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Žilina 12.12. 2014

Vec

Hodnotiaca správa   ôsmeho   ročníka   celoslovenskej kampane Červené stužky  

Ôsmy  ročník  celoslovenskej  kampane  Červené  stužky  organizovalo  Gymnázium  sv. 

Františka z Assisi v Žiline pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej MPH, riaditeľky Kancelárie WHO 

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

projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2014“),  Okresného úradu -  odboru školstva v Žiline 

a mesta  Žilina.  Kampaň  sa  začala  1.septembra  2014  a vyvrcholila  1.  decembra  2014,  na 

Svetový  deň boja proti AIDS, stretnutím škôl a školských zariadení na Mestskom úrade v Žiline. 

Hlavné zameranie kampane je na mladého človeka, na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí 

o HIV/AIDS,  ktoré  kampaň  považuje  za  najúčinnejší  prostriedok prevencie  -  boja  proti  AIDS. 

Kampaň  sa  uskutočnila  pod  odbornou  garanciou  viacerých  odborných  pracovísk  na  Slovensku 

a v zahraničí. Oslovila najmä školy a školské zariadenia na Slovensku.  Počas realizácie kampane 

boli  všetky  informácie  dostupné  na  webovej  stránke  www.cervenestuzky.sk. V prvom ročníku 

kampane,  v roku 2007,  bolo  zapojených 200,  v druhom ročníku  230,  v treťom ročníku  300,  v 

štvrtom ročníku  340,  v piatom ročníku  435,  v  šiestom ročníku  470,  v siedmom ročníku  520  a 

v ôsmom ročníku, v roku 2014, bolo oficiálne zaregistrovaných 665 škôl a školských zariadení 

Slovenska (90 GYM, 210 SŠ, 6 ŠI, 286 ZŠ, 63 ŠZŠ a 4 CPPPaP, ReesZ 6). 
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Školy  a školské  zariadenia  sa  mohli  do  kampane  zapojiť  zrealizovaním  niektorej 

z ponúkaných aktivít kampane, napr. zorganizovaním odbornej prednášky alebo besedy oslovením 

odborných  garantov  kampane  na  témy  HIV/AIDS,  závislosti,  duševné  zdravie,  obchodovanie 

s ľuďmi, účasťou v celoslovenskej výtvarnej súťaži v štyroch kategóriách - SŠ, ZŠ, ŠZŠ, ReeZ, 

účasťou v celoslovenskej  súťaži  „Živá  červená  stužka“,  premietnutím odborného DVD na tému 

HIV/AIDS,  DVD  filmu  Anjeli,  In  your  face  alebo  Príbehy  anjelov,  umiestnením  plagátu  na 

viditeľnom mieste v škole, nosením červených stužiek - symbolu  boja proti AIDS, príspevkom do 

médií,  tvorivými  aktivitami  podľa  metodickej  príručky kampane  alebo podľa  vlastného  výberu 

a zaslaním  správy  o svojich  aktivitách.  Cieľom  aktivít  bolo  motivovať  mladých  ľudí 

k nadobudnutiu vedomostí o HIV/AIDS a k zamysleniu sa nad problematikou HIV/AIDS. 

1. VYVRCHOLENIE ÔSMEHO ROČNÍKA 

CELOSLOVENSKEJ KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

Na  Svetový  deň  boja  proti  AIDS,  1.  decembra,   vyvrcholil  v Žiline  slávnostným 

stretnutím ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Vďaka podpore mesta Žiliny sa 

záverečné stretnutie  konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline,  kde prišlo vyše 300 

zástupcov  zo  67  škôl  a školských  zariadení  z  celého  Slovenska.  Stretnutie  organizačne 

zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.

Prítomným sa v krátkych príhovoroch prihovorili vzácni hostia: MUDr. Darina Sedláková, 

riaditeľka Kancelária WHO na Slovensku, PhDr. Eva Tomková, štátny radca MŠVVaŠ SR, PhDr. 

Mgr.  Slavomíra  Brezovská,  zástupkyňa  primátora  mesta  Žilina  a  Ing.  Viliam Rojko  prednosta 

Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.  

Stretnutie začalo odbornou prednáškou MUDr. Ing. Zuzany Štofkovej, PhD. z Jesseniovej 

Lekárskej fakulty UK v Martine na tému HIV/AIDS, pokračovalo prezentáciou doc. MUDr. Jozefa 

Šuvadu, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave o projektoch 

starostlivosti  o  chorých na AIDS a vyvrcholilo  predstavením kampane boja proti  obchodovaniu 

s ľuďmi s názvom „Dve malé dievčatá“, ktorú odprezentovali Mgr. Miroslava Víglaská a Mgr. Jana 

Urbanová, sociálne pracovníčky zo Slovenskej katolíckej charity v Bratislave. 

Počas  stretnutia  bola  slávnostne  vyhodnotená  celoslovenská  výtvarná  súťaž  v štyroch 

kategóriách, a  to v  kategórii stredných, základných, špeciálnych základných škôl a reedukačných 

centier.  Okrem týchto cien bola udelená i  cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, cena 

poroty a jedno čestné uznanie. 



▼ Moderátori stretnutia - študenti Gymnázia sv. Františka v Žiline

▼ Účastníci stretnutia



 Vzácni hostia na stretnutí

▼ MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelária WHO na Slovensku

▲ PhDr. Eva Tomková, štátny radca MŠVVaŠ SR

▲ PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, zástupkyňa 

primátora mesta Žilina 

Ing.  Viliam Rojko  prednosta  Okresného  úradu, 

odboru školstva v Žiline ►



▼ Prednášajúci 

MUDr. Ing. Zuzana Štofková, 

PhD. z Jesseniovej Lekárskej 

fakulty UK v Martine

doc. MUDr. Jozefa Šuvada, 

PhD. z Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave

Mgr. Miroslava Víglaská 

a Mgr. Jana Urbanová, 

sociálne pracovníčky zo 

Slovenskej katolíckej charity 

v Bratislave



2. VYHODNOTENIE AKTIVÍT KAMPANE
2.1 Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže 2014 na tému Červené stužky 

v boji proti AIDS 

Hodnotiaca komisia celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému Červené stužky v boji proti AIDS 
zasadala dňa 11.11. 2014 v tomto zložení:
Mgr. Margita Svetková - výtvarníčka GSF v Žiline, predseda komisie
MUDr. Elena Nováková - odborný garant kampane 
Ing. arch. Mária Krajčová  - za rodičov GSF v  Žiline
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky

Kategória stredné školy: 
Po zhodnotení zaslaných  súťažných pohľadníc  zo 97 stredných škôl a školských zariadení sa 
komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Maroš Jamrich, Stredná odborná škola, Košická ulica, Prešov
2. miesto: Silvia Kováčová, Stredná umelecká škola, Staničná ulica, Trenčín 
3. miesto: Linda Kováčiková, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 
Ul. 1. mája, Trenčín 

Kategória základné školy: 
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc  zo 119 škôl základných a školských zariadení sa 
komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Róbert Slamka, Základná škola s materskou školou, Trnovec nad Váhom
2. miesto: Dominika Horvátová, Základná škola, Hlavná ulica, Družstevná pri Hornáde
3. miesto: Tatiana Kováčová, Základná škola, Martinská ulica, Žilina 

Kategória špeciálne základné školy: 
Po zhodnotení  zaslaných  súťažných pohľadníc  z 40 špeciálnych základných škôl a školských 
zariadení sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Ronald Banda, ŠZŠ, Pobrežná ulica, Dulovce
2. miesto: Milan Baranyi, Spojená škola, Krátka ulica, Šaľa
3. miesto: Helenka Daniová, Spojená škola internátna Ždaňa, elokované triedy Čaňa

Kategória reedukačné centrá: 
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc  zo 7 reedukačných centier  sa komisia rozhodla 
udeliť ceny takto: 
1. miesto: Reedukačné centrum (RCIII), Prílepská ulica, Zlaté Moravce
2. miesto: Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli, Nitra - Kynek
3. miesto: Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka 

Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku
Liliana Izsófová, Základná škola, Karpatská ulica, Svidník 

Cena poroty
Peter Maslák, Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica, Kysucké Nové Mesto 

Čestné uznanie 
Silvia Rendeková, Základná škola pre žiakov so SP, Ul. Karola Supa, Lučenec

Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a oceneným a ďakuje všetkým školám a školským 
zariadeniam za záujem a zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže.



▼ Víťazi celoslovenských výtvarných súťaží





2.1.1 Víťazné práce celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky 2014
1. miesto - kategória SŠ: 
Maroš  Jamrich,  Stredná  odborná  škola, 
Košická ulica, Prešov

               
1. miesto - kategória ZŠ:

Róbert Slamka, Základná škola s materskou 
školou, Trnovec nad Váhom

1. miesto - kategória ŠZŠ:

Ronald Banda, ŠZŠ, Pobrežná ulica, Dulovce

  

1. miesto - kategória reedukačné centrá:

Reedukačné centrum (RCIII), Prílepská ulica, 
Zlaté Moravce



2.1.2  Cenu riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku získala  Liliana Izsófová, 
Základná škola, Karpatská ulica, Svidník 

Ocenená Liliana Izsófová s MUDr. Darinou Sedlákovou, riaditeľkou Kancelárie WHO na SK



2.2 Vyhodnotenie súťaže „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2014

Hodnotiaca  komisia  súťaže  na  tému  „Živá“  červená  stužka  pre  Červené  stužky  2014“ 

zasadala v dňoch 10. - 11.12. 2014 v tomto zložení:

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky

Mgr. Miroslava Slovíková - učiteľka biológie na GSF v Žiline 

Mgr. Anna Zvrškovcová - koordinátorka žiackej školskej rady pri GSF v Žiline

Komisia  hodnotila  144 zaslaných „živých“ červených stužiek uskutočnených pre ôsmy ročník 
kampane  Červené  stužky  2014  a  rozhodla  sa  udeliť  odmenu  tridsiatim  „živým“  červeným 
stužkám škôl a školských zariadení Slovenska takto: 

Názov a adresa školy
Obchodná akadémia D.M. Janotu, Čadca
Gymnázium, Kukučínova ul., Poprad
Gymnázium, Veľká okružná, Žilina
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova ul., Michalovce
Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
SPŠ elektrotechnická, Komenského ul., Košice 
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova ul., Nová Baňa
ZŠ Radovana Kaufmana, Nádražná ul., Partizánske
ZŠ s MŠ, Hôrky
Cirkevná ZŠ, Andovská ul., Nové Zámky
Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou
ZŠ, Ul. V. Javorku,  Žilina
ZŠ s MŠ, J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
ZŠ, Marhaň
ZŠ Vladimíra Mináča, Klenovec
ZŠ, Ul. 8.mája, Svidník
ZŠ, Lúčna ul., Divín
ZŠ, Pugačevova ul., Humenné
ZŠ, Malonecpalská ul., Prievidza
ZŠ s MŠ, Školská ul., Trnovec nad Váhom
ZŠ, Angyalova ul., Kremnica
ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany
Spojená škola internátna, Ul., Mila Urbana, Námestovo
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta, Šamorín
Špeciálna základná škola, Jílemnického ul., Revúca
Špeciálna základná škola, Kostolné námestie, Kežmarok
Špeciálna základná škola, Brezno
Špeciálna základná škola, Klenovec
Špeciálna ZŠ s MŠ internátna a Praktická škola internátna, Brezová ul., Senica

Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a ďakuje všetkým zapojeným školám a školským 
zariadeniam za ich „živé“ červené stužky uskutočnené pre ôsmy ročník kampane Červené 
stužky. Ďakujeme a veríme, že „živá“ červená stužka bude pripomínať všetkým tým, ktorí 
boli jej súčasťou, pravé hodnoty života.  



▼ „Živá“ červená stužka Obchodnej akadémie D.M. Janotu v Čadci

Gymnázium sv. Františka v Žiline pozdravuje všetky školy a školské zariadenia zapojené do súťaže 
„Živá“ červená stužka svoju „živou“ stužkou vytvorenou dňa 25.11.2014 zo všetkých v ten deň na 
škole prítomných žiakov a zamestnancov (vyše 350). Ďakujeme.



3. VÝZNAMNÉ OCENENIE PRE KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

Na  návrh  ministra  školstva,  vedy,  výskumu  a športu  SR  udelila  ministerka  zdravotníctva  SR 

a hlavný hygienik SR  kampani Červené stužky a PhDr. Anne Poláčkovej významné ocenenie, a to 

medailu  MUDr.  Ivana  Stodolu  za  prínos  k rozvoju  zdravotnej  výchovy  obyvateľstva  SR. 

Medailu prevzala PhDr. Anna Poláčková dňa 22.10.2014 z rúk hlavného hygienika SR prof. MUDr. 

Ivana Rovného. Ďakujeme za udelenie toho významného ocenenia. 

4. KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY ĎAKUJE:

• Ministerstvu  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR  za  podporu  kampane  a  PhDr.  Eve 

Tomkovej  za  cenné  rady, usmernenia  a  za  jeho  prítomnosť  1.12.  2014  na  slávnostnom 

stretnutí v Žiline,

• Kancelárii WHO na Slovensku a jej riaditeľke Dr. Darine Sedlákovej MPH za pokračovanie 

v záštite nad kampaňou Červené stužky, 

• Okresnému úradu - odboru školstva v Žiline a prednostovi Ing. Viliamovi Rojkovi za  jeho 

prítomnosť 1.12. 2014 na slávnostnom stretnutí v Žiline,



• mestu Žilina a  primátorovi Ing. Igorovi Chomovi za bezplatné poskytnutie veľkej zasadačky 

na MÚ v Žiline dňa 1.12.2014 a p. PhDr. Mgr. Slavomíre Brezovskej, zástupkyni primátora 

mesta Žilina za jej prítomnosť na slávnostnom stretnutí,

• odborným garantom a spolupracovníkom kampane za ich odbornú garanciu a spoluprácu pre 

kampaň bez nárokov na odmenu,

• riaditeľstvu Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline za podporu kampane, 

• komisiám súťaží za prácu v komisii,

• GSF tv - za prípravu reportáže zo záverečného stretnutia 1.12.2014,

• médiám, ktoré sprostredkovali informácie o kampani školám a širokej verejnosti Slovenska,

• firme Michales media s.r.o. za fungovanie webovej stránky kampane, 

• žiakom Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline za pomoc pre kampaň,

• riaditeľom, pedagógom a žiakom škôl a školských zariadení Slovenska, ktorí boli zapojení do 

kampane Červené stužky,

• všetkým Vám, ktorí ste zviditeľnili 1.december - Svetový deň boja proti AIDS na školách. 

Kampaň Červené stužky ďakuje všetkým školám a školským zariadeniam za ich aktivity a 

správy pre ôsmy ročník kampane Červené stužky. Školy a školské zariadenia budú odmenené 

za správu o svojich aktivitách kalendárom kampane na rok 2015. 

PhDr. Anna Poláčková

za kampaň Červené stužky
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