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Milí priatelia,

časopis, ktorý držíte v rukách, je hodnotiacim časopi-
som kampane Červené stužky. Je to časopis vďaky
za III. ročníky kampane. Nič nevzniká náhodou, a tak
náhodou nevznikli ani Červené stužky. Pri zrode no-
vého diela obyčajne stojí niečo veľmi vzácne. V prí-
pade Červených stužiek je to Misia sv. Jána
v Barbertone v Juhoafrickej republike, kde so živo-
tom bojujú dospelí a deti choré na AIDS. Je to miesto
utrpenia a bo lesti, ale zároveň aj miesto malých AN-
JELOV, ktorých životná skúška je povzbudením pre
Červené stužky. 
Hlavnou filozofiou Červených stužiek je o dovzdanie
vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe AIDS.
Moje poďakovanie patrí všetkým odborným garan-
tom kampane, ktorí už tri roky poskytujú odborné ve-
domosti kampani a zapojeným školám. Kampaň sa
uskutočňuje v rámci rozvojového pro-
jektu Zdravie v školách, preto moje
poďakovanie patrí MŠ SR a KŠÚ v Ži -
line nielen za finančnú podporu, ale aj
za cenné rady a usmernenia. Ďakujem
mestu Žilina a jeho primátorovi páno-
vi Ivanovi Harmanovi za prijatie zášti-
ty nad Červenými stužkami. Ďakujem
všetkým médiám, ktoré kampaň spre-
vádzali svojimi príspevkami. 
Červené stužky by nemohli vzniknúť
bez škôl a školských zariadení zapo-
jených do aktivít kampane. V I. roční-
ku to bol počet 200, v II. ročníku 230
a v III. ročníku 300 škôl a školských
zariadení z celého Slovenska. Všet-
kým vám, riaditelia, učitelia a koordinátori kampane
ďakujem za entuziazmus a ochotu urobiť niečo viac
pre vašich žiakov. Ďakujem vám tiež za slová uznania
a pod pory. Chcem sa tiež poďakovať vám, naši mla-
dí, ktorí stojíte uprostred sveta a hľadáte správny ži-

votný smer. Želám vám, aby ste aj prostredníctvom
Červených stužiek našli pravý zmysel života. Ďaku-
jem vám za aktívne zapojenie sa do súťaží. Verím, že
svoje vedomosti správne využijete.
Ďakujem hudobnému divadlu Eden za II. ročníky be-
nefičného Koncertu pre anjelov. Umelecky citlivo
spracovaný koncert pod vedením Mgr. art. Anny
Bomborovej sa dotkol sŕdc prítomných a upozornil
na utrpenie spôsobené chorobou AIDS. 
Slová uznania a vďaky vyslovujem Gymnáziu sv.
Františka z Assisi v Žiline za odvahu nastúpiť na no-
vú cestu a pozvať na ňu aj ďalších. Moje poďakova-
nie patrí všetkým úžasným žiakom gymnázia, ktorí
červené stužky nielen manuálne vytvárali, ale nimi aj
žili.
Milí priatelia, nech nám 1. december pripomína Sve-
tový deň boja proti AIDS ako deň posolstva porozu-
menia, súcitu, solidarity a nádeje v otázke AIDS.

Vám všetkým ĎA KU JEM a želám príjemné
a obohacujúce čítanie.

PhDr. Anna Poláčková

červená stužka

ÚvodníkÚvodník
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� Misia sv. Jána v Barbertone (JAR)
� Národné referenčné centrum pre prevenciu
HIV/AIDS v Bratislave
� WHO Country Office in Slovakia / Kancelária
WHO na Slovensku 
� Dom rodina “Vila Pinia” Monte Porzio Catone
(Roma)
� Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bra-
tislave
� RETEST - Dom na polceste v Bratislave
� Resocializačné centrum Z - Návrat centrum
v Bobrove
� Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakul-
ta prírodných vied, Katedra zoológie a antropológie v
Nitre
� Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedago-
gická fakulta, Katedra biológie a ekológie 
v Ružomberku
� Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave
� Katedra misijnej práce a dobrovoľníctva,
Trnavská univerzita
� Ústav mikrobiológie a imunológie Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine
� Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej le-
kárskej fakulty UK v Martine
� Liga za duševné zdravie SR v Bratislave
� Kruciata oslobodenia človeka v Levoči

� Čistý deň v Galante
� Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Žiline
� FNsP Žilina v Žiline 
� ACET SR
� Tomáš Řehák 
� Roman Povala 
� Slovenská Asociácia Študentov Medicíny
v Bratislave
� OLÚP Predná Hora – spolupracovník kampane
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Kampaň Červené stužky ďakuje odborným garantom a spolupracovníkovi kampane za ich
podporu a ochotu podľa svojich možností poskytnúť odborné poznatky školám a školským
zariadeniam.

Odborní garanti kampane
Červené stužky
Odborní garanti kampane
Červené stužky
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Pedagogická a sociálna akadémia – Tur-
čianske Teplice
Je to výborná akcia, ktorá má čo povedať našim žia-
kom. Problém HIV/AIDS sa týka každého jedného z
nás. Nie je to len problém tých druhých. Poznať spô-
soby prenosu, spôsoby ochrany a hlavne vedieť pred-
chádzať ochoreniu sú dôležité momenty nášho vý-
chovného pôsobenia.

Stredná odborná škola strojnícka – Ky-
sucké Nové Mesto
AIDS je tu, ale dá sa mu predísť aj touto cestou!

Súkromná stredná odborná škola eko-
nomická Tercium – Košice
Pociťujeme solidaritu s tými, ktorí priamu skúsenosť
s AIDS majú a uvedomujeme si význam osvety
a prevencie.

Gymnázium – Gimnázium – Tornaľa
V minulom školskom roku sa žiakom kampaň veľmi
páčila a preto by sme v nej radi pokračovali. Film An-
jeli zanechal v deťoch i vyučujúcich obrovský dojem.

SOŠ obchodu a služieb – Banská Štiav-
nica
Je potrebné mladým ľuďom zdôrazniť nebezpečen-
stvá nákazy vírusom.

Spojená škola Stojan – Spišská Nová
Ves
Pracujeme s touto tematikou počas celého školské-
ho roku, preto radi uvítame aj aktivity iných strán,
ktoré sú prínosné a kvalitne pripravované.

Spojená katolícka škola – Nemšová
Myslíme, že je potrebné hovoriť o problémoch sú-
časnosti zvlášť medzi mladými ľuďmi, pretože sú naj-
viac zraniteľní a ohrození...

Súkromná stredná odborná škola podni-
kania – Dolný Kubín
Mali sme skúsenosť s podobným projektom a zistili
sme, že študenti o uvedenej problematike vedia má-
lo a našou snahou je zvýšiť informovanosť u študen-
tov, zvýšiť ich empatickosť a hlavne, aby si uvedo-
mili svoju zodpovednosť za svoje zdravie i zdravie
iných a rozvíjať v nich solidaritu voči iným.

Spojená škola – Nižná
Zdá sa nám táto kampaň veľmi zaujímavá a pritom
veľmi potrebná. Viacerí ani nepoznajú tento dátum a
nie to AIDS. Preto je to dobrý spôsob podania infor-
mácií.
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Rok 2007 na tému: HIV/AIDS nebezpečenstvo pre Eu-
rópu a svet?
141 súťažných plagátov od 197 študentov z 31 škôl
Slovenska. 
Víťazmi sa stali:

1. miesto: Emília Roxerová -
Pedagogická sociálna akadé-
mia, Turčianske Teplice
2. miesto: Katarína Sabová -
Gymnázium sv. Františka, Žilina
3. miesto: Gabriela Cichovská -
Obchodná akadémia, Trebišov 
Cenu riaditeľky GSF v Žiline -
Nikola Kováčová, Súkromné
gymnázium, Žilina
Cena Krajského školského

úradu v Žiline - Ján Pavlík, Gymnázium Alberta Ein-
steina v Bratislave.
Cena sympatie - Terézia Paríšeková z Pedagogickej
a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci
Vianočný diplom - Vladímir Balko SOŠ TPM v Žiline

Rok 2008 na tému: Mladý človek a HIV/AIDS
490 súťažných pohľadníc zo 45 škôl
Víťazmi sa stali:
1. miesto: Marta Bulvas ňá ko vá - Pedagogická a so -
ciálna akadémia -  Turčianske Teplice
2. miesto: Veronika Červe ňo vá - Pedagogická a so -
ciálna akadémia -  Turčianske Teplice
3. miesto: Lukáš Fiolek - Stredná odborná škola, Pra-
diarenská ul. - Kežmarok
Cena KŠÚ v Žiline - Lukáš Stašák, Spojená škola
v Tvrdošíne

Cena študentov GSF
v Žiline - Lukáš Leštinský,
Stredná odborná škola,
Pradiarenská ul. - Kežma-
rok a Andrea Vrbková,
Stredná odborná škola,
Vajans kého ul. - Levice
Cena poroty - Marek Ko-
vacs, Stredná odborná ško-
la, ul. Vajanského - Levice

Rok 2009 na tému: Červené stužky
Kategória stredné školy:
973 súťažných pohľadníc.
Víťazi: 
1. miesto: Dávid Kovacs - Gymnázium Štefana Moy-
sesa, Moldava nad Bodvou
2. miesto: Petra Kardošová - Pedagogická a sociálna
akadémia, Levice
3. miesto: Marek Kocúrek - Gymnázium, Kysucké No-
vé Mesto
Cena KŠÚ v Žiline - Peter Vavro, Súkromné gymná-
zium, Poprad
Cena poroty - Dávid Kovacs,  Gymnázium Štefana
Moysesa, Moldava nad Bodvou

Vyhodnotenie III. ročníkov
celoslovenskej výtvarnej súťaže
Červené stužky
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Počas III. ročníkov kampane sa obľúbenou stala výtvarná súťaž. Žiaci škôl a školských za-
riadení vytvárali plagáty alebo pohľadnice s problematikou HIV/AIDS. Víťazné práce tvo-
ria propagačný materiál kampane.

Vyhodnotenie III. ročníkov
celoslovenskej výtvarnej súťaže
Červené stužky



Kategória základné školy:
988 súťažných pohľadníc.
Víťazi: 
1. miesto: Lukáš Počátko, ZŠ Michalovce
2. miesto: Norika Halušková, ZŠ s MŠ Varín
3. miesto: Daniela Bačinská, ZŠ s MŠ pri ZZ, Nitra

Kategória špeciálne základné školy: 
55 súťažných pohľadníc.
Víťazi: 
1. miesto: Mária Rezničáková, ŠZŠ Spišská Belá
2. miesto: Júlia Guzsalovicsová, ŠZŠ Komjatice
3. miesto: Kristína Radičová, ŠZŠ Klenovec

Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich výtvarné prí-
spevky a víťazom gratulujeme!

Rok 2008 
Regionálna súťaž v tvorbe PowerPoint prezentácií na
tému: 
Mladý človek a HIV/AIDS
Bratislavský región:
2. miesto: Zuzana Panáková - Spojená škola, Račian -
ska ul. 78, Bratislava
Mimoriadne ocenenie: Miroslava Blahová - Spojená
škola, Račianska ul. 78, Bratislava
Mimoriadne ocenenie: Miroslav Jakubík - Špeciálna
základná škola, Nevädzova 3, Bratislava
Trnavský región:
1. miesto a cena za najlepšiu PC prezentáciu kampa -
ne 2008: Simona Marschalová -  Obchodná akadémia
- Bratislavská 38, Veľký Meder 
Mimoriadne ocenenie: Attila Scelenyi - Gymnázium
Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
Banskobystrický región:
1. miesto: Veronika Eržiaková. Súkromná obchodná
akadémia, Ul. SNP. 16, Žiar nad Hronom
2. miesto: Ivan Bobrík - Odborné učilište internátne,
Haličská cesta 80, Lučenec 
3. miesto: Jana Maslenová - Stredná odborná škola,
Osvety 17, Nová Baňa
Vianočný diplom- Evelyn Kéryová - Evanjelické gym-
názium, Tisovec
Trenčiansky región:
1. miesto: Katarína Mišíková - Gymnázium, Jablonská
5, Myjava
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Ďalšie súťaže
kampane
Červené stužky

Kampaň Červené stužky vyhlasuje rôzne sú-
ťaže, ktorými chce motivovať mladých ľudí
k získaniu odborných vedomostí a zá ro veň
k zamysleniu sa nad problematikou
HIV/AIDS.

Ďalšie súťaže
kampane
Červené stužky
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2. miesto: Alžbeta Nešťaková a Adriána Raríková -
Spojená katolícka škola sv. Rafaela, Nemšová
Košický región:
1. miesto: Andrej Jurkin - Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2. miesto: Martin Čuchta - Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, Komenského 44, Košice
3. miesto: Jana Kurucová - Obchodná akadémia, Ko-
menského 3425/18, Trebišov
Prešovský región:
1. miesto: Zuzana Genčúrová, Paula Čorňáková, Ka-
tarína Javorská, Mária Olšavská -Gymnázium, Ko-
menského 13, Lipany
2. miesto: Miroslav Jaščur, Tomáš Sekerák, Peter Ša-
rišský, Martin Žilka - Gymnázium, Komenského 13, Li-
pany
3. miesto: Patrícia Hrušovská - Stredná odborná ško-
la, Pradiarenská 1, Kežmarok 
Nitriansky región:
3. miesto: Mária Kovascová - Gymnázium, Mládežníc-
ka 22, 936 01 Šahy 
Žilinský región
1. miesto: Tatiana Zbončáková - Gymnázium, Ľ. Štúra
35, Turzovka 
2. miesto: Miroslava Polačková - Obchodná akadémia
D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca
3. miesto: Alexandra Kuchariková - Gymnázium sv.
Františka z Assisi, Hurbana 44, Žilina

Kampaň ďakuje všetkým súťažiacim za ich záujem a
účasť v regionálnej súťaži v tvorbe PowerPoint pre-
zentácií v roku 2008 a tiež ďakuje za príspevky do
nesúťažnej tvorby. 

Rok 2009 
Celoslovenská fotografická súťaž na tému: 
Fotografia kampane Červené stužky

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže na tému: Foto-
grafia kampane Červené stužky
Hodnotiaca komisia celoslovenskej súťaže na tému
Fotografia kampane Červené stužky hodnotila zasla -
né fotografie v tomto zloženi:
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky
Mgr. Ján Miško - za Vydavateľstvo Don Bosco
MUDr. Elena Nováková - odborný garant kampane
(Ústav mikrobiológie a imunológie Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine)
Hodnotiaca komisia si pozorne pozrela viac ako 200
zaslaných fotografií a mala neľahkú úlohu,
pretože viaceré fotografie nespĺňali podmienky súťa-
že, napr. nezachytávali atmosféru kampane na
škole, boli zaslané v nevhodnom formáte e iné.

Víťazné ceny udeľujeme týmto školám a školským
zariadeniam:
ZŠ Jána Pavla II. V Košiciach
Súkromná ZŠ v Novej Dubnici
Gymnázium Tvrdošín
Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa
Komisia celoslovenskej fotografickej súťaže ďakuje
všetkým súťažiacim za ich zaslané fotografie a víťa-
zom gratuluje.
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TEŠÍME SA
V ĎALŠOM ROČN

TEŠÍME SA
V ĎALŠOM ROČN



A NA VÁS
NÍKU KAMPANE!
A NA VÁS
NÍKU KAMPANE!



Rok 2007
V roku 2007 sa uskutočnilo stretnutie škôl žilinského
regiónu na tému: HIV /AIDS nebezpečenstvo pre Eu-
rópu a svet? Stretnutia, ktoré prebiehalo vo veľkej za-
sadačke Mestského úradu v Žiline, sa zúčastnilo 200
účastníkov - učiteľov a študentov z 29 škôl
a školských zariadení. Medzi účastníkov prišiel pri-
mátor mesta Žiliny pán Ivan Harman a pani Ing. Zu-
zana Akantisová - prednostka Krajského školského
úradu. Naše poďakovanie patrí prednášajúcim, a to:
RNDr. Monike Hábekovej z Národného referenčného
centra v Bratislave, ktorá prednášala a zodpovedala
na otázky týkajúce sa problematiky HIV/ AIDS, Mar-
kovi Poláčkovi z TVLUX - režisérovi filmu Anjeli a
PhDr. Petrovi Šulákovi z Retestu v Bratislave, ktorý
študentom priblížil drogovú problematiku a prácu
v resocializačnom zariadení Retest. Ich prednášky sa

stretli s veľkým ohlasom a diskusiou. Počas regionál-
neho stretnutia prebiehala v priestoroch Mestského
úradu v Žiline vernisáž celoslovenskej výtvarnej sú-
ťaže na tému: HIV / AIDS nebezpečenstvo pre Euró-
pu a svet?

Rok 2008
Regionálne stretnutia boli spoločným manifestom žia-
kov stredných škôl venovaným Svetovému dňu boja
proti AIDS. Chceli priniesť školám a školským zaria-
deniam, ako aj širokej verejnosti, posolstvo porozu-
menia, súcitu a nádeje v otázke AIDS. Stretnutiami
sme vytvorili vzájomne prepojenú „sieť“ boja proti
AIDS po celom Slovensku. Všetkých stretnutí sa zú-
častnilo vyše 1000 žiakov stredných škôl Slovenska,
ktorých sprevádzali ich učitelia. 
Kde sa uskutočnili  regionálne stretnutia? 
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Školy Bratislavy a Bratislavského kraja
boli pozvané na regionálne stretnutie do
Kultúrneho centra Zrkadlový háj (veľká
sála) na Rovnianskej ulici v Bra tis la ve. Na
tému HIV/AIDS prednášala RNDr. Danica
Staneková, CSc. z Národného referenč-
ného centra pre prevenciu HIV/AIDS
v Bratislave a p Henrieta Dubovská - Ha-
vrilová na tému: Starostlivosť o cho rých
na AIDS. Konzervatórium v Bratislave
spestrilo stretnutie hudobným a taneč -
ným príspevkom. Stretnutie sa uskutočni -
lo pod záštitou primátora mesta Bratisla-
va pána Andreja Ďurkovského.  
Košický kraj pripravil dve regionálne stretnutia. Orga-
nizátorom prvého stretnutia bolo Súkromné gymná-
zium na Dneperskej ulici v Košiciach. Stretnutie sa
uskutočnilo v KS Jazero, na Spišskom nám. 1 pod
záštitou starostky MČ Košice Nad jazerom MVDr. An-
ny Jenčovej. Na tému HIV/AIDS žiakom SŠ predná-
šala MUDr. Lucia Šuleková z Kliniky pre infekčné cho-
roby v Košiciach. 
Druhé stretnutie sa uskutočnilo v Trebišove. Jeho or-
ganizátorom bola Obchodná akadémia v Trebišove
a bolo pod záštitou primátora mesta Trebišov MVDr.
Vladimíra Anďala, CSc. Na Mestskom úrade v Tre -
bišove prednášala prítomným žiakom MUDr. Ľudmila
Tintová. 
Školy Prešovského kraja pozvalo na regionálne stret-
nutie Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči.
Na tému HIV/AIDS prednášal MUDr. František Orlov-
ský a stretnutie prebiehalo formou workshopov pod
vedením lídrov Dreams and Teams. 
Trenčiansky región bol pozvaný do Nemšovej, kde sa
stretnutie uskutočnilo v „Kultúrnom centre Klub S“
pod vedením organizátora stretnutia Spojenej katolíc-
kej školy sv. Rafaela. Odborný garant kampane NsP
v Žiline (Mgr. Jarmila Psotová) priblížil žiakom pro-
blematiku HIV a AIDS a  starostlivosť o chorých na
AIDS im priblížila p. Mária Vlčáková.
Gymnázium Angely Merici v Trnave pozvalo školy
Trnavského kraja na stretnutie do kina Hviezda na
Paulínskej ul. v Trnave. Stretnutie sa tu uskutočnilo
pod záštitou primátora mesta Trnava Ing. Štefana
Bošnáka. Na tému HIV/AIDS prednášala prof. Ing. Li-

buša Radková, PhD. a prof. MUDr. Ladislav Šoltés,
DrSc., Dr.h.c. Medzi žiakov prišiel aj režisér filmu An-
jeli Marek Poláček, riaditeľ TV LUX. 
Organizátor kampane Gymnázium sv. Františka z As -
sisi v Žiline pozval školy Žilinského kraja na stretnu-
tie do Mestského úradu v Žiline. Stretnutie sa tu usku-
točnilo pod záštitou primátora mesta Žiliny Ivana Har-
mana a  prednostky KŠÚ Ing. Zuzany Akantisovej. Na
tému HIV/AIDS prednášala  MUDr. Elena Nováková,
vedúca Ústavu mikrobiológie a imunoló gie Jessenio-
vej lekárskej fakulty UK v Martine. Problematiku lát-
kových a nelátkových závislostí žiakom priblížil Mgr.
Marcel Zemančík zo Z - Návrat centra v Bobrove.
V Žiline bolo viac ako 330 prítomných. 

Rok 2009
V roku 2009 sa regionálne stretnutia neuskutočnili,
pretože sa kampaň zamerala na rok 2009 ako na Eu-
rópsky rok tvorivosti. Školy boli pozvané pripraviť sa
tvorivými aktivitami na 1.december - Svetový deň bo-
ja proti AIDS.
1. decembra 2009 študenti Gymnázia sv. Františka v
Žiline rozdávali červené stužky pred školou a na MÚ
v Žiline. Symbolicky odovzdali červenú stužku primá-
torovi mesta Žiliny p.Ivanovi Harmanovi, prednostke
KŠÚ v Žiline Ing. Zuzane Akantisovej, riaditeľke FNsP
v Žiline Ing. Daniele Bekeovej a na ďalších význam-
ných miestach mesta Žiliny. Môžete si tiež vypočuť
reláciu Študentské šapitó o Červených stužkách pro-
stredníctvom archívu rádia Lumen zo dňa 30. 11.
2009. www.lumen.sk
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Boj proti HIV/AIDS vo svete 

ZDRAVOTNÍCTVO (1)
Najväčšiu úlohu v boji proti HIV/AIDS vo svete má
zdravotníctvo a zdravotnícka starostlivosť, tzn. zlep-
šiť životné podmienky a hygienu hlavne v chu dob -
ných krajinách tretieho sveta. 
Krajinám, v ktorých je veľmi rozšírený AIDS, treba
pomáhať prostredníctvom lekárov, dobrovoľníkov a
misionárov. Je potrebné vynájsť liek alebo očkovaciu
látku proti AIDS. 

INFORMOVANOSŤ (2)
Druhú dôležitú úlohu v boji proti HIV/AIDS vo svete
má informovanosť hlavne prostredníctvom vzdeláva-
cích programov a osvetovej činnosti medzi obyvateľ-
stvom krajín, kde sa veľmi šíri AIDS. 

ŽIŤ ZODPOVEDNE (3)
V boji proti AIDS je dôležité dodržiavať vernosť part-
nerov, čistotu a zdržanlivosť.

FINANČNÁ POMOC (4)
Svet by mal pomáhať finančne chudobným krajinám

prostredníctvom rôznych zbierok či humanitárnej po-
moci. Svet by mal odstrániť zo sveta vojny a zmier ňo -
vať vojnové konflikty 

ZMENA ZMÝŠĽANIA (5)
Svet musí prísť ku zmene zmýšľania, napr. pri zrov-
noprávnení mužov a žien vo vzájomných vzťahoch,
pri odstránení prostitúcie. Svet potrebuje morálnu vý-
chovu. 

PREZERVATÍVY (6)
Táto ochrana nie je 100 % a nevyrieši situáciu, napr.
v chudobných krajinách. 

ZABRÁNIŤ  ŠÍRENIU (7)
Zabrániť šíreniu by sa dalo testovaním krvi, lekár-
skymi prehliadkami a protidrogovou prevenciou. 

NEDÁ SA (8)
Niekoľkí mladí ľudia si myslia, že proti AIDS sa nedá
bojovať.

Boj proti HIV/AIDS v Európe
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Návrhy mladých ľudí
„Ako bojovať proti HIV/AIDS.“

Kampaň Červené stužky zisťovala návrhy mladých ľudí na riešenie problematiky boja proti
HIV/AIDS. Ďakujeme všetkým mladým ľuďom, ktorí sa zapojili a vyjadrili svoj názor.

Návrhy mladých ľudí
„Ako bojovať proti HIV/AIDS.“



INFORMOVANOSŤ (1)
Najväčšiu úlohu v  boji proti HIV/AIDS v Európe má
informovanosť prostredníctvom prednášok, vyučova-
nia na školách, filmov a dokumentov o AIDS a po-
mocou kampaní. V médiách sa má viac hovoriť pro-
blematike HIV/AIDS.

DROGOVÁ  PREVENCIA (2)
V Európe je potrebné zvýšiť protidrogovú prevenciu.

ZABRÁNENIE ŠÍRENIU (3)
Bojom proti prostitúcii a  v neprenášaní choroby na
ďalších  ľudí.

POMOC (4)
Európa by mala pomáhať finančnými zbierkami chu-
dobným krajinám a mohli by sa uskutočňovať spo-
ločné kampane krajín. 

ZDRAVÝ  ŽIVOTNÝ  ŠTÝL (5)
V rámci zdravého životného štýlu mladí ľudia odpo-
rúčajú Európe výchovu k vernosti partnerov a k zod-
povednému  životnému štýlu.

Boj proti HIV/AIDS na Slovensku

INFORMOVANOSŤ (1)
Najväčšiu úlohu v boji proti HIV/AIDS na Slovensku
má informovanosť prostredníctvom prednášok, fil-
mov a dokumentov o HIV/AIDS, skutočných príbe-
hov, kampaní ... Spoločnosť by sa mala viac venova-
la mladým ľuďom. 

ZDRAVÝ  ŽIVOTNÝ  ŠTÝL (2)
Vernosť partnerov, zdravé rodiny, zdržanlivosť
a zodpovednosť vo vzťahoch, dôležitosť pri výbere
partnera a dôležitosť mravných hodnôt.

ZABRÁNENIE ŠÍRENIU (3)
Prostredníctvom protidrogovej prevencie a bojom
proti prostitúcii.

POMOC (4)
Výskum AIDS, finančné zbierky pre pomoc chudob-
ným krajinám, vytvárať centrá a nadácie pre chorých
na AIDS, zvýšenie starostlivosti o chorých na AIDS. 

PREZERVATÍVY (5)
Táto ochrana nie je 100 %.
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„Spýtaj sa mladých
ľudí a povedia ti.“



Do 2. 12. 2009 sme obdržali 120 tvorivých aktivít
alebo záverečných správ spojených s popisom tvori-
vej aktivity. Viaceré aktivity stredných škôl boli za-
merané na odovzdávanie odborných vedomostí mlad-
ším spolužiakom alebo žiakom na iných školách. Na
aktivitách základných škôl bolo sympatické ich kon-
krétne tvorivé prevedenie. Myslíme si, že 1.december
nikde nevidel toľko nádherných živých červených
stužiek ako na Slovensku, a to vďaka  základným
školám! Komisia ocenila aj úžasné aktivity špeciál-
nych základných škôl, za ktoré vďaka patrí učiteľom
týchto škôl. Víťazné ceny sme udelili týmto školám
a školským zariadeniam:

� CPPPaP, Lučenec
� Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
� Gymnázium, Turzovka
� Gymnázium, Tvrdošín
� Gymnázium s VJM, Veľký Meder
� Obchodná akadémia, Sereď
� SOŠ obchodu a služieb, Galanta
� SOU TPM, Bratislava

� Spojená katolícka škola - SOŠ sv. Rafaela,
Nem šová
� ŠZŠ, Dunajská Streda
� ŠZŠ Nevädzova ul., Bratislava
� ŠZŠ, Pavlovce nad Uhom 
� ZŠ Černyševského ul, Bratislava 
� ZŠ, Lipany
� ZŠ, Pribeta
� ZŠ, P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota
� ZŠ Mateja Bela, Šamorín
� ZŠ, Veľké Uherce
� ZŠ, Námestie mladosti, Žilina

Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich aktivity
a nadšenie. Na webovej stránke kampane
www.cervenestuzky.sk sa nachádza predstavenie ví-
ťazných aktivít. 
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Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže na tému:
Najtvorivejšia aktivita pre Červené stužky 2009

V roku 2009 sme aj v kampani chceli podporiť Európsky rok tvorivosti súťažou o najtvo ri vej -
šiu aktivitu. 

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže na tému:
Najtvorivejšia aktivita pre Červené stužky 2009



Popis školenia:
MŠ SR, KŠU v Žiline, Ústav mikrobiológie a imu no ló -
gie Jesseniovej LF UK v Martine a kampaň Červené
stužky pripravili dňa 8.10. 2009 na pôde organizáto-
ra kampane, Gymnázia sv. Františka v Žiline, pre
školských koordinátorov kampane (učiteľov, vycho-
vávateľov, členov školských rád, žiakov) odborné
školenie na tému HIV/AIDS a Červené stužky s nas -
ledovným programom:
8.00 - 9.00 - príchod a prezentácia účastníkov,
9.00 - privítanie a  otvorenie školenia, predstavenie
odborných garantov kampane – žiaci GSF,
9.15 - HIV/AIDS - odborná prednáška, ktorú zabez-
pečil odborný garant kampane Ústav mikrobiológie
a imunológie Jesseniovej LF UK v Martine – MUDr.
Elena Nováková PhD., vedúca ústavu,
10.30 - prestávka, 
11.00 - prezentácia Ing. Michala Šeríka o Misii sv. Já-
na v JAR (o starostlivosti s chorými na AIDS),
11.45 - informácie o aktivitách III. ročníka kampane
Červené stužky - podal organizátor kampane,
12.00 - poďakovanie a záver školenia.

Na školení bolo prítomných 102 účastníkov zo 40 za-
riadení (škôl, školských zariadení) z celého Slovens-
ka. Školenie malo pozitívny ohlas. Všetkým ďakuje-
me za účasť na školení.

Umelecky citlivo spracovaný koncert pod vedením
Mgr. art. Anny Bomborovej sa dotkol sŕdc prítom-
ných a upozornil na utrpenie spôsobené chorobou
AIDS. Počas koncertu boli premietané ukážky z filmu
Anjeli, ktorý sa odohráva na Misii sv. Jána
v Barbertone, hovorí o službe chorým na AIDS
a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku
a súčasný svet. I. ročník koncertov mal premiéru mal
30.11. 2008 v Dome umenia Fatra v Žiline a koncerty
sa uskutočnili aj v ďalších mestách Slovenska. Kon-
cert pre Anjelov pokračuje v roku 2009 II. ročníkom.

Kampaň Červené stužky ďakuje
najmä hudobnému divadlu Eden
a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave
a realizácii benefičného koncertu.
A všetkým Vám ďakujeme za fi-
nančnú podporu Misie sv. Jána
v Barbertone venovanú misii po-
čas koncertov. Pripomíname, že
inak naša kampaň nie je spojená
s finančnou zbierkou.

Prvé školenie 

V roku 2009 sme pripravili prvé školenie.
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Koncert pre anjelov

červená stužka

Významným obohatením kampane Červené
stužky je benefičný Koncert pre anjelov,
ktorý bol venovaný Misii sv. Jána v Bar ber -
tone (JAR). 

Koncert pre anjelov

Prvé školenie 



www.cervenestuzky.sk

ĎAKUJEME...

Gymnázium svätého Františka z Assisi
J. M. Hurbana 44

010 01 Žilina

Vydalo Gymnázium svätého Františka z Assisi, Žilina, s podporou MŠ SR
a KŠÚ v Žiline v roku 2009 (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách“).


