
Celoslovenská kampaň Červené stužky hodnotila III. ročník 

 

 Dňa 10.12. 2009 sa v aule Gymnázia sv. Františka v Žiline uskutočnilo 

slávnostné ukončenie a zhodnotenie III. ročníka kampane Červené stužky, kampane boja proti 

AIDS, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky a Krajského školského úradu v Žiline (v rámci rozvojového 

projektu „Zdravie v školách“). Kampaň sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Žiliny 

Ivana Harmana a pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v 

zahraničí. Na slávnostnom ukončení kampane boli prítomní významní hostia, ako PhDr. Eva 

Tomková - za MŠ SR, Mgr. Anna Pučalová za KŠÚ v Žiline kampane, víťazi 

celoslovenských súťaží a zástupcovia zúčastnených škôl v kampani. 

Prečo má kampaň názov Červené stužky a na čo chce upozorniť? Červená stužka je 

symbolom boja proti AIDS, je symbolom solidarity s chorými na AIDS. Kampaň chce preto 

upozorniť na 1.december, Svetový deň boja proti AIDS a za najúčinnejší prostriedok boja 

považuje odborné vedomosti o HIV/AIDS.  

 V I. ročníku kampane bolo zapojených 200, v II. ročníku 230 a v III. ročníku viac ako 

300 škôl a školských zariadení z celého Slovenska, a to vybratím si niektorej z ponúkaných 

aktivít a súťaží kampane, ktorých cieľom bolo motivovať mladých ľudí k získaniu vedomostí 

a zamysleniu sa nad problematikou HIV/AIDS. Do III. ročníka kampane sa mohli školy 

a školské zariadenia zapojiť zorganizovaním odbornej prednášky na tému HIV/AIDS alebo 

prednášky s protidrogovou tematikou, nosením červených stužiek - symbolu  boja proti AIDS, 

účasťou v celoslovenskej výtvarnej, literárnej a fotografickej súťaži a účasťou v súťaži 

tvorivosti.  

 Ďakujeme všetkým školám a školským zariadeniam za zapojenie sa do kampane. 

Ďakujeme MŠ SR, KŠÚ v Žiline a mestu Žilina ako aj širokej verejnosti za podporu kampane. 

Osobitne ďakujeme hudobnému divadlu Eden a všetkým účinkujúcim v benefičnom Koncerte 

pre anjelov, ktorý citlivo hovorí o chorých na AIDS na Misii sv. Jána v Barbertone (JAR). 

Podrobné informácie o kampani sú na webovej stránke kampane www.cervenestuzky.sk.  

       PhDr. Anna Poláčková  
 


