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ÚVOD - ŠESTNÁSTY ROČNÍK KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY 
 

Šestnásty ročník 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 2022), Okresného úradu - odboru školstva v Žiline, 

mesta Žiliny a pod záštitou riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku. Kampaň bola odporúčaná 

školám a školským zariadeniam Slovenska prostredníctvom Sprievodcu pre školský rok 

2022/2023. 

Kampaň sa začala 5.septembra 2022 a vyvrcholila 1.decembra 2022, na Svetový deň 

boja proti AIDS. 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 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. a komunikácia sa uskutočnila 

prostredníctvom emailu cervenestuzky@gmail.com  

Školy a školské zariadenia sa zapojili do šestnásteho ročníka prostredníctvom aktivít 

ponúknutých kampaňou alebo vlastnými školou organizovanými aktivitami. Kampaň pozvala 

školy a školské zariadenia do aktivít, ako zviditeľnenie 1. decembra - Svetového dňa boja proti 

AIDS, online hodiny, odborné prednášky a besedy, premietanie DVD kampane, nosenie 

červených stužiek, účasť vo výtvarnej súťaži, účasť v súťaži Správa pre Červené stužky. Kampaň 

vyvrcholila 1. decembra 2022, na Svetový deň boja proti AIDS, a to jeho zviditeľnením na 

školách a školských zariadeniach Slovenska. Cieľom aktivít bolo motivovať mladých ľudí 

k získaniu odborných vedomostí a k zamysleniu sa nad problematikou HIV/AIDS. 

 

Počet škôl a školských zariadení Slovenska zapojených do kampane Červené stužky počas 

šestnástych ročníkov: 

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 524, v trinástom ročníku 512, v štrnástom 

ročníku 401, v šestnástom ročníku, ktorý napriek tomu, že bol poznačený dištančným 

vzdelávaním, bolo zapojených 418, v šestnástom ročníku bolo zapojených  škôl a školských 

zariadení Slovenska: 58 gymnázií, 125 SOŠ, 13 špeciálnych SOŠ, tri reedukačné centrá, osem 

školských internátov, 245 ZŠ, 42 ŠZŠ, 2 CPPPaP a 22 spojených škôl. Počet škôl a školských 

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

aktivity, ale oficiálne sa do kampane neprihlásili.  

Počet zapojených škôl a školských zariadení Slovenska v roku 2022 je 518. 

 

http://www.cervenestuzky.sk/
mailto:cervenestuzky@gmail.com
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REALIZÁCIA KAMPANE - ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

SEPTEMBER 2022  

- otvorenie šestnásteho ročníka kampane prostredníctvom písomného príhovoru,  

- pozvanie škôl a školských zariadení Slovenska do aktivít kampane prostredníctvom 

www.cervenestuzky.sk a emailovej komunikácie,  

- rozosielanie propagačného materiálu podľa záujmu škôl a školských zariadení Slovenska, 

- vyhlásenie výtvarnej súťaže.  

 

OKTÓBER 2022 - NOVEMBER 2023 

- rozosielanie propagačného materiálu podľa záujmu škôl a školských zariadení Slovenska, 

- zasadnutie komisie a vyhodnotenie šestnásteho ročníka výtvarnej súťaže žiakov SŠ, ZŠ, ŠZŠ a 

tvorba kalendára kampane 2023, 

- nosenie červených stužiek, symbolu boja proti AIDS, v čase od 24.11. do 1.12.2022. 

 

DECEMBER 2022 

- 1.12.2022 vyvrcholenie šestnásteho ročníka kampane - realizácia aktivít na zviditeľnenie 

Svetového dňa boja proti AIDS na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline a na školách 

a školských zariadeniach Slovenska, 

- zasielanie správ o priebehu kampane zo škôl a školských zariadení Slovenska prostredníctvom 

webového formulára kampane, 

- príprava kalendára kampane na rok 2023 

 

JANUÁR 2023  

-  vyhodnotenie kampane a príprava vyhodnocovacej správy,  

- zaslanie kalendára na rok 2023 a propagačného materiálu na školy a školské zariadenia 

Slovenska . 

http://www.cervenestuzky.sk/
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VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ČERVENÉ STUŽKY 2022 

 

Hodnotiaca komisia výtvarnej súťaže na tému Logo pre Červené stužky 2022  

zasadala dňa 28.11.2022 v tomto zložení: 

Mgr. Margita Svetková - výtvarníčka, predseda komisie 

Mgr. Janka Černická - za Regionálny úrad školskej správy v Žiline 

Ing. arch. Mária Krajčová - výtvarníčka, spolupracovníčka kampane 

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky 

 

Kategória stredné školy:  
Po zhodnotení zaslaných  súťažných pohľadníc z 66 stredných škôl a školských zariadení sa 

komisia rozhodla udeliť ceny takto: 

1. miesto: N. Dlugošová, SSOŠ, Postupimská ul. Košice  

2. miesto: Matej Robert Mitterpach, SŠ - SOŠ, Kremnička, Banská Bystrica  

3. miesto: Daniel Kalakay, Gymnázium Šrobárova ul., Košice 

Čestné uznanie: Alexandra Petrušková, Gymnázium, Sobrance 

Čestné uznanie: Erika Minarovská, SZŠ, Žilina  

Čestné uznanie: Lucia Tichá, SZŠ, Žilina  

Cena Gymnázia sv. Františka z Assisi, Žilina: Petra Srokovská, SOŠ služieb, Prešov 

 

Kategória základné školy:  
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z 97 základných škôl sa komisia rozhodla udeliť 

ceny takto: 

1. miesto: Diana Bučová, ZŠ, Martinská, Žilina 

2. miesto: Juraj Černický, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina  

3. miesto: Andrea Šindlerová, ZŠ s MŠ, Lúka  

Čestné uznanie: Emma Ligusová, ZŠ, Kúpeľná ul., Prešov 

Čestné uznanie: Ján Paučin, ZŠ s MŠ, Lutiše  

Čestné uznanie: Dianka Jahodová, Laura Škovierová, Adam Kerekeš, ZŠ M. Lechkého, Košice  

 

Kategória špeciálne základné školy:  
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc zo 31 špeciálnych základných škôl sa komisia 

rozhodla udeliť ceny takto: 

1. miesto: Alžbeta Gazsiová, SŠ internátna, Abovská ul., Ždaňa 

2. miesto: Vanesa Martinková, SŠ internátna, Bytča  

3. miesto: Alena Takácsová, SŠ internátna - ŠZŠ, Z. Nejedlého, Levice  

Čestné uznanie: Kamila Pustajová, ŠZS, Mládežnícka, Brezno 

Čestné uznanie: Ondrej Girga, ŠZŠ, Ul. SNP, Krompachy 

Čestné uznanie: Juraj Šušola, SŠ internátna, Bytča  

 

Cena Regionálneho úradu školskej správy, Žilina: Martin Sabačák, ŠZŠ-Praktická škola, 

Martin  

 

Odmeny a diplomy boli zaslané poštou do konca januára 2023. 

 

Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a oceneným a zároveň ďakuje zapojeným 

školám a školským zariadeniam za všetky zaslané výtvarné práce.  
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SPRÁVY KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY 2022 
 

Dostali sme vyše 170 správ zo škôl a školských zariadení Slovenska. Nachádzajú sa na webovej 

stránke kampane v časti Zapojené školy. Dovoľujeme si niektoré zo správ vybrať:  

 

Gymnázium, Kpt. Nálepku,  Sobrance 

 Aj v tejto ešte stále aktuálnej pandemickej situácii nesmieme zabúdať na to, že popri iných 

ochoreniach je tu stále aj ochorenie na AIDS. Naša škola sa zapája do celoslovenskej kampane 

Červené stužky každý rok rôznymi aktivitami. Tento rok sme sa zapojili do vlastnej školskej 

výtvarnej súťaže o najkrajší plagát s rovnomenným názvom „Logo pre Červené stužky 2022“, 

urobili sme si z nich výstavku a najoriginálnejšie výtvory sme ocenili. Zároveň sme zaslali 

výtvarné práce v kategórii ZŠ aj SŠ do výtvarnej súťaže v kampani Červené stužky, kde naša 

žiačka získala čestné uznanie. Boj s chorobou AIDS sme si pripomenuli aj besedami, hoci iba v 

triedach, na hodinách biológie. Logo kampane sme umiestnili na viditeľné miesto v škole, na 

webovej stránke školy aj na iných sociálnych sieťach napr. FB školy. Kampaň vyvrcholila 

1.decembra, kedy sme sa celá škola zapojili do aktivity pod názvom „Nosím červené tričko“ a 

každý si obliekol nejaký kus oblečenia v červenej farbe (najlepšie tričko, sveter, mikinu atď.), 

alebo si aspoň pripol červenú stužku na oblečenie a takto sme sa, hoci len na jeden deň, 

symbolicky spojili v boji proti AIDS. Keďže sa tejto akcie aktívne zúčastnili takmer všetci 

žiaci, študenti, učitelia, ale aj nepedagogickí zamestnanci školy, tak sa nám naša škola v tento 

deň, aspoň nakrátko, krásne „začervenala“. Z tejto aktivity sme vytvorili krátke video, ktoré 

sme medializovali na webovej stránke školy, FB školy, na youtube.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=K1g_qnGQzoM                                 

Mgr. Monika Haníková 

Základná škola,  Rázusova ul., Čadca 

Do celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapája už niekoľko rokov . Zapojila 

sa i do šestnásteho ročníka. Projekt prebiehal na našej škole tento rok opäť komplexne a to od 

septembra 2022 , kedy sme sa vlastne oficiálne prihlásili a zapojili do kampane Červené stužky. 

Jednotlivé aktivity sme mali rozložené v jednotlivých týždňoch a mesiacoch a vyvrcholenie na 

našej škole bolo 1. decembra. Základné informácie o kampani získali žiaci prostredníctvom 

ústrednej školskej nástenky. Postupne od septembra boli naši žiaci prostredníctvom násteniek, 

množstvom školských aktivít a tiež zadaných projektových prác oboznámení s problematikou a 

témami nielen HIV/AIDS, ale i témami duševného zdravia, závislostí, zdravého životného štýlu 

a stretli sa i s témou obchodovania s ľuďmi. Tieto témy sa stretli u žiakov s veľkým záujmom a 

do jednotlivých predkladaných aktivít sa žiaci ochotne zapájali . V spojitosti kampane Červené 

stužky a projektu Dni voľby povolania sa v mesiaci október uskutočnil intervenčný program a 

video k téme Obchodovania s ľuďmi. V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám v mesiaci 

november to boli prednášky, besedy, workshopy i výtvarná súťaž na tému závislostí. Dňa 1. 

decembra sme so žiakmi vyrobili červené stužky a tieto symboly sme si pripli na odev. V tento 

deň sa na škole konali i prednášky pre žiakov 9. Ročníka k danej problematike doplnené o 

premietnutie filmu Anjeli I.a II., kde boli naši žiaci oboznámení s hrozivým vírusom HIV a 

chorobou AIDS, ktorou podľa strašidelných štatistík trpí na svete až 40 miliónov ľudí . V rámci 

aktivít kampane červené stužky sa konali športové turnaje na hodinách TV a taktiež vytvorenie 

“Živej červenej stužky“.                                                                                     Miriam Maslíková 

 

SOŠ chemická Vlčie hrdlo, Bratislava - Ružinov 

Na našej škole si každoročne pripomíname 1. december informačným panelom, žiaci rozdávajú 

spolužiakom a učiteľom symbolicky červenú stužku, ktorú celý deň nosíme pripnutú na 

oblečení. Na biológii žiaci prvého ročníka vypracovali seminárne práce k téme vírusy - vírus 

HIV, s tretiakmi na hodinách biológie diskutujeme o prevencii HIV a pohlavne prenosných 

chorôb. 8. decembra 2023 sme sa s prvákmi zúčastnili exkurzie do Biomedicínskeho centra 

SAV - na tému vírusy.                                                                                           Marta Fodorová 

https://www.youtube.com/watch?v=K1g_qnGQzoM
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Spojená škola, Kostolné námestie, Kežmarok 

Červená stužka - symbol krvi a života. Na besedách a sledovaním dokumentárnych filmov 

získali žiaci potrebné informácie o chorobe AIDS/HIV. Počas týždňa sme pripnutou červenou 

stužkou vyjadrili spoluúčasť v kampani. Smutnou správou je, že vo svete naďalej umierajú 

ľudia na spomínané ochorenie. Na pamiatku všetkých obetí AIDS žiaci Praktickej školy 

vytvorili drevený svietnik vyzdobený symbolom Červenej stužky.                                                                                           

Mgr. Mária Baranová 

Špeciálna základná škola internátna, Viničná ul., Fiľakovo 

Už šestnásty rok po sebe sa naša škola zapájala do kampane Červené stužky pri príležitosti 

Svetového dňa boja proti AIDS. Našu školu navštevuje veľký počet žiakov zo sociálne 

znevýhodneného a málo podnetného prostredia, ktoré im neumožňuje získať poznatky o AIDS 

a rôznych druhoch závislostí a preto v rámci kampane sme sa venovali predovšetkým 

interaktívnym činnostiam a besedám o HIV/AIDS, prevencie rôznych druhov závislostí a 

obchodovaní s ľuďmi, ktoré prebiehali na našej škole v rámci jednotlivých vyučovacích 

predmetov a triednických hodín, s cieľom naučiť žiakov zaujať, súčasné rozvinúť správny 

postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.  

Mgr. Róbert Kurák 

Odborné učilište, Fatranská ul., Žilina 

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorý je 1.decembra, sa naša škola zapojila do 

kampane Červené stužky. Počas vyučovania sme sa venovali tematike HIV a AIDS, pozreli sme 

si náučné video, vytvorili sme nástenku, pri vchode do budovy, dokonca sme vytvorili články, 

ktoré sú zverejnené v decembrovom čísle školského časopisu. Na hodinách etickej výchovy 

sme sa bližšie venovali tejto problematike a vytvorili sme k tomu vlastné projekty, ktoré žiaci 

prezentovali. Zapojenie do kampane sme zverejnili aj na internetovej stránky našej školy. 

                                                                                                                     Mgr. Lucia Papcúnová 

ZŠ s MŠ, Košarovce 

Prvý decembrový deň- Svetový deň boja proti AIDS, sa tak, ako na mnohých slovenských 

školách, aj na tej našej niesol v duchu kampane, ktorú už 16 rokov na Slovensku poznáme pod 

názvom Červené stužky. Vzhľadom k tomu, že kampaň nie je zameraná iba na prevenciu HIV a 

AIDS, ale aj na prevenciu látkových a nelátkových závislostí, žiaci II. stupňa v novembri 

vypĺňali dotazník o závislostiach a v rámci jednotlivých tried tvorili nástenky s protidrogovou 

tematikou. Medzitriednej súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých tried II. stupňa a rozhodovanie 

nebolo vôbec jednoduché. V rámci kampane žiaci Biologického krúžku tvorili centrálnu 

nástenku venovanú Červeným stužkám, súčasťou ktorej bol plagát kampane, maxi červená 

stužka, ale aj veľký vírus HIV, pri tvorbe ktorého sme si so žiakmi vysvetlili stavbu tela vírusu 

a mechanizmus infikovania hostiteľskej bunky. Deviataci sa zúčastnili výtvarnej súťaže a 

pripravovali stužky, ktoré v deň kampane pripínali žiakom, učiteľom, no i nepedagogickým 

zamestnancom školy. Prvého decembra sme prišli do školy takmer všetci oblečení do červenej 

alebo bielej farby. Naše ôsmačky na zahájenie kampane predniesli krátky príspevok v školskom 

rozhlase a súčasne všetkých vyzvali k vytvoreniu "živej“ červenej stužky počas veľkej 

prestávky. Vytvorenie "živej“ červenej stužky bolo asi najvýraznejším gestom, ktorým sme 

prejavili podporu ľuďom, ktorých sa HIV a AIDS bytostne dotýkajú. Prostredníctvom tejto 

aktivity sme do kampane mohli priamo zapojiť aj našich najmladších žiakov. 

Spravidla na hodinách biológie boli žiakom II. stupňa adekvátne veku sprístupnené základné 

informácie súvisiace s vírusom HIV a ochorením AIDS. Na konci každej hodiny si žiaci každej 

triedy vybrali dvoch zástupcov, ktorí za triedu súťažili v kvíze s desiatimi otázkami. V kvíze 

súťažili všetky triedy II. stupňa, pričom naši ôsmaci boli najšikovnejší a triede nahrali najviac 

bodov. Všetky zrealizované aktivity sme dokumentovali a reportáž o priebehu kampane aj s 

fotografiami sme zverejnili na stránkach školy. Červené stužky boli pre nás opäť príležitosťou 

ukázať, že aj keď sme malá škola, keď spojíme sily, dokážeme krásne a veľké veci! 

 Mgr. Ivana Berdáková 
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Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova ul., Košice - Juh 

Naša škola sa v školskom roku 2022/2023 prihlásila do 16. ročníka celoslovenskej kampane 

Červené stužky. 

Do kampane sme sa zapojili a podporili ju nasledujúcimi aktivitami: 

- 4. 11.2022 sme zaslali vybrané výtvarné práce do celoslovenskej výtvarnej súťaže stredných 

škôl na tému Červená stužka, 

- 1.12.2022 sme na škole usporiadali workshop na tému HIV/ AIDS spojený s tvorbou 

červených stužiek a ponúkali odborné informačné bulletiny s témami Vírus HIV/AIDS, Ako 

bojovať proti HIV/ AIDS a Tri zlaté kľúče vzťahov,  

- uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže na tému Červené stužky, do hlasovania sa zapojili 

pedagógovia a žiaci školy,  

- od 28. novembra do 1. decembra 2022 žiaci školy a pedagogickí zamestnanci podporili 

kampaň nosením červených stužiek, 

- 1. 12. 2022 prostredníctvom školského rozhlasu boli žiaci oboznámení s ochorením 

HIV/AIDS a s kampaňou Červené stužky, 

- zorganizovali sme medzitriedny volejbalový turnaj medzi žiakmi prvého ročníka denného 

štúdia. I.MAS blahoželáme k víťazstvu ale so sladkou odmenou odchádzali aj ďalší súťažiaci 

(II. miesto: I.B/PS, III. miesto I.A/PS) 

Do kampane Červené stužky sa naša škola zapojila štrnásty krát. Túto kampaň plánujeme 

podporiť aj v nasledujúcom školskom roku. 

MUDr. Alena Kolárovská  

Školský internát, Ul. J. Švermu vo Zvolene sa zapojil do šestnásteho ročníka kampane 

Červené stužky uvedenými aktivitami: 

Október - príprava nástenky vo vestibule školského internátu informácia o kampani pre 

zamestnancov a žiakov školského internátu, deň športových podujatí - súťaže v netradičných 

športových disciplínach a Crossfit, výtvarná súťaž žiakov v tvorbe prác na tému „ Pohľadnica 

pre Červené stužky“ a zaslanie najlepších prác do celoslovenskej výtvarnej súťaže kampane 

Červené stužky. Konala sa tiež prednáška Trestnoprávna zodpovednosť s policajtom z ORPZ 

vo Zvolene. 

November – v spolupráci s CVČ Junior Banská bystrica sa v ŠI v rámci projektu zdravo a 

bezpečne konali prednášky na tému: Zdravý životný štýl a Kulty a sekty. V spolupráci RÚVZ 

Zvolen mali žiaci školského internátu prednášku na tému: Duševné zdravie a závislosti. 

09.11.2022 sa konala Živá knižnica s chlapcami z Komunitného centra v Senci. 24.11. vytvorili 

žiaci v jedálni školského internátu živú červenú stužku.  Od 24.11 do 1.12 2022 prebiehalo na 

školskom internáte nosenie červených stužiek . Na výrobe červených stužiek a ich rozdávaní sa 

podieľali žiačky školského internátu. 

1. decembra, v rámci svetového dňa boja proti AIDS, mali žiaci prednášku na tému AIDS a 

HIV spojenú s filmom Anjeli a 7. decembra bola zaslaná správa o aktivitách pre šestnásty 

ročník kampane Červené stužky                                                                          Mgr. Tomáš Šimo 

 

Aj tento školský rok sa Špeciálna základná škola, Partizánska ul. V Krupine zapojila do 

celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorej cieľom je upozorniť na problematiku HIV a 

AIDS a zároveň prejaviť spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením. V rámci kampane 

sa žiaci zapojili do viacerých aktivít. Žiaci druhého stupňa si spolu s triednymi učiteľkami 

pozreli dokumentárne filmy približujúce život ľudí chorých a umierajúcich na AIDS - Príbehy 

anjelov a Moja misia - príbeh sestry Františky Olexovej. Spoločne sledovali rozhovor s doc. 

RNDr. Danicou Stanekovou na tému prevencie AIDS. V týždni od 25.11. do 1.12. vyrobili 

všetci žiaci školy papierové červené stužky a 1. decembra sa obliekli do červenej farby na znak 

spolupatričnosti s chorými a umierajúcimi na ochorenie AIDS. Zo spätnej väzby žiakov môžem 

skonštatovať, že zrealizovaná aktivita splnila cieľ. Žiaci sa dozvedeli veľa užitočných, ale i 

citlivých informácií, ktoré doteraz nebrali za dôležité. 

Mgr. Ingrid Luptáková 
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 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za podporu kampane v rámci rozvojového 

projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2022, 

 Kancelárii WHO na Slovensku za záštitu nad kampaňou Červené stužky 2022,  

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

kampaň bez nárokov na odmenu, 

 Regionálnemu úradu školskej správy v Žiline  

 komisii výtvarnej súťaže za prácu v komisii bez nároku na odmenu, 

 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 

propagačného materiálu kampane - kalendár kampane 2023, 

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

kampane Červené stužky, 

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

 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 

a školských zariadeniach Slovenska.  

  

 

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

správy pre šestnásty ročník kampane Červené stužky.  

 

 

 

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do kampane Červené stužky 2022.  

Tešíme sa na Vás v ďalšom ročníku kampane. 

 

 

 

 

S pozdravom  

PhDr. Anna Poláčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


