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 Vyvrcholenie piateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 

 

Na Svetový deň boja proti AIDS, 1.decembra, vyvrcholil piaty ročník celoslovenskej 

kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie 

WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci 

rozvojového projektu „Zdravie v školách“ 2011), Krajského školského úradu v Žiline organizovalo 

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň sa uskutočnila aj s podporou mesta Žilina, 

vďaka ktorej sa stretnutie uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline, kde  prišli zástupcovia zo 48 

škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci 

Gymnázia sv. Františka. 

Prítomným sa v krátkom príhovore prihovorili Mgr. Ján Jaraba, zástupca Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Iveta Medveďová, vedúca odboru sociálneho 

a zdravotného v meste Žilina, Mgr. Anna Pučalová, za KŠÚ v Žiline a ThLic. Blanka Timková, 

riaditeľka Gymnázia sv. Františka v Žiline.  

Odbornú prednášku na tému HIV/AIDS  predniesla Mgr. Jarmila Psotová  z FNsP v Žiline, 

projekty starostlivosti o chorých na AIDS v Afrike priblížila PhDr. Jana Adamcová, PhD. z 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Záverečná prednáška o drogových 

závislostiach patrila riaditeľovi resocializačné zariadenia Z-Návrat centrum Mgr. Marcelovi 

Zemančíkovi a jeho klientom. Na stretnutí bola vyhodnotená obľúbená celoslovenská výtvarná 

súťaž v troch kategóriách, a to v kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl.  

Kampaň Červené stužky sa pri príležitosti svojho prvého (aj keď malého) jubilea - piateho 

výročia, rozhodla udeliť v rámci projektu „Zdravie v školách 2011“ ocenenie učiteľom, 

vychovávateľom a koordinátorom kampane na školách a školských zariadeniach, ktorí sa aktívne 

zapojili do kampane počas jej piatich ročníkov, preto počas stretnutia boli slávnostne predstavení 

ocenení pätnásti učitelia stredných škôl, desiati učitelia zo základných škôl a piati učitelia zo 

špeciálnych základných škôl.  

Gymnázium sv. Františka v Žiline ďakuje všetkým prítomným za podporu stretnutia.  

 

PhDr. Anna Poláčková 

 

 


