
Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny, Liptovský Hrádok

„Živá“ červená stužka

Cieľ:  Osloviť a  oboznámiť s kampaňou Červené stužky žiakov a študentov hrádockých škôl 
a ostatnú hrádockú verejnosť.

Do organizácie Živej červenej stužky sme zapojili:
• 140 študentov našej školy
• TK Jessy
• Mesto Liptovský Hrádok, referát kultúry

Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Hochmalová
O 10.15 hod. sa vybratí  študenti našej školy spolu so svojimi pedagógmi sústredili 

pred budovou školy označení červenými stužkami a červenými čiapkami a vytvorili červenú 
stužku.
Potom sa zoradili  do 4 skupín.  Každá skupina  prešla  iným zariadením – ZŠ Hradná,  ZŠ 
Matejovie,  Gymnázium,  Poliklinika,  kde  v krátkosti  oboznámili  prítomných  o  kampani 
Červené stužky.
O 10. 50 hod. sme sa stretli na Námestí F. Wisnera v Liptovskom Hrádku. Každá štafeta sa 
postavila do jedného rohu námestia.
O 11.  00 hod.  hudba (skladby skupiny QUEEN) stíchla  a  začali  vyzváňať  zvony,  po ich 
stíchnutí študent školy otvoril podujatie.
TK JESSY na ďalšiu skladbu skupiny QUEEN zatancovali tanečnú kreáciu, pričom utvorili 
kruh okolo každej skupinky študentov, postupne ich posunuli do stredu námestia ku fontáne.
Nasledoval príhovor nášho študenta o kampani – bol emotívny, burcujúci k zodpovednému 
partnerstvu,  vnímania  samého  seba  a  ostatných  ľudí,  s ktorými  nadväzujeme  styky,… 
ukončený výzvou.
Opäť skladba skupiny QUEEN, poďakovanie organizátorom a prítomným.
Roztancovanie námestia a rozdávanie červených stužiek okoloidúcim.

Akcia splnila svoj cieľ a jej propagácia  bola zabezpečená aj natáčaním hrádockou 
televíziou.  http://www.tv.lhsity.sk/clanok/772-celoslovenska-kampan-cervene-stuzky-v-
lipt-hradku.
Správa:
Už tradične sme sa zapojili do kampane Červené stužky. Kampaň je zameraná na mladého 
človeka a na jeho vedenie k zdravému životnému štýlu, na zvýšenie informovanosti o AIDS, 
na  prevenciu  látkových  a nelátkových  závislostí  a chorôb  spojených  s uvedenou 
problematikou, na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi.
V rámci  kampane  študenti  našej  školy vytvorili  živú červenú stužku,  čím oslovili  ostatné 
školy v Liptovskom Hrádku ako aj širokú verejnosť.

Mgr. Marta Hochmalova
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