinami (konzervy,
čaj, káva, detská výživa) a šatstvom pre dospelé
osoby a deti. Pomoc postihnutým osobám distribuoval Slovenský Červený kríž do priestorov
dočasného ubytovania. Prostredníctvom vozidla
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svojej prepravnej služby Slovenský Červený kríž
zabezpečil 30. apríla prepravu osôb z dočasných
priestorov ubytovania (ubytovňa ADAM – matky s
deťmi a nocľaháreň Mea Culpa – osoby pripútané
na lôžko) do priestorov nového ubytovania (ubytovňa Fortuna). Sortiment a množstvo materiál-

nej pomoci bolo dostatočné, preto finančné prostriedky organizácie Človek v ohrození na nákup
prípadnej chýbajúcej materiálnej pomoci nebolo
potrebné využiť.

Marián Záhorec, Bratislava
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SVETOVÝ DEŇ ČERVENÉHO KRÍŽA
8. mája, v deň narodenia zakladateľa Červeného kríža Henr yho Dunanta, si každý
rok pripomíname Svetov ý deň Čer veného
kríža a Čer veného polmesiaca. V tento
deň národné spoločnosti ČK/ČP organizujú rôzne aktivity, aby v yzdvihli jedinečnú
rolu, ktorú Čer vený kríž a Čer vený polmesiac zohráva v jednotliv ých krajinách.
Medzinárodné hnutie ČK/ČP svojou humanitárnou činnosťou už v yše 150 rokov pomáha miliónom ľudí zmierňovať ich utrpenie. Takmer pol milióna čer venokrížsk ych
pracovníkov a 11,6 miliónov dobrovoľníkov
z viac ako 190 krajín ročne posk y tuje pomoc a podporu 160 miliónom ľuďom. Pomoc vždy posk y tujeme v zmysle našich
siedmich princípov.
Tento rok je pre nás bohatý na v ýročia.
Spolu s Česk ým čer veným krížom oslav ujeme 100 rokov od založenia spoločnej
národnej spoločnosti - Československého
Čer veného kríža. Po pr vej svetovej vojne
štáty potrebovali mimoriadnu podporu
pri pomoci ľuďom i zdravotníctv u, vojna
v yčerpala všetk ých. V tom čase sa v ýrazne posilnila aj vzájomná medzinárodná
humanitárna podpora – storočnicu oslav uje aj Medzinárodná federácia Čer veného
kríža a Čer veného polmesiaca. V súčasnom
svete, v ktorom kríz neubúda, je pomoc
Čer veného kríža a Čer veného polmesiaca
stále v ysoko aktuálna.
14. mája 2019 v priestoroch Primaciálneho
paláca v Bratislave Slovenský Červený kríž
udelil vyznamenania dobrovoľníkom, členom
a ďalším vzácnym ľuďom i organizáciám za
ich činnosť v prospech humanity. Už desať
rokov nás oslavami sprevádza moderátorka
Aneta Parišková. Tento rok nám slávnostné
chvíle svojím spevom a hudbou spríjemnili speváčka Katarína Koščová a klavirista
Daniel Špiner.

A ČERVENÉHO POLMESIACA
V roku 2019 boli
Prezídiom SČK ocenení:
Vyznamenanie
Za humanitu, obetavosť
a dobrovoľnú
službu I. stupňa
Bc. Milan Kurčík z Lučenca
Alžbeta Vidová z Dvorov na Žitavou
Magdaléna Jurčová z Pribyliny
Mária Kučerová z Ivanky pri Dunaji
Drahomíra Muchová z Bratislavy
Jolana Szabóová z Trstenej pri Hornáde
Emília Schönfeldová z Vrbového
Emília Stybarová z Pichne
Božena Žiaková z Turčianskych Teplíc
Mária Cunevová z Nitry

Dobrovoľná opatrovateľka
Marta Burianková z Bratislavy
Želmíra Ľuptáková z Dražkoviec

Pamätná plaketa docenta
MUDr. Vladimíra Krišla
Eva Považanová z Bratislavy
Stanislav Blahús z Rožňavy
Marta Peňáková z obce Klin
Miestny spolok SČK Kráľová pri Senci
Miestny spolok SČK Šaštín

Zápis do knihy cti
Slovenského
Červeného kríža
Eva Považanová z Bratislavy
Stanislav Blahús z Rožňavy
Marta Peňáková z obce Klin
Miestny spolok SČK Kráľová pri Senci
Miestny spolok SČK Šaštín

Čestná strieborná
medaila Henryho Dunanta
Občianske združenie Vagus
Český červený kríž
MUDr. Tibor Vyslocký, in memoriam

Medaila za
záchranu života
Ing. Jozef Horváth z Nových Zámkov

Ďakovné listy
Viktória Šutová z Nových Zámkov
Združenie miest a obcí Slovenska
Národná transfúzna služba
Hasičský a záchranný zbor SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Policajný zbor SR
Združenie náčelníkov obecných a mestských
polícií Slovenska
Aneta Parišková

V ten istý deň ocenených už tradične prijal
aj prezident SR Andrej Kiska. Všetk ým srdečne ďakujeme a gratulujeme!

Silvia Kostelná, Bratislava
Foto: Peter Brichta
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STOROČNICA V REGIÓNOCH,
OSLAVY A HISTÓRIA
NITRA

Ú

zemný spolok v Nitre si
tohtoročné významné výročie pripomína rôznymi podujatiami priebežne celý rok.

Tradične počas fašiangového obdobia sa v
Leviciach konal benefičný koncert Objatie
tónov pre postihnutých spoluobčanov zo zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho kraja,
ktorého partnerom už od počiatku je levický
územný spolok SČK. Počas koncertu vystúpila aj levická Mládež SČK a predstavila divákom našich sedem princípov. Celý koncert
bol venovaný našej storočnici.
V znamení výročia sa niesli aj výročné členské
zhromaždenia. Mnohé boli slávnostné, s kultúrnym programom, ocenením zaslúžilých členov
alebo darcov krvi s podporou obce. V MS SČK
v Mojmírovciach prišli zhromaždenie spestriť
svojím vystúpením O chorom mackovi deti
z materskej školy.

centre v Nitre konalo neakreditované vzdelávanie pre učiteľky materských škôl, počas
ktorého sa dozvedeli o vzdelávacej činnosti
SČK a vyjadrili svoje skúsenosti s projektom
Evička nám ochorela. Veľmi ich zaujal mládežnícky projekt Dorotka a jej priatelia, ktorý
prezentovala jeho nitrianska koordinátorka
Dominika Vilkovičová. Na odborný seminár
v MPC nadviazali materské školy výtvarnou
činnosťou a v máji boli výtvarné dielka detí
z materských škôl celého Nitrianskeho kraja
vystavené v základnej umeleckej škole. Výstava Červený kríž očami detí prezentovala porozumenie významu a úlohy Červeného kríža
pre ochranu zdravia a života. Z vystavených
prác bolo zrejmé, že deti vnímajú Červený
kríž najviac v súvislosti so záchranou života a
táto téma je pre deti zaujímavá.

A keďže sme ešte len v polovici roka, ďalšie
aktivity na pripomienku nášho významného
výročia máme pred sebou.

Výročie sme poňali aj trochu výchovne, vo
februári sa v Metodicko - pedagogickom

Beáta Miškovičová, Nitra
Foto: archív SČK a Marek Vaco

KOŠICE –
MESTO
Miestne spolky územného spolku Košice-mesto sa rozhodli prispieť k prebiehajúcemu výročiu svojimi spomienkami, poďakovaniami a zážitkami z ich dobrovoľníckej práce.
Rozhodli sa to urobiť formou putovného listu
- každý miestny spolok niečo napíše a pošle
to ďalšiemu spolku. Je to príležitosť aktívne
odovzdať spomienky a zážitky aj mladším
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Martina Repejová, Košice - mesto

SNINA

V

piatok 10. mája 2019 sme
si v Snine pripomenuli 100. výročie založenia
Československého Čer veného kríža (ČSČK). V úvode slávnostného
aktívu odznela báseň v podaní zaslúžilej členky SČK Irenky Kur ťákovej.

V priebehu marca a apríla sa konala v nitrianskej Synagóge aj výstava Pod krídlami
anjela. Výtvarníčky Laura Écsiová a Ľubomíra
Brigantová, tvoriace technikou enkaustika ju
venovali storočnici a bola ďalším príspevkom
k oslavám výročia. Autorka – drotárka Anna
Hrabková vystavovala krásny drôtený červený
kríž, ktorý neskôr Červenému krížu aj darovala.

Súčasťou zhromaždenia členov SČK v Topoľčiankach bola okrem tradičného divadla aj
prednáška a prezentácia poskytovania prvej
pomoci.

členom a zároveň si uvedomiť svoju nezištnú
a dobrovoľnú prácu na poli šírenia princípov
a myšlienok Červeného kríža – v oblasti darcovstva krvi, prvej pomoci i pomoci ľuďom
v núdzi. Tento list bude súčasťou putovnej
výstavy organizovanej územným spolkom.
V mene celého územného spolku Košice
– mesto im chceme vyjadriť svoje poďakovanie a zaželať veľa entuziazmu do ďalšej
činnosti. List už putoval do miestnych spolkov Stredná zdravotnícka škola Moyzesova,
Základná škola Park Angelinum, Stredná
škola sv. Košických mučeníkov, Základná
škola Janigova, Základná škola Lechkého,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva

meraním na informačné technológie. V rámci
kampane Podporíme a pošleme ďalej našu
reťaz dobrých skutkov a pri príležitosti osláv
100. výročia sa ľudia v spoločnosti rozhodli
vytvoriť vlastný miestny spolok SČK pri územnom spolku Košice - mesto. Darovali tiež finančný príspevok určený na pomoc malému
Samkovi. Tým mu umožnia absolvovať cvičenie Therasuit v trvaní 6 týždňov a aktívne
budú sledovať jeho pokroky. Aj v mene Samkových rodičov chceme spoločnosti Fpt Slovakia povedať veľké ĎAKUJEME.

Košice. Toto je krátka ukážka: „....Dnes mám
19 rokov a môj záujem o Červený kríž, prvú
pomoc a ošetrovanie pokračuje. Síce zo mňa
nebude profesionálna záchranárka, ale som
rada, že môžem byť členkou zdravotníckej
rodiny na Slovensku a že môžem byť zaškolená v poskytovaní prvej pomoci. A to vďaka
Červenému krížu.....“

Darček k 100. výročiu
V rámci nadviazania spolupráce s košickými
firmami sme sa skontaktovali so spoločnosťou Fpt Slovakia poskytujúcou služby so za-

Riaditeľka územného spolku SČK v Snine
Anna Pavlíková za vrúcneho potlesku otvorila oslavy a všetci poz vaní hostia si následne mali možnosť pozrieť prezentáciu vývoja
ČSČK v Snine. Moderovanie prevzala predsedníčka územného spolku Ľubica Lattová
a neskôr dala slovo bývalej predsedníčke
sninského spolku, MUDr. Biserke Kupčovej.
Čer venokrižiakom sa prihovorila a poďakovala im aj primátorka mesta Snina Daniela
Galandová. Vyvrcholením osláv po ocene ní bolo veľkolepé koncer tné predstavenie
umelcov v podaní ZUŠ v Snine. Celú krásnu
slávnosť zdobili úžasné detské ilustrácie,
ktoré boli vystavované v priestoroch Domu
humanity v Snine a do dnešného dňa aj v
reprezentačných priestoroch sninského
kaštieľa.
Česk oslovensk ý Čer vený k r í ž j e naj väč ši a
humani tár na org ani z ác i a Čec hov a S lovák ov, v z ni k ol 6. febr uára 1919. S lovensk ý
Čer vený k r í ž sa stal v rok u 1993 nástup ní c k ou
org ani z ác i ou
Česk oslovensk é ho Čer veného k r í ž a, pok rač uj e vo svoj ej
ak tí v nej č i nnosti a praj eme mu ď alší c h
úspešnýc h 100 rok ov plnýc h sk velýc h ľudí
a pr i ateľov z ani etenýc h mi ni málne raz toľk o ak o d oteraz .

A n na Pavl í ková, Sn i na
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TREBIŠOV

Červený kríž očami detí

K

Pri príležitosti storočnice viaceré územné či
miestne spolky (Snina, Košice – okolie, Nitra,
Zubrohlava) usporiadali súťaž i výstavu detských výtvarných prác na tému Červený kríž
očami detí a 100 rokov Červeného kríža na
Slovensku. Deti originálnym a veľmi pestrým
spôsobom zachytili rôzne témy spájajúce sa
s činnosťou Červeného kríža nielen na Slovensku ale aj vo svete.

O kultúrny program sa postarali deti z materských i základných škôl a folkloristi z ľudových
súborov. Za dlhoročnú spoluprácu sme ocenili
predsedov miestnych spolkov, učiteľov, centrá
voľného času i Reedukačné centrum Bačkov.
Poďakovali sme aj našim lektorom, inštruktorom, bývalým i súčasným členom územnej
rady i našim dobrovoľníkom, ale aj zástupcom
mesta, predstaviteľom Policajného zboru SR,
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Trebišove a mnohým ďalším spolupracujúcim
úradom a sympatizantom.

Výtvarné práce detí zdobili a zdobia priestory
územných spolkov, košickej radnice, sninského
kaštieľa, kultúrneho domu v Zubrohlave i obálku aktuálneho čísla časopisu Zvestí. :)

oncom mája sme si aj v Trebišove pripomenuli storočnicu
Červeného kríža. V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska sme hovorili o histórii i súčasnosti Slovenského Červeného kríža
a vonku pred sálou sme pripravili
malú červenokrížsku výstavu.

Valentínsky ples v Senici
V Dome kultúry v Senici sa vo februári uskutočnilo
už tradičné charitatívne podujatie, ktoré organi-

zuje územný spolok v Senici - Valentínsky ples
SČK. Toto spoločenské podujatie sa za posledných jedenásť rokov stalo počas plesovej sezóny
v Senici najvyhľadávanejším a najobľúbenejším
plesom. Aj v tomto roku senický územný spolok

SČK z výťažku plesu podporil finančným darom
rodinu s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím - s cieľom zabezpečiť špeciálnu rehabilitáciu.

Miriam Madunická, Senica

Ingrid Tomášová, Trebišov
Foto: Vladimír Majcher

KOŠICE –
OKOLIE
Aj územný spolok SČK v okrese Košice-okolie
si začiatkom mája pripomenul sté výročie a

usporiadal slávnostné stretnutie, na ktorom si
pripomenul históriu Červeného kríža v Košiciach
a okolí a zároveň poďakoval viacerým svojim
členom a sympatizantom za priazeň a spoluprácu. Prítomní si okrem slávnostného príhovoru
vypočuli aj spomienky bývalého dlhoročného
pracovníka Červeného kríža v Košiciach a neskôr aj člena Federálneho výboru ČSČK v Prahe
pána Vladimíra Gazdaga. Medzi ocenenými boli

bývalí spolupracovníci, funkcionári, predsedníčky miestnych spolkov, spolupracujúci lektori,
učiteľky a zástupcovia Mládeže SČK. Kultúrny
program pripravili študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach, priestory spestrila aj
výstava najlepších prác výtvarnej súťaže detí zo
základných škôl okresu Košice-okolie.

Helena Kmetzová, Košice - okolie

Prvé Jasle Červeného kríža na Slovensku boli založené v Martine
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Jasle v Turčianskom Sv. Martine vznikli 4. decembra 1922 vďaka spolupráci Československého Červeného kríža (ČSČK) a Živeny. Prezidentka Československého kríža, PhDr. Alica
Garrigue Masaryková, bola aj čestnou predsedníčkou Živeny.

to výstave prejavili záujem zriadiť jasle aj iné
spolky - Kremnica, Bratislava a Banská Bystrica
- to sa však nezrealizovalo. Ďalšie jasle (najmä
vtedajších Miestnych odbočiek ČK) vznikli v
roku 1925 v Ružomberku, v roku 1931 v Nových
Zámkoch a v roku 1932 v Nitre.

V Turčianskom Sv. Martine sa 22. októbra 1922
konala výstava Sociálnej pečlivosti v miestnostiach bývalej štátnej detskej opatrovne .
Jej výťažok, 1 Kčs, bol venovaný Odbočke Červeného kríža v Martine (založená 5. októbra
1919) práve na otvorenie jaslí v Martine. Na tej-

Odbočka Miestneho ČK v Turčianskom Sv.
Martine jasle zriadila a na zariadenie im poskytla 10 000 Kčs. Založila kuratórium, do ktorého boli zvolení zástupcovia nasledujúcich
spolkov - Živena, Ochrana matiek a kojencov,
Robotnícka telocvičná jednota, Telocvičná

jednota Sokol a Katolícka jednota Carmen. Kuratórium vypracovalo stanovy a poriadok pre
jasle. Divízia ČSČK z Bratislavy poskytla malú
vaňu, malú domácu lekáreň a živnosť . Vtedajšie Ministerstvo sociálnej pečlivosti dalo na zariadenie 8 000 Kčs a Dr. Šrobár venoval plátno z
amerického daru. Jasle boli umiestnené v štyroch prenajatých miestnostiach bývalej štátnej
detskej opatrovne – pozostávali z predsiene,
spálne s bielymi postieľkami, herne a kuchyne,
ktorá bola súčasne i kúpeľňou.

Pokračovanie na strane 24
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V jasliach bolo zo začiatku 6 detí vo veku od
1 do 3 rokov. Predbežne sa rátalo s prijatím
10 detí od 1 do 3 rokov - takých, ktoré takýto
útulok skutočne potrebovali. Jasle fungovali
12 hodín denne – od 6:30 hod. do 18:30 hod.
Ráno v jasliach deti vykúpali a prezliekli do
šiat ústavu – za malý poplatok v jasliach dostali raňajky, obed, olovrant a večeru. Denne do
jaslí prichádzali variť žiačky Gazdinskej školy
Živeny. Ústav viedla opatrovkyňa pani Marietta Štekláčová. Počas poldenných zmien sa
striedali a pomáhali dámy zo Živeny, ktorých
sa na vyzvanie prihlásilo 35. Vďaka ich ochote
sa usporilo veľa ďalších výdavkov. Poplatok za
starostlivosť o jedno dieťa bol 50 halierov za
deň – platilo sa za dva týždne vopred, t. j. 7 Kčs
(15 Kčs za mesiac). Jasle sa podporovali z členských príspevkov Červeného kríža.
V roku 1924 bolo v jasliach 12 detí. Dámy zo
Živeny mali dozor a pomáhali pri šití šiat a bielizne. Deti boli zdravé a staral sa o ne Dr. Jozef Hrdlička, lekár Dispenzára (poradne) ČSČK.
Už po niekoľkých dňoch bol na deťoch vidieť
pozitívny účinok výchovy a primeranej stravy.
Vážili ich každý pondelok, v priemere priberali
20 - 30 dkg. O rok neskôr jasle navštevovalo už
15 detí najchudobnejších rodičov, záujem bol
však oveľa väčší ako kapacita. Režim v jasliach
začínal kúpaním a prezlečením, deti raňajkovali
mlieko s rožkom a doobeda sa hrali. O pol dvanástej nasledoval výživný obed. Dobrovoľníčky
po obede deti umyli, prezliekli do nočných košieľok a uložili na spánok. Vstávali medzi druhou a treťou hodinou poobede – na olovrant
zjedli opäť rožok, okolo piatej hodiny vypili
mlieko, prípadne kakao. O šiestej večer pomocníčky deti opäť umyli, prezliekli do vlastných
šiat a následne si ich vyzdvihli matky či tety.
Opatrovkyňou bola Emília Gáfforová, ktorá sa
celý deň o deti starala s materinskou láskou.
Správkyňa kuratória jaslí, Marietta Štekláčová
dbala v jasliach o poriadok, hygienu a všetko
ostatné, aby bolo o deti nadovšetko postarané.
To samozrejme vyžadovalo nemalé financie. V
roku 1927 bolo v jasliach 15 detí z chudobných
rodín vo veku od 2 do 4 rokov.
Začiatkom roka 1928 sa slovenské ženy zaoberali témou znižovania úmrtnosti dojčiat.
Ústredie Živeny prostredníctvom MUDr. Ivana Háleka, primára Štátnej detskej nemocnice
v Bytčici, žiadalo, aby predniesol návrh petície
na všetky patričné ministerstvá za uzákonenie
povinnosti zriadiť jasle pri fabrikách, ktoré zamestnávajú väčší počet žien s poukázaním na
zákony vo svete. Zákon o nemocenskom poistení síce prisudzoval matke malého dieťaťa
podporu, ktorá ju na 6 týždňov oslobodzovala
od zárobkovej práce, to však zďaleka nestačilo.
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Na podnet divizie (riaditeľstva) ČSČK v Martine
pre Slovensko vznikla ku koncu roka 1927 myšlienka postaviť Sociálno-zdravotný dom v Turčianskom Sv. Martine. Za týmto účelom zriadili
kuratórium. Poslali žiadosť na ministerstvo
Sociálnej pečlivosti do Prahy a o rok na to im
schválili subvenciu 100 000 Kčs na postavenie
domu na pečlivosť o mládež. Ústredný výbor
Živeny po dohode s kuratóriom a ČSČK sa rozhodol prevziať zodpovednosť a záväzky spojené so stavbou ústavu a starať sa o udržiavanie
jeho inštitúcií.
V polovici roka 1930 boli jasle ČSČK v Martine pre nedostatok miesta dočasne zrušené,
rovnako boli zatvorené aj v nasledujúcom
roku. V tom čase už prebiehalo získavanie fi-

nančných prostriedkov na výstavbu Domu
sociálno-zdravotnej pečlivosti o mládež Dr.
A. G. Masarykovej (dnes sídlo Živeny) v Turčianskom Sv. Martine, ktorého stavba začala v roku 1930. Už v septembri v roku 1932
sa konali zápisy do jaslí a modernej materskej školy, k dispozícii bol útulok, stravovňa a kúpele (moderné kúpeľne) pre školskú
mládež prespoľnú , čitáreň a v záhrade hrište . Tento dom sa stal vzorom pre Slovensko.

Michal Straka, Slovany
( použité zdroje: Národné noviny
z rokov 1922, 1924, 1927 a 1930)
Foto: Archív Živena,
archív Michal Straka

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Susedia pomáhajú ako prví
V júni zástupcovia SČK participovali na regionálnom stretnutí národných spoločností ČK juhovýchodnej a strednej Európy v bulharskej Sofii.
Stretnutie súviselo aj s iniciatívou Neighbours
Help First – Susedia pomáhajú ako prví, ktorá
vznikla v roku 2017. Cieľom tejto iniciatívy je spo-

lupracovať a poskytovať vzájomnú pomoc v prípade krízových situácií a potreby pomoci zo zahraničia, a to práve prostredníctvom národných
spoločností ČK zo susedných krajín a spoločného
regiónu. SČK sa počas júnového stretnutia stal
pozorovateľom tejto siete.

Stretnutie siete FEAD
Začiatkom júna sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii siete FEAD, ktorá sa konala v litovskom Vilniuse.

osamelo. Pri realizovaní aktivít FEAD v spolupráci s
miestnymi spolkami, zástupcami obcí a iných organizácií sa dostávame bližšie práve k tejto cieľovej

Vzhľadom na migračnú situáciu v Európe a celkovú
globalizáciu boli na stretnutí aj zástupcovia Medzinárodného výboru ČK, ktorí hovorili o potrebe širšej
spolupráce v rámci aktivity Spájanie rodín – Restoring Family links. Predstavitelia prítomných národných spoločností ČK a Medzinárodnej federácie ČK/ČP
diskutovali o príprave nadchádzajúcich štatutárnych
stretnutí Medzinárodného hnutia ČK/ČP v Ženeve.

Silvia Kostelná, Bratislava

skupine, ktorej sme schopní poskytnúť ďalšie sociálne služby, tvoriace súčasť našich denných aktivít
v teréne.

Silvia Knapiková, Humenné
a Alena Kniežová, Michalovce
Foto: Ecorys

Operačný program FEAD je Fondom európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Na Slovensku je
SČK jednou z partnerských organizácií pri distribúcii materiálnej pomoci - 24 územných spolkov SČK
sa so svojimi pracovníkmi a dobrovoľníkmi podieľa
na realizácii dvoch opatrení v 36 okresoch SR - poskytovanie potravinových balíčkov a hygienických
balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj
riešenia materiálnej deprivácie.

Deti v jasliach 1923, archív Živena

Na stretnutí sme hovorili o hlavných výzvach súvisiacich s chudobou a sociálnym vylúčením najmä
medzi staršími ľuďmi v Európe. Vo vystúpení sme sa
zamerali na naše skúsenosti z terénu – ako pomocou operačného programu FEAD pomáhame práve
starším ľuďom na východe Slovenska. Primárne je
totiž FEAD zameraný na mnohopočetné rodiny
mladších ľudí. V sekundárnej časti projektu sa však
väčšina zapojených územných spolkov zameriava
na staršiu populáciu, ľudí s nízkym príjmom žijúcich

Zahraničný stážista v SČK

Dom sociálno-zdravotnej pečlivosti o mládež Dr. A. G. Masarykovej 1932 Martin, archív Živena

Už druhý rok po sebe sme medzi slovenskými červenokrižiakmi privítali študenta z americkej Bryan College. Andres je z Bolívie a študuje biológiu
a technológie. Vďaka spolupráci medzi SČK a americkou univerzitou u nás absolvoval mesačnú
stáž. Zoznámil sa so širokou škálou aktivít štyroch
územných spolkov SČK (Bratislava – mesto, Košice – mesto, Košice – vidiek a Liptovský Mikuláš).
Pomáhal pri distribúcii materiálnej pomoci FEAD,
zúčastnil sa na rôznych verejných podujatiach SČK,

vďaka mládežníckym projektom navštívil viacero
slovenských základných a stredných škôl. Podieľal
sa na terénnych sociálnych službách a na záver absolvoval aj kurz prvej pomoci SČK. Andres si svoj
pobyt na Slovensku pochvaľoval – zoznámil sa so
skvelými ľuďmi a inšpiroval sa množstvom humanitárnych aktivít, ktoré by chcel predstaviť aj vo
svojej rodnej Bolívii.

Silvia Kostelná, Bratislava
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SOCIÁLNA ČINNOSŤ

Posledná pomoc od dobrovoľníkov SČK

Príprava mikulášskych balíčkov s TESCOm

D

eň pred Mikulášom sme zažili v práci ozajstné “mikulášske prekvapenie”. Zavolali nám z predajne TESCO Poprad,
že nám chcú darovať stravné lístky
v hodnote 360 €.

Stravné lístky darovali zamestnanci predajne na
nákup sladkostí a iných dobrôt. Hneď sme z nakúpených sladkostí pripravili 60 krásnych balíčkov.
Osemnásť balíčkov potešilo našich starkých v
Dome SČK a ostatné putovali detičkám z Detského domova v Poprade. Všetkým zamestnancom TESCO za všetkých zo srdca ĎAKUJEME.

Klaudia Móricová, Poprad

Canisterapia

hladkať, objímať, ležať na ňom, relaxovať. Počas
canisterapie terapeutka pracuje s pomôckami
(s farbičkami, granulami, vôdzkou), prostredníctvom ktorých si dieťa zlepšuje koordináciu jem-

nej a hrubej motoriky.

Denisa Kvetková
a Viera Zárembová, Košice

V našom zariadení Domova sociálnych služieb
SČK poskytujeme klientom aj animoterapiu,
konkrétne canisterapiu. Je to jedna z metód, pri
ktorej sa v terapii využíva pes. Jednotlivé terapie prebiehajú za prítomnosti odbornej pracovníčky - canisterapeutky Lucie, ktorá navštevuje
naše zariadenie dvakrát do týždňa v dopoludňajších hodinách. V jednej skupine sú dvaja až
traja klienti.

Canisterapia deťom prináša spontánny prejav
radosti, smiechu, dobrej nálady, čo sa odzrkadľuje aj na ich emočnom a psychickom stave. Deti
si obľúbili metódu polohovania - psíka môžu

Zbierka Rotary Klub 2018
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Neďaleko Košic, v Bernátovciach, pri spaľovni
odpadu z Košíc a okolia, žije komunita bezdomovcov. V zimných mesiacoch je ich okolo
300, v lete o polovicu menej. Títo ľudia na pokraji spoločnosti nemajú to šťastie a nemajú
vlastný domov. Ešte horšia je ich osamelosť,
nešťastie, zranená duša, zatrpknutosť... Bieda,
ktorá nemá obdobu. Ale nie sú na ulici, majú
akú - takú strechu nad hlavou a hlavne nádej!
Je tu totiž útulok OÁZA a jeho vedenie, ktoré
sa snaží robiť všetko preto, aby žili podľa možnosti aspoň trochu dôstojne. Žijú v opustených hangároch bývalého záhradníckeho podniku. Stretli sa tu rôznorodí ľudia: chudobní,
ťažko chorí, starí, bezvládni, osamelí, depresívni, alkoholici, psychicky chorí. Každý je však
ČLOVEK a zaslúži si aspoň základ ľudskosti.

Viacerí z nich sú ťažko chorí a nemajú zdravotné
poistenie, ďalší rezignovali a odmietajú zdravotnú starostlivosť. Čakajú na smrť…. V hangári, ktorý sa stal neregistrovaným hospicom.
A práve tu, medzi ťažko chorými, osamelými a
dožívajúcimi, či umierajúcimi ľuďmi sú Oľga a
Martin, naši dobrovoľníci. Aj oni prešli smutnou
životnou stratou a ocitli sa bez domova. Sú však
plní elánu a nádeje, že je to iba prechodná etapa
života. Spolupracujú s nami už druhý rok. Veľmi
obetavo slúžia druhým a často poskytujú práve
poslednú pomoc: dôstojné a ľudské sprevádzanie na poslednej životnej ceste. Sú jediní, nie
sú tu žiadni zdravotníci ani opatrovatelia. Pred
časom absolvovali kurz opatrovania SČK, a tak
svoju prácu dokázali ešte viac skvalitniť.
Ich služba je obdivuhodná! Pri každej návšteve
nám s úsmevom dávajú svoju nenápadnú ale hlbokú lekciu ľudskosti a burcujú nás k hľadaniu
riešení, ktoré, žiaľ, nie sme schopní v súčasnosti
poskytnúť…
Ďakujeme za vašu obetavú a dobrovoľnú službu,
milí dobrovoľníci, veľmi si vašu prácu vážime!

Helena Kmetzová, Košice – okolie

Anjelské vankúše pre deti
v žilinskej nemocnici

Počas celého trvania projektu Lucka využíva na terapie štyroch psov, ktoré sú vycvičené na viaceré
oblasti terapie. Výber psa závisí od rôznych povahových čŕt a diagnóz detí. Terapeut sa zameriava na
sociálno – emocionálnu oblasť, kognitívnu oblasť a
perceptuálno – motorickú oblasť.

Začiatkom januára 2019 riaditeľka popradského územného spolku SČK Denisa Kučkovská prevzala výťažok zo zbierky od Ro-

Č

asto sa stretávame s dobrovoľníkmi SČK, ktorí propagujú, učia, trénujú, zabezpečujú
alebo poskytujú prvú pomoc. Je to
celkom prirodzené, veď práve Červený kríž je garantom výučby prvej pomoci a túto úlohu plní zodpovedne a
s veľkým nadšením. V našom územnom spolku máme dobrovoľníkov,
ktorí poskytujú nielen prvú ale hlavne poslednú pomoc. Ako? A Komu?

tary Klubu Poprad. Zbierka prebehla počas
vianočných trhov 14. až 16. decembra 2018
a vyzbieralo sa 1 882,75 €. Za tento dar SČK

v Poprade zakúpi mangel značky Miele pre
potreby Domu Slovenského Červeného kríža
v Spišskej Sobote.

Klaudia Móricová, Poprad

Vo februári odštar toval projekt Nadácie Anjelské krídla s detským oddelením žilinskej
nemocnice na boj proti strachu a stresu pri
vyšetreniach, zákrokoch či hospitalizácií
deti v nemocnici. Mäkký okrúhly vankúš
s anjelom čaká na malých návštevníkov
v drevenom boxe v príjmovej ambulancii
oddelenia. Už po pr vých pár mesiacoch si
iniciatívu chvália nielen rodičia, ale aj zdravotnícky personál. Vankúš si deti môžu po
absolvovaní pobytu v nemocnici vziať domov, a tak spomínať nie na nepríjemné zážitky, ale na milý darček – anjela, ktorého
získali ako kamaráta v nemocnici a majú ho
teraz aj doma.

škôlok pre projekt Evička, či pri spomínaných Anjelských vankúšoch. Projekt Anjelských vankúšov v žilinskej nemocnici je
pr vý na Slovensku a veríme, že postupne sa
dostane aj do iných miest a nemocníc.

Peter Martinek, Žilina

pri mobilných odberoch kr vi, pri získavaní

Nadácia Anjelské krídla už vyše roka spolupracuje so žilinským územným spolkom SČK
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MLÁDEŽ SČK
Vianoce v Nových Zámkoch

V

o vianočnej dobe nie všetci
majú možnosť prežiť sviatky s
rodinou, príbuznými a priateľmi. Každý by mal prežiť sviatky v pokoji a radosti, a práve preto sme aj minulé
Vianoce navštívili Domov dôchodcov
Vek nádeje v Nových Zámkoch.
Seniorom sme spoločne spríjemnili chvíle vianočnými koledami, vyrobili sme pre nich pekné
vianočné pozdravy a prežili príjemné poobedie
plné úsmevov a radosti. Veríme, že táto dlhoroč-

Deň zdravia v IKEA Industry

K

oncom apríla počas Dňa zdravia
v IKEA Industry v Liptovskom
Mikuláši prezentovali naši mládežníci ukážky prvej pomoci zamestnancom tohto podniku.

ná tradícia bude pretrvávať aj ďalšie roky.
Vianočné sviatky sme si spestrili aj na vianočných trhoch v Nových Zámkoch. Naši šikovní
mládežníci vyrobili krásne darčeky pre všetkých,
ktorí nás podporili. Spoločne sme si popriali
krásne sviatky strávené s rodinou a kamarátmi.
Ako kolektív sme zvládli aj zimu a neprajné počasie s úsmevom na tvári a vianočnými pesničkami v pozadí.

Rebeka Mináriková, Nové Zámky

Popri mnohých iných aktivitách v rámci podujatia
sa mohli na stanovišti Mládeže SČK Liptov naučiť

Na podporu prevencie a osvety v oblasti HIV/AIDS zorganizovali liptovskí mládežníci začiatkom mája prednášky
pre žiakov 9. ročníka Základnej školy Miloša Janošku v
Liptovskom Mikuláši. Mládežníčky Hanka Kaločayová a

ok 2019 je pre Červený kríž rokom
plným významných výročí, no medzi najvýznamnejšie pre nás patrí
storočnica Slovenského Červeného kríža. Pri
tejto príležitosti sa 29. apríla 2019 na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici konala akcia pod názvom 100li+ka (stolička).

Projekt Dorotka a jej priatelia je taký úspešný, že ho nemusím ani predstavovať. Členovia
Mládeže SČK v Banskej Štiavnici sa do projektu tiež zapojili. Počas uplynulých mesiacov
sme predškolákov naučili mnoho nových vecí
- spôsoby ošetrovania drobných poranení, význam darcovstva krvi i nové hry. Naši kamaráti nám počas spoločných stretnutí ukázali,
že sú veľmi šikovní a na svoj vek zodpovední.
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Dominik Palkovič, Liptovský Mikuláš

HIV/AIDS prevencia

100li+ka
R

Dorotka a jej priatelia
v Banskej Štiavnici

alebo si zopakovať správny postup poskytovania
kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) a ošetrovania vonkajších krvácaní. Miestni zamestnanci
si veľmi radi zopakovali vedomosti a zručnosti z
oblasti prvej pomoci, aby ich raz možno využili
pri záchrane ľudského života.

Emka Krupová žiakmi priblížili problematiku AIDS, veľký
dôraz pritom kládli najmä na prevenciu proti vírusu HIV.

Dominik Palkovič, Liptovský Mikuláš

Červeného kríža Anna Rihová. Za diskusiou nasledovala krátka prednáška o dôležitosti prvej pomoci. Počas celého priebehu sa pred miestnosťou,
kde sa diskusia odohrávala, nachádzal aj stánok
s ukážkami prvej pomoci - tu si mohli ostatní žiaci
zatiaľ vyskúšať, ako ošetriť rôzne zranenia. Bol tu
tiež infostánok o darcovstve krvi, kde sa dozvedeli podmienky a výhody darcovstva a informácie

o organizovaných odberoch krvi na našej škole.
Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým
hosťom za účasť, ale tak isto aj mládežníkom, ktorí
nám prišli pomôcť - Sarah Kováčikovej a Matejovi
Piatrikovi. Ďakujeme

Dana Hajduová, Banská Štiavnica

Táto akcia pozostávala z moderovanej diskusie na
tému fungovania Červeného kríža ako organizácie, ale taktiež prepájania minulosti so súčasnosťou. Hosťami tejto diskusie boli prezidentka Mládeže SČK Alexandra Poliaková, predseda Mládeže
Územného spolku SČK Žiar nad Hronom Peter Čajági, riaditeľka Územného spolku SČK v Banskej
Štiavnici Katarína Senciová a dlhoročná členka

Tieto stretnutia však nie sú prínosom len pre
deti, ale aj pre nás - mládež. Mne osobne tieto
stretnutia pomohli vylepšiť si svoju schopnosť
komunikácie s deťmi. Tiež sme spolu prišli na
to, čo dnes deti baví a nad čím len mávnu rukou. Na stretnutia budem aj po ich skončení
ešte dlho v dobrom spomínať.

Zuzana Lasáková, Banská Štiavnica
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Nové Zámky žili 8. mája myšlienkou Henryho Dunanta!
8. mája už každoročne na celom svete oslavujeme Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pripomíname si myšlienku
humanity a pomoci druhým, s ktorou ešte v
roku 1863 prišiel švajčiarsky obchodník Henry
Dunant a ktorá je dnes aktuálnejšia ako inokedy. V roku 2019 však na Slovensku oslavujeme i
iné výročie - 100. rokov založenia Československého Červeného kríža. Práve na oslavu týchto
dvoch významných momentov sa novozámocká
Mládež SČK, ktorá má v našom meste a okrese
veľmi silnú základňu a tradíciu, rozhodla zorganizovať aktivitu pre celé rodiny. Akcia s názvom
Pohybom za 7 princípov sa odohrala na Sihoti
v Nových Zámkoch a účasť bola naozaj mimoriadna - len samotného behu sa zúčastnilo okolo
100 ľudí. Celé poobedie čakali na Novozámčanov stanovištia pre deti i dospelých, ktoré boli
zamerané na prvú pomoc, históriu Červeného

kríža, ale i šport a zdravú výživu. Po úspešnom
absolvovaní všetkých stanovíšť dostali účastníci malé prekvapenie. O stanovištia bol obrovský
záujem - a to mal hlavný bod programu len nastať. O 15:00 hod. sme sa všetci spoločne presunuli na hrádzu a každý podľa svojich možností behom, na bicykli, na korčuliach, prechádzkovo,
s kočíkom či so štvornohým miláčikom - prekonal trasu 700 metrov. Každých 100 metrov bolo
vyhradených pre jeden z princípov, ktorými sa
Červený kríž riadi - humanita, nezávislosť, nestrannosť, neutralita, jednota, svetovosť, dobrovoľnosť. Po dosiahnutí cieľa každý napísal na
balón, ktorý na začiatku dostal, odkaz pre túto
najväčšiu dobrovoľnícku organizáciu na svete.
Balóny sme spoločne vypustili. Bola to krásna
bodka za tak významnou oslavou.

Košickí mládežníci v akcii

M

ládežníci Územného spolu SČK Košice –mesto aj v
tomto školskom roku navštevujú vybrané materské školy v
Košiciach v rámci projektu Dorotka a jej priatelia. Na pravidelných
stretnutiach raz mesačne pracujú s
deťmi predškolského veku s cieľom
naučiť ich starať sa o svoje zdravie,
ako aj o zdravie iných, rozpoznávať
nebezpečné situácie ohrozujúce
zdravie a poskytnúť laickú prvú pomoc. Hravou formou pomocou príbehov a básničiek sa venujú vždy
inej téme. Deti sa naučia ako komunikovať a nebáť sa pomôcť tomu,
kto to práve potrebuje. Imaginárna
Dorotka, ich rovesníčka, ich sprevádza celým vzdelávaním a získavaním
zručností potrebných pre praktický
život.

Kristína Ježová, Nové Zámky
„Pozitívne ohlasy máme ako zo strany pedagógov, tak aj zo strany rodičov detí. A hlavne deťom
sa to páči...“ skonštatovala vyškolená mládežníčka Alica Olexová, ktorá je vedúcou skupiny v Materskej škole Stará Baštová v Košiciach.

Ľude pod
Nastasom
18. mája 2019 sme sa traja mládežníci zo sninského územného spolku SČK zúčastnili veľmi
zaujímavej akcie - Ľude pod Nastasom. Nastas
je vrch nad obcou Stakčín, kde sa podujatie konalo. Spolu s návštevníkmi sme mali možnosť
vrátiť sa v čase a zažiť ukážky dobových bojov i
historickej nemocnice. Našou úlohou bol nielen
zdravotný dozor, ale i ukážky prvej pomoci v dobových uniformách Červeného kríža.

Jaroslava Bobeničová, Snina
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Ivana Moščovičová a Klára Hricová sú vyškolené mládežníčky, ktoré realizujú projekt
HIV/AIDS PREVENCIA. Pre žiakov stredných
škôl a žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl
zrozumiteľnou a pútavou formou vedú besedy o problematike šírenia pohlavne prenosných chorôb a HIV/AIDS. Cieľom tejto diskusie
mladých ľudí s mladými ľuďmi je prevencia
HIV/AIDS formou simulácie reálnych situácií a
odstránenie predsudkov a postoja „mňa sa to
netýka“. A to, že besedy žiakov zaujali, nám napísala Mgr. Dagmar Šipošová z OA Polárna 1 v
Košiciach: „Chcem sa vám veľmi pekne poďako-

vať za realizáciu besied na našej škole 29. apríla
2019. Prvýkrát sme tu mali členky Mládeže SČK,
ale všetci (žiaci aj učitelia) boli z ich prednášky
nadšení. Dievčatá vystupovali veľmi príjemne,
výborne komunikovali a boli aj odborne pripravené. Pre mňa osobne je radosť spolupracovať
s takými šikovnými mladými ľuďmi.“
Prínosom pre mládežníkov pri takejto dobrovoľníckej práci - či už s najmenšími deťmi alebo školákmi a ich pedagógmi - je osvojenie si komunikačných, organizačných a tvorivých zručností.
Nezanedbateľný je aj prínos informácií do rodín
detí a žiakov.
Naši dobrovoľníci spolu so školiteľmi prvej
pomoci si mohli preveriť svoje zdravotnícke
vedomosti a zručnosti v dňoch 28. februára a
1. marca 2019, keď Územný spolok SČK Košice
– mesto zabezpečoval Zdravotnú asistenčnú
službu pre podujatie Stretnutie prezidentov
v Košiciach. Prezident Andrej Kiska privítal v
Košiciach prezidentov deviatich východoeurópskych členov aliancie, tzv. Bukureštskej
deviatky (B9) - Bulharska, Českej republiky,
Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska,
Rumunska a Slovenska. Stretnutie sa uskutočnilo za prísnych bezpečnostných opatrení,
prizvané boli všetky integrované záchranné
zložky. Bola to pre nás veľká skúsenosť zabezpečiť zdravotnú asistenčnú službu v štyroch
lokalitách Košíc a spolupracovať na takomto
významnom podujatí.
Košice sa stali hlavným mestom dobrovoľníctva
pre rok 2019. Dobrovoľníctvo je výborný spôsob
ako získať skúsenosti, pomáhať iným, naučiť sa
viac sám o sebe a o komunite, v ktorej pracuješ.
Skúsiš to aj ty?

Alena Jurčíková, Košice - mesto

Hodina o Červenom kríži
Koncom marca naše dobrovoľníčky Kristína,
Ivona a Viktória pripravili pre celý prvý ročník
Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch prednášku s názvom Hodina o Červenom
kríži. Samozrejme, nešlo by to bez pomoci pani
profesorky Márie Sebestyénovej. Žiaci si mali
možnosť zahrať rôzne hry, vrátane skladania
puzzle s názvom zakladateľa Červeného kríža

a hry na pozornosť – správne priradiť 7 základných princípov ku správnym obrázkom. A keď
sa im náhodou niečo nepodarilo, mali možnosť
vybrať si darček za odvahu. Všetkým patrí veľké
ĎAKUJEME!

Kristína Kosiková, Nové Zámky
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MIESTNE SPOLKY A DOBROVOĽNÍCTVO
Miestny spolok na návšteve
v materskej škole
Koncom apríla mali škôlkari v obci Istebné nad
Oravou vzrušujúci deň, keď medzi sebou privítali členky MS SČK - Máriu Vojvodovú a Jaroslavu Bednárovú. Deťom vysvetľovali zásady
prvej pomoci pri poranení ruky, palčekov, hlavy
a poskytnutie pomoci pri oživovaní zranenej

Čaro detskej
hry
V máji náš Miestny spolok SČK Lehota pod Vtáčnikom navštívil materskú školu. Deti sme učili základy
ošetrovania úrazov a ako im predchádzať - zvolili sme
zážitkovú prvú pomoc formou hier. K tomu sme im

Často si kladieme otázku, aké je to naše Slovensko. Je to krajina ľudí, ktorí sú uzavretí do seba
a myslia len na seba? Alebo je krajinou, plnou
dobrých ľudí, ochotných pomôcť druhým? Slovenský Červený kríž je skutočne prejavom toho,
že Slovensko je plné dobrých ľudí.

osoby - tentoraz bábiky. Popri tom sa naučili
telefónne čísla na záchranku, policajtov a hasičov a nakoniec dostali za svoju pozornosť malú
sladkú odmenu.

Je to už 71 rokov, čo v našej obci v januári 1948
vznikol miestny spolok vtedy Československého Červeného kríža. V súčasnosti je náš Miestny spolok SČK Dvory nad Žitavou jedným z 38
miestnych spolkov združených pri Územnom
spolku SČK Nové Zámky. Máme najväčší počet
členov, až 441.

Dušan Sabol, Istebné

predviedli aj ukážku kardiopulmonálnej resuscitácie
(KPR). Deti sa aktívne zapájali a k svojím úlohám pristupovali s rešpektom. Je dobré neustále oslovovať
aj tie najmenšie vekové kategórie deti, ktoré dokážu
prostredníctvom hier zvládnuť základné vedomosti
v tejto oblasti. Takéto akcie prinášajú obojstranné
obohatenie, ako pre deti, tak aj pre nás. Detské reakcie sú spontánne a často veľmi vtipné.

Obyvatelia našej obce vnímajú miestny spolok
SČK ako humanitárnu organizáciu, dôveryhodnú
a starajúcu sa o bezpríspevkových darcov krvi aj o
všetkých svojich členov. Považujú ju za neutrálnu,
zodpovednú, nezávislú a transparentnú.
Miestny spolok SČK sa hrdo hlási do spoločnosti Červeného kríža na celom svete a bilancuje
svoju činnosť za uplynulý rok 2018. Výbor aktivizoval svojich členov aj občanov a zapájal ich
do činnosti, ktoré organizoval. Veľa znamenali
osobné kontakty s obyvateľstvom i darcami krvi.
V priebehu roka sme navštívili chorých členov, zorganizovali trikrát charitatívnu zbierku
a tiež výdaj šatstva, hračiek a obuvi pre sociálne slabšie rodiny. Členky nášho miestneho
spolku sa zapojili aj do miestnych fašiangových
slávností a príprav fašiangových dobrôt podľa
receptu starých mám.

Jaroslava Smetanová,
Lehota pod Vtáčnikom

Dlhoročná tradícia Červeného
kríža v Bidovciach
Začiatkom apríla 2019 sa v kultúrnom dome v
Bidovciach uskutočnilo hodnotiace zhromaždenie členov nášho miestneho spolku SČK.
Toto stretnutie bolo výnimočné – práve v tomto roku si pripomíname 100. výročie založenia
Československého Červeného kríža.

ČK v našej obci najväčší rozmach. Organizácia
mala 150 členov, mnohí z nich boli darcami krvi.
V roku 1980 prevzal predsedníctvo p. Zoltán
Nagy, ktorý pokračoval v aktivitách svojich predchodcov. Aj naďalej bolo darcovstvo krvi jednou
z priorít našej činnosti.

Červený kríž má v našej obci dlhoročnú tradíciu.
V roku 1950 ho založil MUDr. Sinčák, ktorý bol
tunajším obvodným lekárom a zároveň prvým
predsedom novozaloženého spolku ČSČK. V 60tych rokoch po jeho odchode do dôchodku prevzal predsedníctvo reformovaný farár Ľudovít
Kiss. Činnosť bola zameraná na zdravotnícku
osvetu a organizovanie odberov krvi. Odbery sa
uskutočňovali v odberných autobusoch, ktoré
boli na tento účel prispôsobené. Veľkú zásluhu
na činorodej aktivite ČK v našej obci mal MUDr.
Marušiak, ktorý nastúpil ako obvodný lekár po
MUDr. Sinčákovi. V tomto období zaznamenal

Celospoločenská zmena v krajine po roku 1989
dala aj aktivitám SČK iný charakter, a to nielen čo
sa týka zdravotníckej osvety, ale aj poklesu záujmu o spoločenskú angažovanosť. Pán Zoltán
Nagy viedol túto organizáciu až do roku 1998.
V roku 1998 prevzala predsedníctvo p. Jolana
Bodnárová, ktorá túto činnosť vykonáva doteraz.
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Aj v súčasnej dobe kladieme veľký dôraz na
darcovstvo krvi. Viac ako 80 obyvateľov z našej
obce má bronzové, strieborné a zlaté Janského
plakety za darovanie krvi - začo im patrí naše
veľké Ďakujeme!

Miestny spolok SČK Dvory
nad Žitavou bilancuje

Trikrát do roka sa uskutočnilo darovanie krvi - na
jar, v lete a v zime v decembri, kde sme darcov odmenili darčekmi za ich ochotu pomôcť druhým.

Evidujeme 99 bezpríspevkových darcov krvi, na
odberoch sa ich v priemere zúčastňuje 35.
V spolupráci so základnými školami sa zúčastňujeme aj celoslovenskej finančnej zbierky Deň
narcisov na podporu onkologických pacientov.
Uskutočnila sa tiež zbierka venovaná deťom
z detských domovov Úsmev ako dar – aby každé dieťa malo rodinu.
15. apríla 2018 na Zhromaždení členov nášho miestneho spolku boli viacnásobní bezpríspevkoví darcovia krvi ocenení 1 striebornou
a 8 bronzovými plaketami prof. MUDr. Jana
Janského. Miestny spolok SČK s finančnou
podporou Obecného úradu vo Dvoroch nad
Žitavou sa snaží prejavovať vďačnosť darcom
za ich humánny postoj k spoločnosti aj vecnými darmi a pozýva odmeňovaných darcov na
spoločné posedenie. Ďakovný list za dlhoročnú
obetavú prácu prevzala odstupujúca predsedníčka miestneho spolku SČK p. Zlatica Stanková a jej poslanie prevzala Ing. arch. Zuzana
Szabóová. Poďakovanie dostali aj sponzori za
ich dlhoročnú spoluprácu pri zabezpečovaní
úloh miestneho spolku a dobrovoľníčky za ich
celoročnú prácu. Pri príležitosti ich životného
jubilea viacerí členovia spolku prijali naše blahoželanie.
Členky výboru miestneho spolku SČK sa zúčastnili aj na školských akciách - Olympijské
Festivaly Slovenska 2018, Mladý zdravotník, Európsky deň detí. Členky výboru boli prítomné
aj ako zdravotný dozor a víťazov akcií odmenili
sladkosťami.
Vynikajúcimi pagáčikmi, koláčmi a štrúdľou

členky a dobrovoľníčky miestneho spolku SČK
prispeli k akcii Celoslovenské dni poľa vo Dvoroch nad Žitavou, v septembri sa konali tradičné Obecné dni a začiatkom októbra sa v Emilových sadoch konal Celoslovenský seminár
ovocinárov.
V októbri sme oslavovali krásne 25. a 50. výročie
svadby. Svoju lásku symbolicky spečatili aj manželské dvojice, členovia miestneho spolku SČK.
Výbor miestneho spolku SČK gratuloval jubilantom a obdaril ich peknými darčekmi.
V novembri sme sa začali chystať na Vianoce.
Napiekli sme perníky a zorganizovali krásnu
akciu - Čaro Vianoc - ako sa pripravujeme na
najkrajšie sviatky roka, aby sa počas nich cítila
rodina čo najlepšie. Zúčastnili sme sa na akciách
Kultúrne dedičstvo národnostných menšín a
Olympijské hry seniorov.
Cez adventné obdobie sme pri zdobení vianočného stromu ponúkali občanom obce perníky,
varené víno a horúci čaj. Počas vianočných trhov sme sa zúčastnili rozdávania výbornej kapustnice. Kapustnicu sme tiež odniesli domov
starším členom miestneho spolku a chorým
obyvateľom našej obce. Pripravili sme vianočné balíčky pre starších členov miestneho spolku
a osobne sme ich navštívili.
V roku 2018 sme zorganizovali, alebo sa priamo zúčastnili 24 akcií. Na záver roka 2018 sme
sa tešili s ľuďmi a medzi ľuďmi, a prežili pohodové vianočné sviatky pod symbolmi radosti,
pokoja a nádeje v kruhu tých, ktorí vedia oceniť
našu mimoriadnu snahu a obetavosť.
V roku 2019 si spoločne želáme, aby nám zdravie umožnilo pracovať v prospech tých, čo našu
pomoc potrebujú a aby nám táto práca prinášala
uspokojenie, pocit užitočnosti a pokoj v duši.

Zuzana Szabóová,
Dvory nad Žitavou

Celková činnosť nášho miestneho spolku sa
opiera o sedem princípov Červeného kríža. Aktívne sa zapájame do celoslovenských zbierok
a kampaní na pomoc iným, pomáhame samospráve pri krízových situáciách, podieľame sa
na výchove k hodnotám a ľudskosti v našej
materskej a základnej škole, organizujeme spoločenské a kultúrne podujatia. Všímame si sociálne slabých a osamelých a podieľame sa na
odstraňovaní sociálnej izolovanosti starých a
osamelých.

Jolana Bodnárová, Bidovce
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Otváranie studničiek

U

ž po štvrtýkrát sa v jednu májovú sobotu v našej krásnej dedinke Nitrianske Sučany uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie
Otváranie studničiek.

zvykov, remesiel a ľudovej tvorivosti našich občanov,
pridali trocha kvetov a vyzdobili okolie. Občania a
susedia z okolia tiež radi pomohli. Napiekli i počastovali, podali pomocnú ruku, kde sa dá. Červený kríž sa
zapojil aj do prípravy gulášu.

Tóny hudby a hlasy mužskej speváckej skupiny Domovina sa začali rozliehať po okolitom chotári. Hľadisko sa
zaplnilo do posledného miesta a celé Barte námestie i
okolité cesty boli plné ľudí. Úvod patril moderátorkám,
básni recitátorky pani Eleny Túnovej a privítaniu od starostu obce pána Pavla Caňu. Po príhovoroch hostí dôstojný pán farár Marek Virág udelil požehnanie prírode,
studničkám i tomuto krásnemu podujatiu.

Počas celého popoludnia až do neskorých večerných
hodín sme sa starali o obsluhu hostí a pomáhali pri
vydávaní guláša. Neskôr večer, keď sa mnohí ešte

Spev, ľudová hudba, tance, farebná škála krojov, ale
i hudobné prevedenie iného žánru sa striedali až
do večerných hodín. Na tvárach v obecenstve bolo
vidieť spokojnosť, pohodu, prevládala dobrá nálada
a verím, že pekný zážitok si odnášal domov každý.
Náš miestny spolok aj tento rok spolupracoval pri organizovaní a prípravách tejto veľkolepej akcie v obci.
Členky nášho miestneho spolku pripravili výzdobu.
Zozbierali rôzne rekvizity týkajúce sa folkóru, starých

Taktické
cvičenie
Tekovské
Lužany
Miestny spolok v Tekovských Lužanoch má dlhoročnú tradíciu a úctyhodný počet aktívnych
členov. Na podnet generálneho riaditeľa špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia
Alexandra Bereka v spolupráci s obcou a pánom starostom Ing. Mariánom Kotorom, dobrovoľným hasičským zborom obce a obecnou
políciou sa 23. marca 2019 dobrovoľníci miestneho spolku zúčastnili súčinnostného taktického cvičenia dobrovoľných záchranárov. Témou
cvičenia bola záchrana osôb z horiacej budovy
spojená s hľadaním nezvestných detí v objekte. Cieľom bolo praktické precvičenie spôsobu
nasadenia a riadenia síl počas mimoriadnej
udalosti ako aj overenie vzájomnej spolupráce
obecných zložiek - preverenie ich akcieschop-
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nosti a pripravenosti. Cvičenie bolo spojené
s diskusiou súvisiacou s cvičením a premietnutím dokumentu z obce Ajka, o následkoch
ekologickej havárie s priamou účasťou členov
kynologickej záchrannej služby. Ďakujeme
všetkým účastníkom a tešíme sa o rok na pokračovanie.

Stanislava Sládečeková, Levice

zabávali, naše členky výboru už začali zhromažďovať
a zbierať výzdobu z okolia - aby sa nič nestratilo, či
nepoškodilo a vrátilo v poriadku späť k svojmu majiteľovi. Po ukončení sa predsa musí dať všetko do
pôvodného stavu - upratať a vyčistiť okolie.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu, aby sa mohol tento projekt
uskutočniť. Barte námestie síce zosmutnie, ale určite
sa teší opäť o rok na nás všetkých na ďalšom ročníku
Otvárania studničiek.

Dana Navrátilová, Nitrianske Sučany

70 rokov Červeného kríža
v Kráľovej pri Senci

V

roku 1949 sa pán Ján Kopecký, skladník na JRD v
Kráľovej pri Senci, rozhodol
založiť v našej obci Červený kríž.
Vzorom mu bol pán Miroslav Guryča zo Senca, ktorý sa začal zaoberať
myšlienkou siedmich princípov Červeného kríža a tým, čo je pre Červený kríž dôležité.

brala predsednícku štafetu Jarmila Koišová.

Červený kríž v našej obci zohrával a zohráva
významnú úlohu a počtom členov patrí medzi najväčšie miestne organizácie. Ku koncu
roka 2018 mal náš miestny spolok 309 členov a
112 darcov krvi.

Organizujeme odbery krvi, besedy, vzdelávacie
prednášky, kurzy, zabezpečujeme zdravotnícko - preventívnu činnosť počas rôznych obecných podujatí. Veľmi aktívnym bol náš miestny
spolok v čase vojenského konfliktu na Balkáne
- výraznou mierou sme sa podieľali na humanitárnej pomoci pre vojnou postihnuté oblasti. Zorganizovali sme finančnú i potravinovú
zbierku, poskytli ošatenie a čistiace prostriedky
pri povodniach v Devíne, o pár rokov neskôr i v
Handlovej. Zbierali sme obnosené šatstvo pre
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul v Bratislave,
pre Pomocného anjela na Orave a pod.

Po pánovi Kopeckom prebrala štafetu pani
Helena Chovancová, ktorá bola poštárkou.
Od roku 1966 stál na čele nášho spolku detský lekár MUDr. Alexander Doboš. Venovali sa
najmä darcovstvu krvi, ktorú chodili darovať
do Šale. Darcov prichádzal do obce oceňovať
profesor a kňaz p. Horák. Neskôr chodili pristavenými autobusmi darovať krv do Bratislavy na Partizánsku ulicu. Po odberoch bolo pre
darcov vždy zorganizované malé pohostenie.
Doktora Doboša vystriedala pani Anna Filipovičová, ktorá počas svojho 20-ročného pôsobenia začala rozvíjať aj iné aktivity a viesť aj
kroniku miestneho spolku. V roku 2009 pre-

Pre materskú školu sme robili praktické ukážky poskytovania prvej pomoci. Niekoľko rokov sa venujeme aj deťom základnej školy,
spolupracujeme s ich učiteľkami, ktoré vedú
zdravotnícke krúžky. Dlhé roky sa im venovala pani Pinčeková, Križanová, Sedláriková, Nagyová a v súčasnosti pani Krajčovičová. Deti
získavali popredné ocenenia pri súťažiach v
poskytovaní prvej pomoci. Počas osláv Medzinárodného dňa detí máme svoj stánok,
kde robíme ukážky prvej pomoci pre verejnosť. Za túto činnosť sme v roku 2018 získali
ocenenie od detskej organizácie Fénix – Pierko pomoci.

Najväčšiu pozornosť venujeme darcom krvi.
Za sledované obdobie máme v našej obci
265 držiteľov plakety MUDr. Jana Janského a
medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického. Medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického získal
v roku 2008 pán Štefan Klenovský. V roku
2017 získali diamantovú plaketu MUDr. Jana
Janského. Mgr. Darina Deáková, Peter Podolský a 2018 Stanislav Čaputa. Bronzovú plaketu MUDr. Jana Janského získalo za sledované
obdobie 136 darcov, striebornú 69 a zlatú plaketu 29 darcov krvi. Je to obrovské množstvo
vzácneho moku, ktorý zachránil veľa ľudských
životov. Za všetkých tých, ktorým táto krv pomohla vrátiť sa späť k svojím rodinám, patrí
všetkým darcom veľké ĎAKUJEM. Prajeme im
veľa zdravia a šťastia v ďalších rokoch.
Na oslavách 70. výročia sa zúčastnila aj generálna sekretárka pani Zuzana Rosiarová
Kesegová a s predsedníčkou MS SČK pani
Jarmilou Bednárovou Koišovou odovzdali pamätné medaily, bývalým spolupracovníkom,
členom a dobrovoľníkom SČK. Riaditeľka ÚzS
SČK Bratislava – okolie pani Mária Halásová a
starosta obce pán Dušan Šebok odovzdali členom výboru pamätnú medailu Za humanitnú,
obetavú a dobrovoľnícku činnosť v SČK. Náčelník DHZ Kráľová pri Senci Juraj Deák odovzdal
miestnemu spolku ako partnerskej organizácii
v obci dar za dlhoročnú spoluprácu. Veľmi milo
prekvapili deti základnej školy, ktoré venovali
kyticu kvetov pani predsedníčke miestneho
spolku za prácu, ktorú vykonáva v ich zdravotníckom krúžku.
Oslavu otvoril ženský spevácky zbor pri Matici Slovenskej v Senci, pokračoval ľudový zabávač Robo Kajzer a do tanca hrala hudobná
skupina DUO SERVUS. Každý jeden člen si odniesol drobné darčeky a pochutili si na dvoch
gulášoch, cigánskej pečienke, domácej štrúdli
a dodržaný bol aj pitný režim.
Na záver pani predsedníčka odovzdala srdečný pozdrav od pána prezidenta Andreja Kisku,
ktorý ju spolu s ďalšími ocenenými červenokrížskymi dobrovoľníkmi, členmi a spolupracovníkmi prijal v máji 2019 v prezidentskom paláci.
Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža
a Červeného polmesiaca 2019 získal totiž náš
spolok ocenenie Zápis do knihy cti SČK.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú nášmu miestnemu spolku, hlavne však starostovi pánovi Dušanovi Šebokovi a
obecnému zastupiteľstvu v Kráľovej pri Senci.

Jarmila Bednárová Koišová,
Kráľová pri Senci
LETO 2019 / ZVESTI SČK / 35

