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Vec 

Vyhodnotenie celoslovenskej kampane Červené stužky 

 

 1.december si pripomíname ako Svetový deň boja proti AIDS. V tento deň, 1.12. 

2007, vyvrcholila celoslovenská kampaň Červené stuţky, ktorú s podporou Ministerstva 

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

projektu „Zdravie v školách“) organizovalo Gymnázium sv. Františka v Ţiline. Kampaň sa 

uskutočnila pod záštitou primátora mesta Ţiliny Ivana Harmana. 

 Do kampane sa doteraz zapojilo 200 škôl a školských zariadení z celého Slovenska, 

ktoré si vybrali niektorú z ponúkaných aktivít, napr. zorganizovanie prednášky na tému 

HIV/AIDS, alebo prednášky s protidrogovou tematikou, premietnutie kampaňou ponúkaného 

filmu Anjeli, nosením červených stuţiek - symbolu  boja proti AIDS, účasťou v 

celoslovenskej výtvarnej súťaţi, či účasťou na regionálnom stretnutí škôl v Ţiline. Všetky 

potrebné informácie sa nachádzajú na www.cervenestuzky.sk. Dovoľujme si upozorniť na 

rubriku Vaša podpora - Aktivity podporujúce kampaň, kde sa nachádzajú povzbudzujúce 

a nápadité aktivity škôl zapojených do kampane. Tieto aktivity na webovú stránku kampane 

postupne umiestňujeme.  

 Na celoslovenskej úrovni mala veľký ohlas výtvarná súťaž na tému: HIV / AIDS 

nebezpečenstvo pre Európu a svet? Hodnotiaca komisia si pozorne pozrela 141 súťaţných 

plagátov od 197 študentov z 31 škôl Slovenska.  Po ich zhodnotení komisia  udelila ceny 

týmto súťaţiacim:  

1. miesto: Emília Roxerová - Pedagogická sociálna akadémia  Turčianske Teplice 

2. miesto: Katarína Sabová - Gymnázium sv. Františka v Žiline 

3. miesto: Gabriela Cichovská - Obchodná akadémia  Trebišov  

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


 Riaditeľka GSF v Ţiline, PhDr. Gabriela Šarníková, PhD., udelila  Cenu riaditeľky 

GSF v Žiline, ktorú obdrţala Nikola Kováčová zo Súkromného gymnázia v Žiline. Krajský 

školský úrad v Ţiline udelil Cenu Krajského školského úradu v Žiline, ktorú získal Ján 

Pavlík z Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave. Mesto Ţilina venovalo všetkým 

víťazom hodnotný darček. Tieţ od mesta Ţiliny dostali darček všetci ţiaci zo ZŠ, ktorí sa 

zapojili do výtvarnej súťaţe. Všetkým zúčastneným súťaţiacim sme sa poďakovali za zaslané 

plagáty.  

 Na regionálnej úrovni sa v rámci kampane uskutočnilo stretnutie škôl žilinského 

regiónu na tému: HIV /AIDS nebezpečenstvo pre Európu a svet? Stretnutia, ktoré 

prebiehalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Ţiline, sa zúčastnilo 200 účastníkov - 

učiteľov a študentov z 29 škôl a školských zariadení. Medzi účastníkov zavítali: pán primátor 

mesta Ţiliny Ivan Harman, pani poslankyňa Eva Országhová zo zastupiteľstva mesta Ţiliny, 

pani Zuzana Akantisová - prednostka Krajského školského úradu a ďalší hostia z Krajského 

školského úradu v Ţiline. 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, Markovi Poláčkovi z LUX communication - 

reţisérovi filmu Anjeli a PhDr. Petrovi Šulákovi z Retestu v Bratislave, ktorý študentom 

priblíţil drogovú problematiku a prácu v resocializačnom zariadení Retest.  Ich prednášky sa 

stretli s veľkým ohlasom a diskusiou. Počas regionálneho stretnutia prebiehala v priestoroch 

Mestského úradu v Ţiline vernisáţ celoslovenskej výtvarnej súťaţe na tému: HIV / AIDS 

nebezpečenstvo pre Európu a svet? Študenti si počas prestávok mohli pozrieť zaslané súťaţné 

plagáty a mohli tieţ udeliť Cenu sympatie, ktorú získal plagát Terézie Paríšekovej 

z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci. Stretnutie moderovali a 

organizačne zabezpečovali študenti Gymnázia sv. Františka v Ţiline.  

 Tohtoročná kampaň Červené stuţky vyvrcholila 1.12. 2007, ale pre jej veľký ohlas 

sme termín predĺţili do 20.12. 2007. Ďakujeme Vám za podporu a za zapojenie sa do 

kampane Červené stuţky. 

 Nech nám všetkým kampaň Červené stužky pripomína 1. december - Svetový deň 

boja proti AIDS ako posolstvo porozumenia, súcitu, solidarity a nádeje v otázke AIDS.  

  

S pozdravom a so ţelaním pokojných Vianoc a všetkého dobrého v Novom roku 2008 

 

       PhDr. Anna Poláčková  

Gymnázium sv. Františka v Ţiline 

zodpovedná za kampaň Červené stuţky 


