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Riaditeľom škôl a školských zariadení, 

učiteľom, vychovávateľom a koordinátorom 

celoslovenskej kampane Červené stužky

Žilina 15.12. 2012

Vec

Hodnotiaca správa   šiesteho   ročníka   celoslovenskej kampane Červené stužky  

Šiesty  ročník  celoslovenskej  kampane  Červené  stužky  organizovalo  Gymnázium  sv. 

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

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

projektu  „Zdravie  a bezpečnosť  v školách 2012“),  Krajského školského úradu v Žiline  a mesta 

Žilina.  Kampaň sa začala 1.septembra 2012 a vyvrcholila v predvečer  Svetového dňa  boja 

proti  AIDS  -  30.  novembra  2012  stretnutím  škôl  a školských  zariadení  na  Mestskom  úrade 

v Žiline. Hlavné zameranie kampane je na mladého človeka, na poskytnutie a zvýšenie odborných 

vedomostí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok prevencie - boja proti 

AIDS. V šiestom ročníku bolo zameranie rozšírené o problematiku obchodovania s ľuďmi. Kampaň 

sa uskutočnila pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. 

Oslovila  najmä školy a školské  zariadenia  na Slovensku.  Počas  realizácie  kampane  boli  všetky 

informácie  dostupné  na  webovej  stránke  www.cervenestuzky.sk.  V prvom  ročníku  kampane, 

v roku 2007,  bolo  oficiálne  zapojených 200,  v druhom ročníku  230,  v treťom ročníku  300,  v 

štvrtom ročníku 340, v piatom ročníku 435 a v šiestom ročníku 470 škôl a školských zariadení 

Slovenska (243 SŠ, 184 ZŠ, 41 ŠZŠ a 2 CPPP a P). 

http://www.gymsvfza.edu.sk/
http://www.cervenestuzky.sk/


Školy  a školské  zariadenia  sa  mohli  do  kampane  zapojiť  zrealizovaním  niektorej 

z ponúkaných aktivít  kampane napr.  zorganizovaním odbornej  prednášky alebo besedy na témy 

HIV/AIDS, závislosti, duševné zdravie, obchodovanie s ľuďmi, účasťou v celoslovenskej výtvarnej 

súťaži v troch kategóriách - SŠ, ZŠ, ŠZŠ, účasťou v celoslovenskej literárnej súťaži pre SŠ, účasťou 

v súťaži Aktivity škôl, premietnutím odborného DVD na tému HIV/AIDS, DVD filmu Anjeli alebo 

In  your  face,  umiestnením plagátu  na  viditeľnom mieste  v škole,  nosením červených  stužiek  - 

symbolu  boja proti AIDS, príspevkom do médií, tvorivými aktivitami podľa metodickej príručky 

kampane alebo podľa vlastného výberu a zaslaním správy o svojich aktivitách. Cieľom aktivít bolo 

motivovať  mladých  ľudí  k nadobudnutiu  vedomostí  o HIV/AIDS  a k zamysleniu  sa  nad 

problematikou HIV/AIDS. 

VYVRCHOLENIE ŠIESTEHO ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ 

KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY 

Kampaň Červené stužky vyvrcholila v predvečer 1.decembra - Svetového dňa  boja proti 

AIDS, a to  30.novembra 2012 slávnostným stretnutím škôl a školských zariadení na Mestskom 

úrade v Žiline  (vďaka podpore mesta  Žiliny),  kde prišlo  300 zástupcov zo 61 škôl  a školských 

zariadení z celého Slovenska ( 46 SŠ, 14 ZŠ, 1 ŠZŠ). Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci 

Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.

Prítomným sa v krátkom príhovore prihovorili 

Mgr. Radoslav Ivanko, zástupca MŠVVaŠ SR a PhDr. 

Mgr.  Slavomíra  Brezovská,  zástupkyňa  primátora 

mesta  Žilina.  Stretnutia  sa  zúčastnila  Mgr.  Mária 

Petráková  z  oddelenia  odborných  a  metodických 

činností  Krajského  školského  úradu  v Žiline. 

V programe  stretnutia  bola  uskutočnená  plánovaná 

premiéra  nového  filmu  kampane  PRÍBEHY 

ANJELOV (príbehy o chorých na AIDS na Misii sv. 

Jána  v Barbertone),  prítomní  si  vypočuli  prednášku  Mgr.  Andrey  Bezákovej  zo  Slovenskej 

katolíckej  charity  na  tému  Obchodovanie  s ľuďmi,  oboznámili  sa  s  výsledkami  celoslovenskej 

literárnej súťaže pre stredné školy a obľúbenej celoslovenskej výtvarnej súťaže v troch kategóriách, 

a   to v  kategórii  stredných, základných a špeciálnych základných škôl. Okrem týchto cien bola 

udelená i Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a Cena študentov Gymnázia sv. Františka 

v Žiline. 
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VYHODNOTENIE AKTIVÍT KAMPANE

Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému Červené stužky 

Hodnotiaca komisia celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému  Červené stužky zasadala dňa 

12.11. 2012 v tomto zloženi:

Mgr. Margita Svetková - výtvarníčka na Gymnáziu sv. Františka v Žiline - predseda komisie

MUDr. Elena Nováková - odborný garant kampane (Ústav mikrobiológie a imunológie Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK v Martine)

Ing. arch. Mária Krajčová  - za rodičov Gymnázia sv. Františka v  Žiline

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky

Mária Malíková, Nikola Mečárová, Peter Vršanský - študenti Gymnázia sv. Františka v Žiline

Komisia celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému Červené stužky udelila ceny takto: 

Kategória stredné školy: 

Po zhodnotení zaslaných  súťažných pohľadníc zo 121 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:

1. miesto: Patrícia Ivorová Gymnázium Malacky

2. miesto: Natália Hritzová SUŠ Kežmarok

3. miesto: Dominika Miková SOŠ Košická ul. Prešov

Kategória základné školy: 

Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc  zo 109 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:

1. miesto: Michal Slavík ZŠ Martinská ulica Žilina 

2. miesto: Nikola Dominová ZŠ Lúka

3. miesto: Monika Grambličková ZŠ s MŠ Centrum I. Dubnica nad Váhom

Kategória špeciálne základné školy: 

Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc zo 45 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:

1. miesto: Kristína Hangurbadžová ŠZŠ Spišská Belá 

2. miesto: Dominika Rástočná ŠZŠ internátna Bytča

3. miesto: Alexandra Gažiová Spojená škola internátna Ždaňa alokované triedy Čaňa

Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku

Natália Hiľovská Evanjelická praktická škola internátna Červenica

Cena študentov GSF v Žiline 

Tímea Horváthová Gymnázium sv. Moniky Prešov 

Kampaň Červené stužky víťazom a oceneným gratuluje a ďakuje všetkým školám a školským 

zariadeniam za záujem a zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže.



Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Staň sa spisovateľom pre kampaň 

Červené stužky

Hodnotiaca komisia celoslovenskej literárnej súťaže na tému  Červené stužky zasadala dňa 

16.11. 2012 v tomto zložení:

PhDr. Marta Višňovská - učiteľka SJL na Gymnáziu sv. Františka v Žiline

MUDr. Elena Nováková - odborný garant kampane (Ústav mikrobiológie a imunológie Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK v Martine)

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky 

Komisia hodnotila 104 literárnych príspevkov zo 75 stredných škôl Slovenska a rozhodla sa 
udeliť ocenenie 10 literárnym prácam študentov stredných škôl takto:

Por. číslo
1. Erika Hanková Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
2. Malvína Melkovičová Gymnázium Varšavská cesta Žilina
3. Daniela Vörösová Stredná odborná škola Cintorínska ul. Nitra
4. František Okál Gymnázium sv. Františka Žilina
5. Lucia Poľaková Gymnázium Konštantínova ul. Stropkov
6. Denisa Fialová Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky
7. Petra Kosibová Pedagogická a sociálna akadémia Trenčín
8. Lukáš Gelinger Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky
9. Petra Vrablicová Gymnázium Ul. 1. mája Malacky
10. Patrícia Germanová Pedagogická a sociálna akadémia Kmeťovo stromoradie 

Prešov

Čestné uznanie 

Michal Badin Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou

Kampaň  Červené  stužky  víťazom  gratuluje  a  ďakuje  všetkým  školám  a školským 

zariadeniam  za  záujem  a  zapojenie  sa  do  celoslovenskej  literárnej  súťaže.  Literárne 

príspevky  ocenených  najlepších  desiatich  prác  sú  na  webovej  stránke  kampane 

www.cervenestuzky.sk

http://www.cervenestuzky.sk/


Vyhodnotenie súťaží Aktivita a Správa pre Červené stužky 2012

Hodnotiaca komisia súťaží na tému Aktivita a Správa pre Červené stužky 2012 zasadala dňa 

10.12. 2012 v tomto zložení:

ThLic. Blanka Timková  - riaditeľka Gymnázia sv. Františka v Žiline 

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky

Mgr. Anna Zvrškovcová - koordinátorka žiackej školskej rady Gymnázia sv. Františka v Žiline

Komisia  hodnotila  267 zaslaných aktivít  a  správ (aktivita  mohla byť aj  súčasťou správy) 

uskutočnených pre kampaň Červené stužky 2012 a rozhodla sa udeliť ocenenie 10 aktivitám 

a 10 správam škôl a školských zariadení Slovenska takto: 

Aktivita  pre Červené stužky 2012
  Por. č.   Škola / školské zariadenie:

1.   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec
2.   Gymnázium Tvrdošín
3.   Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská ul. Michalovce
4.   SOŠ polytechnická Trnava
5.   Reedukačné centrum organizačná zložka - Špeciálna základná škola Školská  ul. Bačkov
6.   ZŠ Holubyho ul. Piešťany
7.   Základná škola Bukovecká ul. Košice
8.   Základná škola s materskou školou Zemianske Sady 
9.   Špeciálna základná škola Lipová ul. Kysucké Nové Mesto 
10.   Špeciálna základná škola Krompachy

Správa pre Červené stužky 2012
  Por. č.   Škola / školské zariadenie:

1.   Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie Levice
2.   Evanjelické gymnázium Tisovec
3.   Obchodná akadémia Čadca
4.   Stredná odborná škola - Szakközépiskola Ul. SNP Šahy
5.   Stredná odborná škola Ul. J. Zigmundíka Vrbové
6.   Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová ul. Zvolen
7.   Základná škola Školská ul. Ľubica
8.   Základná škola Toporec
9.   Špeciálna základná škola Mierová ul. Svit
10.   Spojená škola (Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou   

  schopnosťou) Pod kalváriou Topoľčany 

Kampaň Červené stužky gratuluje  odmeneným školám a školským zariadeniam a ďakuje 

všetkým školám a školským zariadeniam za ich aktivity a zaslané správy pre šiesty ročník 

kampane  Červené  stužky.  Všetky  školy  a školské  zariadenia  budú  odmenené  za  správu 

o svojich aktivitách pre kampaň 2012 novým filmom kampane PRÍBEHY ANJELOV.



KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY ĎAKUJE:

• Ministerstvu  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR, PhDr.  Eve  Tomkovej  za  cenné  rady 

a usmernenia,  Mgr.  Radoslavovi  Ivankovi,  zástupcovi  MŠVVaŠ  SR za  jeho  prítomnosť 

30.11.2012 na slávnostnom stretnutí v Žiline,

• Kancelárii  WHO  na  Slovensku  a jej  riaditeľke  Dr.  Darine  Sedlákovej  MPH  za 

pokračovanie v záštite nad kampaňou Červené stužky, 

• KŠÚ v Žiline za podporu kampane a Mgr. Márii Petrákovej za jej prítomnosť 30.11.2012 na 

slávnostnom stretnutí,

• mestu Žilina a  primátorovi Ing. Igorovi Chomovi za bezplatné poskytnutie veľkej zasadačky 

na MÚ v Žiline dňa 30.11.2012 a p. PhDr. Mgr. Slavomíre Brezovskej, zástupkyni primátora 

mesta Žilina za jej prítomnosť 30.11.2012 na slávnostnom stretnutí,

• odborným garantom a spolupracovníkom kampane za ich odbornú garanciu a spoluprácu pre 

kampaň bez nárokov na odmenu,

• riaditeľstvu Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline za podporu kampane, 

• komisiám súťaží za prácu v komisii bez nárokov na odmenu,

• Misii sv. Jána v JAR, Školským sestrám sv. Františka, Videoartu a všetkým, ktorí sa podieľali 

na vytvorení nového filmu kampane Príbehy anjelov, 

• vydavateľstvu Don Bosco za spoluprácu pri tvorbe propagačného materiálu kampane,

• médiám, ktoré sprostredkovali informácie o kampani školám a širokej verejnosti Slovenska,

• Michalovi  Okálovi,  absolventovi  Gymnázia  sv.  Františka  z Assisi  v Žiline,  za fungovanie 

webovej stránky kampane,

• žiakom Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline za pomoc pre kampaň,

• žiakom škôl a školských zariadení Slovenska, ktorí boli zapojení do kampane Červené stužky,

• všetkým Vám, ktorí ste zviditeľnili 1.december - Svetový deň boja proti AIDS na školách. 

PhDr. Anna Poláčková

Za Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline a za kampaň Červené stužky
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