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1. ÚVOD - DVANÁSTY ROČNÍK KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

Dvanásty  ročník  celoslovenskej  kampane  Červené  stužky  organizovalo  Gymnázium  sv.

Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci

rozvojového projektu  Zdravie a bezpečnosť v školách 2018), Okresného úradu - odboru školstva

v Žiline,  mesta  Žiliny  a  pod  záštitou  Dr.  Tatula  Habokyana,  riaditeľa  Kancelárie  WHO  na

Slovensku. Kampaň  je  odporúčaná  školám  aj  prostredníctvom  Pedagogicko-organizačných

pokynov pre školský rok 2018/2019.

Kampaň sa začala 7.septembra 2018 a vyvrcholila 28.novembra 2018, v „predvečer“

Svetového  dňa  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  u mladých  ľudí  na  tému HIV/AIDS,  ktoré  kampaň  považuje  za  najúčinnejší

prostriedok prevencie  -  boja  proti  AIDS.  Kampaň  sa  uskutočnila  pod  odbornou  garanciou

Ministerstva  Zdravotníctva  SR  a  viacerých  odborných  pracovísk  na  Slovensku  a v zahraničí.

Spolupracovala  s viacerými  odbornými  pracoviskami  a  oslovila  školy  a školské  zariadenia

Slovenska.   Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou. Počas realizácie kampane

boli všetky informácie dostupné na webovej stránke www.cervenestuzky.sk. 

Zapojenosť do kampane: 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,  v ôsmom ročníku  665,  v deviatom ročníku  605,

v desiatom 520, v jedenástom ročníku 510, v dvanástom ročníku bolo oficiálne zaregistrovaných

481 škôl  a školských zariadení  Slovenska (cca  gymnázií  46,  SOŠ 119,  špeciálnych  SOŠ 17,

reedukačné centrá 6, školské internáty 7, ZŠ 225, ŠZŠ 47, CPPaP 3, spojené školy 11).   Počet škôl

a školských zariadení  zapojených do kampane je  vyšší,  lebo viaceré  školy a školské zariadenia

zrealizovali aktivity,  ale oficiálne sa do kampane neprihlásili,  napr. cca 43 škôl.  Celkový počet

nami zistených zapojených škôl a školských zariadení do kampane je 524.

Školy  a školské  zariadenia  sa  mohli  zapojiť  do  kampane  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 vo výtvarnej súťaži v štyroch kategóriách - SŠ, SUŠ, ZŠ, ŠZŠ, účasťou v súťaži

Správa pre Červené stužky, v súťaži Športom pre Červené stužky, 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, účasťou na

stretnutí  28.11.2018  pri  príležitosti  vyvrcholenia  kampane,  príspevkom  do  médií,  tvorivými

aktivitami  podľa  metodickej  príručky  kampane  a zaslaním  správy  o svojich  aktivitách.  Cieľom
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aktivít bolo motivovať mladých ľudí k nadobudnutiu vedomostí o HIV/AIDS a k zamysleniu sa nad

problematikou HIV/AIDS. 

Prehľad zapojenosti škôl a školských organizácií do kampane počas jej dvanástich ročníkov: 

2. STRETNUTIE PRI PRÍLEŽITOSTI VYVRCHOLENIA DVANÁSTEHO
ROČNÍKA KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

V predvečer  Svetového dňa boja  proti  AIDS,  28.  novembra  2018,  vyvrcholil  v Žiline

dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Tatula Hakobyana,

riaditeľa  Kancelárie  WHO na  Slovensku,  s  podporou  MŠVVaŠ SR,  Okresného  úradu,  odboru

školstva v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“) a mesta

Žiliny organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.

Kampaň  Červené  stužky,  ktorá  chce  byť  osvetovou  a  preventívnou  kampaňou  a  nie  je

spojená  s finančnou  zbierkou,  považuje  za  najúčinnejší  prostriedok  osvety  v boji  proti  AIDS

zvýšenie  informovanosti  a prehĺbenie  odborných  vedomostí  o  HIV/AIDS.  Kampaň  je  tiež

zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania

v oblasti obchodovania s ľuďmi. 

Mesto Žilina podporilo kampaň prostredníctvom zapožičania veľkej zasadačky Mestského

úradu  v Žiline,  kde  prišlo  vyše  340  zástupcov  z  52  škôl  a školských  zariadení  Slovenska.  Za

Okresný  úrad,  odbor  školstva  sa  prihovorila  prítomným  Mgr.  Janka  Černická.  Stretnutie

organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. 
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Stretnutie  začalo  odbornou  prednáškou  na  tému  HIV/AIDS  MUDr.  Zuzany  Štofkovej

z Lekárskej fakulty UK v Martine a pokračovalo prednáškou na tému obchodovania s ľuďmi, ktorú

zabezpečili odborníčky zo SKCH Jana Urbanová a Anna Bartošová. V druhej časti stretnutia boli

vyhodnotené  dve  súťaže,  a  to  výtvarná  súťaž  v troch  kategóriách  (v  kategórii  stredných,

základných a špeciálnych základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej

súťaže bola udelená i cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline. Ďakujeme všetkým, ktorí ste

prišli na stretnutie pri príležitosti vyvrcholenia kampane Červené stužky 2018.

Fotogaléria zo stretnutia:
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2. VYHODNOTENIE AKTIVÍT KAMPANE

2.1 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže 2018 na tému: Logo pre Červené stužky 2018

Hodnotiaca komisia výtvarnej súťaže na tému Červené stužky zasadala dňa 13.11. 2018 v tomto
zložení:
Mgr. Margita Svetková - výtvarníčka, predseda komisie
Mgr. Janka Černická - za Okresný úrad odbor školstva v Žiline
Ing. arch. Mária Krajčová - výtvarníčka, spolupracovníčka kampane
Mgr. Mária Ďubeková - výtvarníčka na GSF v Žiline 
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky

Kategória stredné školy: 
Po zhodnotení zaslaných  súťažných pohľadníc  z 47 stredných škôl sa komisia rozhodla udeliť
ceny takto:
1. miesto: Andrea Romanová, SOŠ sv. Cyrila Metoda, Tehliarska ul., Michalovce 
2. miesto: Eva Hvizdáková, Gymnázium sv. Františka, Žilina
3. miesto: Erika Jasenská, SŠ stavebná – SOŠ, Kremnička, Banská Bystrica
Čestné uznanie: Eva Balcerčíková, Školský internát, Ružomberok
Čestné uznanie: Miroslava Kúdelková, SOŠ, Senica

Kategória stredné umelecké školy: 
Po  zhodnotení  zaslaných  súťažných  pohľadníc  z jednej  strednej  umeleckej  školy sa  komisia
rozhodla neudeliť cenu.

Kategória základné školy: 
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc  z 87 základných škôl sa komisia rozhodla udeliť
ceny takto:
2. miesto: Miroslava Chomová, ZŠ Jána Švermu, Štefánikova ul., Humenné
3. miesto: Lýdia Fabianová, ZŠ, Školská ul., Veľký Šariš
Čestné uznanie: Miriam Záhorcová, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda 
Čestné uznanie:  Veronika Kelemenová, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda 
Čestné uznanie: Gabriela Lopatová, ZŠ, Pugačevova ul., Humenné

Kategória špeciálne základné školy: 
Po zhodnotení  zaslaných  súťažných  pohľadníc  zo 41  špeciálnych základných  škôl sa  komisia
rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Peter Gaži, Spojená škola internátna Ždaňa, elokované triedy Čaňa 
2. miesto: Denis Kuki, Spojená škola, ŠZŠ, Sládkovičovo 
3. miesto: Sebastián Pustaj, ŠZŠ, Mládežnícka ul., Brezno 
Čestné uznanie: Sebastián Hrk, ŠZŠ, Obrancov mieru, Detva 
Cena poroty: Emilko Lakatoš, Spojená škola - ŠZŠ, Hradná ul., Komárno

Cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline: Števo Zupko, Spojená škola internátna Ždaňa,
elokované triedy Čaňa 

Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a oceneným a zároveň ďakuje zapojeným školám
a školským zariadeniam za všetky zaslané práce. 
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Ukážky víťazov výtvarnej súťaže: 

 1. miesto SŠ 
Andrea Romanová
SOŠ sv. Cyrila Metoda, Tehliarska ul., Michalovce

2. miesto ZŠ
Miroslava Chomová
ZŠ Jána Švermu, Štefánikova ul., Humenné 

1. miesto ŠZŠ
Peter Gaži, Spojená škola internátna
Ždaňa, elokované triedy Čaňa 

Cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline
Števo Zupko, Spojená škola internátna Ždaňa, 

elokované triedy Čaňa
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2.2 Vyhodnotenie súťaže Športom pre Červené stužky 2018

Víťazov vylosovala Mgr. Janka Černická z Okresného úradu, odboru školstva v Žiline  spolu s Mgr.

Luciou Kajanovou, riaditeľkou Gymnázia sv. Františka v Žiline.  Do súťaže bolo zapojených 47

škôl a školských zariadení. 

Po

r. č. 

Škola / školské zariadenie 

1. Základná škola s materskou školou V.M. Ul.9.mája, Klenovec
2. SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya, Galanta
3. Základná škola s MŠ, Hlavná ul., Kapušany
4. Základná škola s MŠ, Hôrky, Žilina
5. Gymnázium sv. Františka v Žiline, J.M. Hurbana, Žilina
6. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského ul., Sučany
7. Základná škola s materskou školou, Školská ul., Veľká Lomnica 
8. Reedukačné centrum, Prílepská ul., Zlaté Moravce 
9. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad, Dolný Kubín
10. SOŠ pre ŽSPI , Kutnohorská ul., Kremnica  
11. Stredná odborná škola, Košická ul., Prešov
12. Základná škola, Martinská ul., Žilina
13. Základná škola, Marhaň
14. Školský internát Športového gymnázia, Trieda SNP, Košice-Západ 
15. Základná škola Starohorská ul., Dulovce
16. Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor 
17. Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Koniarekova ul., Trnava
18. Spojená škola internátna, Tovarnícka ul., 1632, Topoľčany
19. Základná škola, Černyševského ul., Bratislava
20. Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie, Prešov 

Vyhodnotenie súťaže  sa uskutočnilo 28.novembra 2018 na stretnutí  v Žiline,  pri  príležitosti

vyvrcholenia kampane Červené stužky. Víťazi boli vylosovaní a odmena v podobe lopty s logom

kampane  im  bola  zaslaná  poštou.   Ako  školy  športovali  si  môžete  pozrieť  na

www.cervenestuzky.sk kde v časti Zapojené školy pri jednotlivých školách nájdete popis ich

športovej aktivity pre Červené stužky. Gratulujeme vylosovaným víťazom a ďakujeme všetkým

školám športujúcim pre Červené stužky 2018.
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Základná škola v Marhani s odmenou – lopta s logom kampane

Odovzdávanie odmeny na ZŠ s MŠ vo Hôrkach
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2.2.1  Športom pre Červené stužky 2018 na Gymnáziu sv. Františka v Žiline 

V dňoch 21.-22.11. 2018 sa uskutočnil školský florbalový turnaj pre Červené stužky, ktorým žila
celá  škola.  Zmiešané  družstvá  jednotlivých  tried  súťažili  v  dvoch  kategóriách  a  pod  vedením
profesionálnych rozhodcov z radov študentov. Podmienkou pre zapojenie do turnaja boli aj červené
a biele tričká. Na víťaza čakal putovný pohár. Sme radi, že sme aj športom podporili kampaň, ktorej
sme organizátorom. 

Víťazný tím GSF

Organizačný tím GSF pre Červené stužky
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2.3 Vyhodnotenie súťaže Správa  pre Červené stužky 2018

Hodnotiaca komisia súťaže Správa pre Červené stužky zasadala dňa 10.12.2018 v tomto zložení:
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky
Mgr. Anna Zvrškovcová - za zriaďovateľa Gymnázia sv. Františka v Žiline 
Mgr. Miroslava Slovíková - za Gymnázium sv. Františka v Žiline

Komisia súťaže Správa pre Červené stužky hodnotila 115 zaslaných správ, ktoré sa nachádzajú na
webovej  stránke  kampane  v časti  Zapojené  školy a rozhodla  sa  udeliť  odmenu  školám  alebo
školským zariadeniam takto:

Por. č. Škola alebo školské zariadenie 
1. Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli, Nitra -Kynek
2. Stredná zdravotnícka škola, Vrbická ul., Liptovský Mikuláš
3. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova ul., Košice -Juh
4. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova ul., Skalica
5. Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta, Žilina
6. Piaristické gymnázium, Piaristická ul., Nitra
7. Gymnázium P.J.Šafárika - P.J.Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca  Rožňava
8. Evanjelické gymnázium, Jesenského ul., Tisovec
9. Spojená škola s org. zložkami SOŠ a Gymnázium, Rastislavova ul., Nováky
10. Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova, Humenné
11. Spojená škola, Hlavná ul., Žilina - Bytčica
12. Obchodná akadémia, Bernolákova ul.,, Zlaté Moravce
13. Základná škola, Vendelína Javorku, Žilina
14. Základná škola, Morovnianska ul., Handlová
15. Základná škola s materskou školou, Stráne pod Tatrami
16. Základná škola, Ústredie, Oščadnica 
17. Základná škola s MŠ, Župkov 
18. ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica
19. Základná škola, J. Alexyho, Zvolen
20. ZŠ s MŠ, Ul. Školská, Istebné
21. Špeciálna základná škola, F. Rákócziho, Kráľovský Chlmec
22. ZŠ, Odorín 
23. Základná škola, Cesta na vŕšku, Marcelová
24. Základná škola, Adyho ul., Štúrovo
25. Základná škola, Malonecpalská ul., Prievidza
26. Špec. základná škola, Zvolenská cesta, Lučenec
27. Základná škola , Komenského ul., Svidník
28. CPPPaP, Mierová ul., Levice
29. CPPPaP, M. Rázusa, Lučenec
30. Reedukačné centrum a ŠZŠ, Nám. Kpt. Nálepku, Vráble 

Kampaň Červené stužky gratuluje odmeneným školám a zároveň ďakuje všetkým zapojeným

školám a školským zariadeniam za všetky zaslané správy a všetky aktivity uskutočnené pre

Červené stužky 2018. Odmena bola zaslaná poštou.

10



Správa z Liečebno-výchovného sanatória, Pri kaštieli, Nitra -Kynek
V ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre máme žiakov 1.-4.ročníka vo veku 6 - 10 rokov.
Každoročne sa zapájame do projektu Červené stužky, vždy inou aktivitou (výtvarné práce, "živá
stužka"...)  a hovoríme o nebezpečenstve užívania drog. Tento rok sme sa rozhodli  pre tvorbu a
nosenie červenej stužky. Keďže naše deti majú problém s jemnou motorikou a menšie deti si neve-
dia uviazať šnúrky, spojili sme tvorbu stužiek s nácvikom viazania "mašličiek". Staršie deti pomá-
hali  mladším.  Veď  celý  projekt  sa  nesie  v  duchu  solidarity  a  pomoci. 
Hotové stužky 26.11.2018 nosili deti spolu so zamestnancami zariadenia počas celého dňa.

Mgr. Marta Krajancová

Správa z Piaristického gymnázia v Nitre
Deň 1. december je už každoročne Medzinárodný deň boja proti AIDS. Symbolom tohto dňa je
červená  stužka-  symbolizuje  nádej  na  život.  Každý  človek  si  túto  nádej  zaslúži!
Celý týždeň od 26.11. 2018 – 2.12.2018 sa niesol myšlienkou osvety boja proti AIDS. Pri tejto
príležitosti bolo cez školský rozhlas dňa 29.11. 2018 odvysielané vysielanie o HIV, AIDS. Žiaci vo
vestibule školy zhotovili  výstavný panel. Žiaci zhotovili  červené stužky, ktoré si pripli na svoju
hruď a spoločne vytvorili živú červenú stužku. Aj týmto spôsobom upozornili, že im záleží na osu-
doch ľudí  trpiacich  na  AIDS.  Na hodinách  biológie  boli  usporiadané  prednášky a  premietnutý
videofilm o HIV, AIDS. V spolupráci s CPPPaP v Nitre sme na škole realizovali dňa 29.11.2018
workshopy s témami: duševné zdravie a závislosti pre triedu V.A ZŠ, pre žiakov prímy, sekundy
prevencia HIV/AIDS, pre triedy tercia a kvarta bol realizovaný workshop s témou obchodovanie s
ľuďmi. Myslím si, že mnohí žiaci si začali viac vážiť dar života a veci, ktoré vo svojom živote berú
ako samozrejmé. Uvedomili si, že nemôžeme byť ľahostajní voči osudom ľudí, ktorí trpia. Veď
„Sme ľuďmi, vďaka ľuďom.                                                                       RNDr. Monika Gregušová

ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
Tento rok sme sa opäť stali súčasťou veľkej rodiny „červených stužiek“. „Ťaháme za rovnakú stuž-
ku“, tak znel slogan tohto, v poradí už 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Kam-
paň vrcholí 1. decembra, čo je celosvetový Deň boja proti AIDS. V spomínaný deň si ľudia celého
sveta pripínajú symbol - červenú stužku, aby tým vyjadrili solidaritu ľuďom žijúcim s AIDS alebo
HIV - pozitívnym. V tomto prípade červená neznamená stop, preto sme dali zelenú všetkým dostup-
ným informáciám ohľadom tohto ochorenia. Našim cieľom bolo hlavne motivovať mladých ľudí k
získaniu nových poznatkov a zamysleniu sa nad touto problematikou. Vedomosť je v tomto prípade
asi najúčinnejší prostriedok boja proti šíreniu AIDS.  Žiaci našej školy v rámci kampane zrealizova-
li tieto aktivity:
• Zhotovili plagáty k téme kampane 7. a 8. ročník a pripravili nástenky na centrálnej chodbe 7. – 9.
ročník
• Zhotovili stužky 7. ročník a ich nosenie červených stužiek - celá škola
• Súťažno – zábavná aktivita „Čo vieš o AIDS/HIV“ – súťaž družstiev (9 družstiev po 5 žiakov):
prešmyčky, abeceda kampane, áno – nie, viem – odpoviem, tajnička. Atmosféru znásobilo skvelé
publikum zo žiakov 6. – 9. ročníka 
Kampaň sme ukončili 30.11.2018 vyhodnotením súťažných tímovMáme radosť, že sa nám v tomto
školskom roku podarilo splniť niekoľko aktivít v rámci 12. ročníka kampane Červené stužky a tak
poukázať na problematiku, ktorá by nám nemala byť ľahostajná. Tešíme sa aj na ďalšie pokračova-
nie spolupráce a ďalšie aktivity Červenej stužky.                             Mgr. Anna Melišíková
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3. ČERVENÉ STUŽKY 2018 V MÉDIÁCH

Učiteľské noviny
https://www.ucn.sk/z-domova/vyvrcholenie-dvanasteho-rocnika-kampane-cervene-stuzky

Žilinak
https://www.zilinak.sk/prispevky/10815/dnes-v-ziline-vyvrcholil-12-rocnik-celoslovenskej-
osvetovej-kampane-cervene-stuzky-o-hiv

tkkbs
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20181129019

Rádio Lumen 
https://www.lumen.sk/archiv-play/104310
 
Ďalšie médiá - webové stránky zapojených škôl a školských zariadení a ich príspevky do ďalších 
médií

Web mesta Žiliny 
http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=15956 
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4. KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY ĎAKUJE

• Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za podporu kampane v rámci rozvojového

projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2018,

• Kancelárii WHO na Slovensku a jej riaditeľovi Dr.Tatulovi Habokyanovi za prebratie záštity nad

kampaňou Červené stužky, 

• Okresnému úradu - odboru školstva v Žiline a Mgr. Janke Černickej za  jej prítomnosť 28.11.

2018 na s stretnutí v Žiline,

• Ministerstvu zdravotníctva a odborným garantom a spolupracovníkom kampane za ich odbornú

garanciu a spoluprácu pre kampaň bez nárokov na odmenu,

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

na MÚ v Žiline dňa 28.11.2018,

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

• komisiám súťaží za prácu v komisii,

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

• firme  Michales  media  s.r.o.  za fungovanie  webovej  stránky  kampane  a za  tvorbu  nového

propagačného materiálu kampane,

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

kampane Červené stužky,

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

• 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  dvanásty  ročník  kampane  Červené  stužky.  Školy  a školské  zariadenia  budú

odmenené za správu o svojich aktivitách kalendárom kampane na rok 2019. 

Všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do kampane Červené stužky, ešte raz ďakujeme. 

Želáme Vám pokojné Vianoce a veľa dobra v Novom roku 2019.

S úctou 

PhDr. Anna Poláčková
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	V predvečer Svetového dňa boja proti AIDS, 28. novembra 2018, vyvrcholil v Žiline dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Tatula Hakobyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR, Okresného úradu, odboru školstva v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“) a mesta Žiliny organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.
	Kampaň Červené stužky, ktorá chce byť osvetovou a preventívnou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi.

