
Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, 010 01 Žilina 
�041/562 39 35, �/fax: 041/562 58 91, www.gsf.sk, www.cervenestuzky.sk 

   
 

 

Riaditeľom škôl a školských zariadení, 

koordinátorom celoslovenskej kampane 

Červené stužky 

 

Žilina 12.12. 2009 

 
Vec 
Hodnotiaca správa III. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 
 

III. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky organizovalo Gymnázium sv. Františka 

z Assisi v Žiline s podporou MŠ SR a KŠÚ v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie 

v školách“) a pod záštitou primátora mesta Žiliny Ivana Harmana. Kampaň sa začala 1.9. 2009, 

vyvrcholila na Svetový deň boja proti AIDS - 1. decembra 2009 a slávnostne bola ukončená 10.12. 

2009 na hodnotiacom stretnutí kampane, na ktorom boli prítomní významní hostia ako PhDr. Eva 

Tomková za MŠ SR, Mgr. Anna Pučalová za KŠÚ v Žiline, víťazi celoslovenských súťaží a 

zástupcovia zúčastnených škôl v kampani. 

Kampaň bola zameraná na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí mladých ľudí 

o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS. Kampaň bola 

tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí, preto sa uskutočnila pod odbornou 

garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaňou sme oslovili 

najmä školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj širokú verejnosť. Počas kampane boli všetky 

informácie dostupné na webovej stránke kampane www.cervenestuzky.sk 

 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.  

.   

 



 

Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému: Červené stužky 
 

Hodnotiaca komisia celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému Červené stužky zasadala dňa 

27.11. 2009 v tomto zloženi: 

Mgr. Margita Svetková - výtvarníčka GSF Žilina  - predseda komisie 

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

lekárskej fakulty UK v Martine) 

Ing. arch. Mária Krajčová  - za rodičov GSF  Žilina 

Mgr.Anna Pučalová - za KŠÚ v Žiline 

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky 

 
Kategória stredné školy:  

Po zhodnotení zaslaných 973 súťažných pohľadníc sa komisia rozhodla udeliť ceny takto: 

1. miesto: Dávid Kovács,  Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou 

2. miesto: Petra Kardošová, Pedagogická a sociálna akadémia, Levice 

3. miesto: Marek Kocúrek, Gymnázium, Kysucké Nové Mesto 

Cena KŠÚ v Žiline: Peter Vavra, Súkromné gymnázium, Poprad 

Cena poroty: Dávid Kovács,  Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou 

 

Kategória základné školy:  

Po zhodnotení zaslaných 988 súťažných pohľadníc sa komisia rozhodla udeliť ceny takto: 

1. miesto: Lukáš Počatko, ZŠ Michalovce 

2. miesto: Norika Halušková, ZŠ s MŠ Varín 

3. miesto: Daniela Bačinská, ZŠ s MŠ pri ZZ Nitra 

 

Kategória špeciálne základné školy:  

Po zhodnotení zaslaných 55 súťažných pohľadníc sa komisia rozhodla udeliť ceny aj pre špeciálne 

základné školy takto: 

1. miesto: Mária Rezničáková, ŠZŠ Spišská Belá 

2. miesto: Júlia Guzsalovicsová, ŠZŠ Komjatice 

3. miesto: Kristína Radičová, ŠZŠ Klenovec 

 

Komisia celoslovenskej výtvarnej súťaže ďakuje všetkým súťažiacim 

za ich výtvarné príspevky a víťazom gratuluje! 

 



Vyhodnotenie súťaže o najlepší žiacky literárny príspevok na tému:  
Najväčšia hodnota môjho života  

 
 Súťaž o najlepší žiacky literárny príspevok našla pozitívnu odozvu u mladých ľudí (viac ako 

210 príspevkov zo SŠ a 20 príspevkov zo ZŠ). Aj vďaka tomu má kniha má viac dielov: I. diel - 

próza, II. diel - poézia, III. diel - príspevky ZŠ a IV. diel - Drogám. 

Bola uvedená téma v súlade s filozofiou kampane? Sme presvedčení, že áno! Ak mladý 

človek bude mať hodnoty, akými sú rodina, skutoční priatelia a pravá láska, na prvom mieste vo 

svojom živote, nájde aj svoj zmysel života a túžbu prežiť život správne a naplno. Teší nás, že práve 

rodina, skutoční priatelia a pravá láska sa najviac objavovali v zaslaných príspevkoch. Teší nás aj 

záujem mladých ľudí, dievčat aj chlapcov, písať o hodnotách života a vážime si hlavne tie práce, 

ktoré boli osobnou výpoveďou. Vyberáme z jednej zo zaslaných prác: “Na túto tému sa mi dobre 

písalo. Hneď som vedela, o čom mám písať. Nebolo by zlé, keby sa ľudia k tejto téme vyjadrovali 

častejšie. Podľa mňa jej nikto nevenuje veľa pozornosti a často sa na ňu zabúda.”   

Bolo veľmi náročné vybrať najlepšie príspevky, preto sme sa rozhodli označiť všetky 

zaslané príspevky za najlepšie a zaslať propagačný materiál kampane všetkým súťažiacim školám. 

Každá zúčastnená škola obdrží od kampane propagačný materiál, a to buď knihu Červená stužka - 

životná skúška alebo kalendár kampane, najviac však päť kusov (podľa pravidiel súťaže). 

Ďakujeme všetkým súťažiacim za zaslané príspevky, ktoré sú obohatením III. ročníka kampane 

Červené stužky. Všetky zaslané príspevky sú uverejnené v internetových knihách kampane na 

www.cervenestuzky.sk. 

 

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže na tému:  
Fotografia kampane Červené stužky 

 

Hodnotiaca komisia celoslovenskej súťaže na tému Fotografia kampane Červené stužky  

hodnotila zaslané fotografie v tomto zložení: 

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 súťaže, 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 víťazom gratuluje. Víťazi budú odmenení kalendárom kampane, ktorý je v príprave a 

po jeho vydaní bude zaslaný víťazom. Budeme sa usilovať zverejniť na webovej stránke kampane 

fotogalériu z fotografií, ktoré splnili stanovené podmienky súťaže.  

 

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

 

Hodnotiaca komisia celoslovenskej súťaže na tému Najtvorivejšia aktivita pre Červené stužky 

2009 zasadala v dňoch dňa 3.12. - 4.12. 2009 v tomto zloženi: 

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky 

Mgr. Judita Galová - pedagóg na GSF v Žiline 

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

lekárskej fakulty UK v Martine) 

Hodnotenia sa zúčastnili študenti septimy GSF Žilina. 

 

Hodnotiaca komisia si pozorne pozrela 120 zaslaných tvorivých aktivít alebo záverečných správ 

spojených s popisom tvorivej aktivity. Viaceré aktivity stredných škôl boli zamerané na 

odovzdávanie odborných vedomostí mladším spolužiakom alebo žiakom na iných školách. Na 

aktivitách základných škôl bolo sympatické ich konkrétne 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 špeciálnych základných škôl, za 

ktoré vďaka patrí učiteľom týchto škôl.  

Víťazné ceny udeľujeme týmto školám a školským zariadeniam (sú uvedené v abecednom poradí): 

� CPPPaP, Lučenec 

� Gymnázium J.M. Hurbana, Čadca 

� Gymnázium, Turzovka 

� Gymnázium, Tvrdošín 

� Gymnázium s VJM, Veľký Meder 

� Obchodná akadémia, Sereď 

� SOŠ obchodu a služieb, Galanta 



� SOŠ TPM, Bratislava 

� Spojená katolícka škola - SOŠ sv. Rafaela, Nemšová 

� 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 

Komisia celoslovenskej súťaže tvorivosti ďakuje všetkým súťažiacim za ich aktivity 

a nadšenie a víťazom gratuluje. Na webovej stránke kampane budú postupne umiestnené aj 

ďalšie zaslané správy.  

Na záver by sme chceli povedať slovo  

ĎAKUJEME. 

Ďakujeme MŠ SR a KŠÚ v Žiline, mestu Žilina a pánovi primátorovi Ivanovi Harmanovi.  

Ďakujeme všetkým odborným garantom kampane. Ďakujeme všetkým médiám, najmä rádiu Lumen 

a TV LUX. Ďakujeme vydavateľstvu Don Bosco za spoluprácu pri tvorbe propagačného materiálu 

kampane. Ďakujeme Michalovi Okálovi, žiakovi 4.A GSF v Žiline, za fungovanie webovej stránky 

kampane. Ďakujeme Mrg.art. Anne Bomborovej a hudobnej skupine EDEN za vytvorenie II. 

ročníka benefičného koncertu PRE ANJELOV, ktorý sa uskutočnil na viacerých miestach  

Slovenska. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.  

 

 Najviac však ďakujeme Vám, vážení páni riaditelia, učitelia a koordinátori kampane 

Červené stužky na školách. Ďakujeme za čas investovaný do realizácie kampane na Vašej 

škole. Ďakujeme za všetky aktivity v prospech mladých ľudí. Bez Vás, bez Vášho záujmu by 

sa neuskutočnil už III. ro čník kampane. Ďakujeme za všetky slová Vašej podpory.  
 

S príchodom Vianoc, najkrajších sviatkov roka,  

si Vám dovoľujme zaželať pokojné Vianoce   

a veľa síl a radosti počas celého roka 2010. 

 

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


