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Vec

Hodnotiaca správa   siedmeho   ročníka   celoslovenskej kampane Červené stužky  

Siedmy  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 2013“),  Okresného úradu -  odboru školstva v Žiline 

a mesta Žilina. Kampaň sa začala 1.septembra 2013 a vyvrcholila v predvečer  Svetového  dňa 

boja proti AIDS - 29. novembra 2013 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.  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 zapojených 200, v druhom ročníku 230, v treťom ročníku 300, 

v štvrtom ročníku 340, v piatom ročníku 435, v šiestom ročníku 470 a v siedmom ročníku, v roku 

2013, bolo zapojených 520 škôl a školských zariadení Slovenska (74 gymnázií, 195 SŠ, 9 ŠI, 

196 ZŠ, 43 ŠZŠ a 3 CPPPaP). 
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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 súťaži v tvorbe spotu pre SŠ, 

účasťou v celoslovenskej  súťaži  „Živá červená stužka“,  premietnutím odborného DVD na tému 

HIV/AIDS,  DVD  filmu  Anjeli,  In  your  face  alebo  Príbehy  anjelov,  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. 

1. VYVRCHOLENIE SIEDMEHO ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ 

KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

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

AIDS, a to  29. novembra 2012 slávnostným stretnutím škôl a školských zariadení na Mestskom 

úrade v Žiline  (vďaka podpore mesta  Žiliny),  kde prišlo 300 zástupcov zo 57 škôl a školských 

zariadení z celého Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka 

z Assisi  v Žiline.  Prítomným  sa  v krátkom  príhovore  prihovorili  Mgr.  Ján  Jaraba,  zástupca 

MŠVVaŠ SR, PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, zástupkyňa primátora mesta Žilina, Mgr. Vladimír 

Kvaššay  z  Okresného  úradu  -  odbor  školstva  v Žiline  a ThLic.  Blanka  Timková,  riaditeľka 

Gymnázia sv. Františka v Žiline. 

Program  stretnutia  začal  prednáškou  Zuzany  Chabadovej  (absolventky  Gymnázia 

sv.Františka v Žiline) z NRC pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave, pokračoval videorozhovorom 

so Máriou Olexovou z Misie  sv.  Jána v Barbertone,  kde  sa školské sestry sv.  Františka  venujú 

deťom nakazeným HIV a chorým na AIDS. Videorozhovor pripravila školská GSF-televízia počas 

návštevy  Márie  Olexovej  (školskej  sestry  Františky)  na  Slovensku  a nachádza  sa  na 

http://www.youtube.com/watch?v=iIfOEhPnmHk. Program  vyvrcholil  vyhlásením  výsledkov 

celoslovenskej  súťaže  pre  stredné školy v tvorbe  SPOTU 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, Cena poroty 

výtvarnej  súťaže  a štyri  čestné  uznania.  Počas  stretnutia  si  mohli  účastníci  pozrieť  GIFT  box 

o obchodovaní  s ľuďmi,  ktorý  účastníkom  predstavila  Mgr.  Andrea  Bezáková  zo  Slovenskej 

katolíckej  charity.  Zostrih  zo  stretnutia,  ktorý  vytvorila  GSF  televízia  sa  nachádza  na: 

http://www.youtube.com/watch?v=qwa6ZoxFEhY&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=qwa6ZoxFEhY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=iIfOEhPnmHk


▲ Študenti Gymnázia sv. Františka v Žiline - organizátori stretnutia 

▲ Účastníci stretnutia, vpredu na fotografii držiteľka Čestného uznania vo výtvarnej súťaži 

Petra Rusnáková, Spojená škola internátna, Levoča 



▲ Mgr.  Ján Jaraba,  zástupca MŠVVaŠ SR so  Štefanom Ovčarikom zo  Súkromnej SOŠ, 

Postupimská ul. Košice,  držiteľom Ceny riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku

▲ Počas pripínania červenej stužky 



2. VYHODNOTENIE AKTIVÍT KAMPANE
2.1 Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky 2013

Hodnotiaca komisia celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému  Červené stužky zasadala dňa 
11.11. 2013 v tomto zloženi:
Mgr. Margita Svetková - výtvarníčka GSF v Žiline, predseda komisie
MUDr. Elena Nováková - odborný garant kampane 
Ing. arch. Mária Krajčová  - za rodičov GSF v  Žiline
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky
Zuzana Brezániová - za študentov GSF v Žiline

Kategória stredné školy: 
Po zhodnotení zaslaných  súťažných pohľadníc  zo 142 stredných škôl a školských zariadení sa 
komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Závišová Nikola, Gymnázium, Ul.1. mája, Malacky 
2. miesto: Leonard Fitera, Súkromná SOŠ, Postupimská ul., Košice
3. miesto: Katarína Mikulovská, SOŠ Juraja Ribaya, Bánovce nad Bebravou 

Kategória základné školy: 
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc  z 83 škôl základných a školských zariadení sa 
komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Alžbeta Bujdošová, ZŠ, Konštantínova ul. Stropkov 
2. miesto: Natália Drdáková, ZŠ s MŠ, Hôrky
3. miesto: Dávid Pogran, Gymnázium, Kukučínova ul. Poprad

Kategória špeciálne základné školy: 
Po zhodnotení  zaslaných súťažných  pohľadníc  z 31  špeciálnych základných škôl a školských 
zariadení sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Mário Rigó, ŠZŠ, Hurbanovo - Zelený Háj, Dulovce
2. miesto: Igor Buka, ŠZŠ internátna, Ždaňa
3. miesto: Rudolf Slepčík, ŠZŠ, Rovníková ul. Košice

Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku
Štefan Ovčarik, Súkromná SOŠ, Postupimská ul. Košice

Cena poroty
Súkromná SOŠ, Biela voda, Kežmarok

Čestné uznanie 
Petra Rusnáková, Spojená škola internátna, Levoča 
Lenka Nagyová, Školský internát, Medická ul. Košice 
Adrián Šatek, ZŠ, Toporec

Kampaň  Červené  stužky  víťazom  a  oceneným  gratuluje  a  ďakuje  všetkým  256  školám 

a školským zariadeniam Slovenska za zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže.



2.1.1 Víťazné práce celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky 2013

 
1. miesto - kategória SŠ:

Závišová Nikola

Gymnázium, Ul.1. mája, Malacky 

1. miesto - kategória ZŠ:

Alžbeta Bujdošová

ZŠ, Konštantínova ul. Stropkov 

1. miesto - kategória ŠZŠ:

Mário Rigó

ŠZŠ, Hurbanovo - Zelený Háj, Dulovce

  

Cena riaditeľky Kancelárie WHO 
na Slovensku
Štefan Ovčarik
Súkromná SOŠ, Postupimská ul. Košice



2.2 Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže SPOT pre Červené stužky 2013

Hodnotiaca komisia celoslovenskej súťaže SŠ v tvorbe SPOT-u pre Červené stužky hodnotila 

zaslané SPOTY v tomto zložení:

Marek Poláček - režisér dokumentárnych filmov spoločnosti LUX communication

Anton Janešík - kouč Telecom Slovakia

Michal Okál - správca webovej stránky www.cervenestuzky.sk 

Po zhodnotení súťažných SPOT-ov (počet 23) sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:

1. miesto: Roman Stráňai, SPŠ elektrotechnická Halová ul. Bratislava 

http://www.youtube.com/watch?v=0hZNbmyWAfY&feature=youtu.be

2. miesto: Diana Kováčiková, Dominika Ruščáková, Súkromná SOŠ, Postupimská ul. Košice

http://www.youtube.com/watch?v=tia9fA40hbg&feature=youtu.be

3. miesto: Ema Fajnorová, Gymnázium Myjava

http://www.youtube.com/watch?v=-ReNUnrPsxA&feature=youtu.be

Čestné uznanie 

Matúš Orban, SOŠ Ostrovského ul. Košice

http://www.youtube.com/watch?v=OT7vboWqjTs&feature=youtu.be

Dňa 2.12. 2013 v správach TVLUX bola informácia o kampani Červené stužky a o uskutočnených 

súťažiach.   TVLUX odprezentovala  aj  víťazný  spot  kampane.  Správy sa  nachádzajú  v archíve 

TVLUX http://www.tvlux.sk/archiv/play/5844/kratke-spravy-923--02122013

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

zariadeniam za zapojenie sa do celoslovenskej súťaže v tvorbe SPOTu.

http://www.tvlux.sk/archiv/play/5844/kratke-spravy-923--02122013
http://www.youtube.com/watch?v=OT7vboWqjTs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-ReNUnrPsxA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tia9fA40hbg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0hZNbmyWAfY&feature=youtu.be
http://www.cervenestuzky.sk/


2.3 Vyhodnotenie súťaže „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2013

Hodnotiaca  komisia  súťaže  na  tému  „Živá“  červená  stužka  pre  Červené  stužky  2013“ 

zasadala dňa 13.12. 2013 v tomto zložení:

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky

Mgr. Miroslava Slovíková - učiteľka biológie na GSF v Žiline 

Mgr. Anna Zvrškovcová - koordinátorka žiackej školskej rady pri GSF v Žiline

Komisia hodnotila  116 zaslaných „živých“ červených stužiek uskutočnených pre siedmy ročník 

kampane Červené stužky 2013 a rozhodla sa udeliť odmenu tridsiatim „živým“ červeným stužkám 

škôl a školských zariadení Slovenska takto: 

Názov a adresa školy:
Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Snina 
Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku Žilina
Gymnázium, Ul. J.M. Hurbana Čadca
Gymnázium P. J. Šafárika - P. J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca, Rožňava
Gymnázium, Ul. Kpt. Nálepku Sobrance
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová ul.  Piešťany 
Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany
Stredná odborná škola elektrotechnická, Ul. Celiny Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. Z. Kodálya Galanta
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin 
Spojená škola Kollárova ul. Sečovce
Spojená škola, Medvedzie - Tvrdošín 
Spojená škola, Slanická osada Námestovo  
Školský internát, Nám. A. Hlinku Ružomberok
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova ul. Košice
Spojená škola internátna, Levice
Špeciálna základná škola, Ostrovany
Špeciálna základná škola, Rovníková ul. Košice
Špeciálna základná škola, Za parkom Veľký Krtíš  
Základná škola, Černyševského ul. Bratislava
Základná škola s materskou školou, Ul. Imre Madácha Dolná Strehová
Základná škola, Ul. Komenského Snina
Základná škola, Komenského ul. Svidník
Základná škola sv. Jozefa, Pribinova ul. Hlohovec
Základná škola, Na dolinách Trenčín
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda, Šarovce 
Základná škola, Tematínska, Nové Mesto nad Váhom
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika Prievidza
Základná škola, Októbrová ul. Valaská
Základná škola s materskou školou, Školská ul. Veľká Lomnica



Siedmy  ročník  kampane  Červené  stužky  sa  niesol  v znamení  „živých“  červených 

stužiek.  Ďakujeme  za  každú  formu  „živej“  stužky,  za  Váš  záujem  a čas  ich  pripraviť 

a vytvoriť.  Odmenu  získalo  tridsať  „živých“  červených  stužiek,  ktoré  sú  zverejnené  na 

webovej stránke kampane. Radi by sme odmenili všetky aktivity, ale nie je to možné. 

 ▼ „Živá“ červená stužka Spojenej školy, Slanická osada v Námestove  

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

zariadeniam za ich „živé“ červené stužky uskutočnené pre siedmy ročník kampane Červené 

stužky. Ďakujeme a veríme, že „živá“ červená stužka bude pripomínať všetkým tým, ktorí 

boli jej súčasťou, pravé hodnoty života.  



KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY ĎAKUJE:

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

a usmernenia, Mgr. Jánovi Jarabovi , zástupcovi MŠVVaŠ SR za jeho prítomnosť 29.11.2013 

na slávnostnom stretnutí v Žiline,

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

v záštite nad kampaňou Červené stužky, 

• Okresnému  úradu  -  odboru  školstva  v  Žiline  za  podporu  kampane  a  Mgr.  Vladimírovi 

Kvaššayovi za jeho prítomnosť 29.11.2013 na slávnostnom stretnutí v Žiline,

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

na MÚ v Žiline dňa 29.11.2013 a p. PhDr. Mgr. Slavomíre Brezovskej, zástupkyni primátora 

mesta Žilina za jej prítomnosť 29.11.2013 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,

• TV LUX za bezplatnú prípravu a odvysielanie správy o kampani dňa 2.12.2013,

• GSF tv - za prípravu videorozhovoru a reportáže zo záverečného stretnutia 29.11.2013, 

• 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. 

Kampaň Červené  stužky  ďakuje  všetkým školám a školským zariadeniam  za  ich  aktivity 

a zaslané  správy  pre  siedmy ročník  kampane  Červené  stužky.  Školy  a školské  zariadenia 

budú odmenené za správu o svojich aktivitách kalendárom kampane na rok 2014. 

PhDr. Anna Poláčková

za kampaň Červené stužky
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