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Hodnotiaca správa
štrnásteho ročníka kampane
Červené stužky
1.december 2020

Daniel Kalakay, Gymnázium Šrobárova, Košice

ÚVOD - ŠTRNÁSTY ROČNÍK KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY
Štrnásty 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 2020), Okresného úradu - odboru
školstva v Žiline, mesta Žiliny a pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku. Kampaň bola
odporúčaná školám a školským zariadeniam Slovenska prostredníctvom Sprievodcu pre školský
rok 2020/2021.
Kampaň sa začala 2.septembra 2020 a vyvrcholila 1.decembra 2020, 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 prostredníctvom

emailu

cervenestuzky@gmail.com
Školy a školské zariadenia sa zapojili do štrnásteho 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, BIO-PSY-SOC olympiáda, odborné prednášky a besedy, premietanie
DVD kampane, nosenie červených stužiek, účasť v literárnej a výtvarnej súťaži, účasť v súťaži
Správa pre Červené stužky. Kampaň vyvrcholila 1. decembra 2020, 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, ako aj nad problematikou vírusov ako takých, pretože štrnásty ročník
bol poznačený dištančným vzdelávaním a pandémiou COVID 19.
Zapojenosť škôl a školských zariadení Slovenska do kampane počas štrnástich 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 a v štrnástom
ročníku, ktorý napriek tomu, že bol poznačený dištančným vzdelávaním, bolo zapojených 401
škôl a školských zariadení Slovenska (39 gymnázií, 95 SOŠ, 9 špeciálnych SOŠ, 3 reedukačné
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centrá, 4 školských internátov, 184 ZŠ, 42 ŠZŠ, 3 CPPaP 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. Celkový počet zapojených škôl
a školských zariadení Slovenska v roku 2020 je 401.
Prehľad zapojenosti škôl a školských organizácií do kampane počas jej štrnástich ročníkov:

Daniel Škultéty, ZŠ, Rudina
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1. VYHODNOTENIE AKTIVÍT KAMPANE
1.1 VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ČERVENÉ STUŽKY 2020
Hodnotiaca komisia výtvarnej súťaže na tému Červené stužky zasadala dňa 19.11.2020 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
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky
KATEGÓRIA STREDNÉ ŠKOLY
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z 30 stredných škôl sa komisia rozhodla udeliť
ceny takto:
1. miesto: Daniel Kalakay, Gymnázium Šrobárova ul., Košice
2. miesto: Viktória Novotná, SSOŠ, Postupimská, Košice
3. miesto: Lukáš Adamík, Spojená škola, Hlavná ul., Bytčica, Žilina
Čestné uznanie: Jennifer Zsoldosová, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda
Čestné uznanie: Radoslav Košík, SOŠ agrotechnická, Topoľčany
Cena poroty: Samuel Feňák, SSOŠ, Postupimská, Košice
KATEGÓRIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc zo 48 základných škôl sa komisia rozhodla
udeliť ceny takto:
1. miesto Beáta Luptáková, ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín
2. miesto: Juraj Černický, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
3. miesto: Veronika Bieliková, ZŠ pri z.z. Nám. L. Svobodu, Banská Bystrica
Čestné uznanie: Aneta Novotná, Súkromná ZŠ, Dukelská ul., Giraltovce
Čestné uznanie: Sophia Bullová, ZŠ, Martinská ul., Žilina
Čestné uznanie: Jakub Smoleň, ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín
Čestné uznanie: Katarína Hudecová, Vážska ul., Ladce
Čestné uznanie: Daniel Škultéty, ZŠ Rudina
KATEGÓRIA ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc zo 31 špeciálnych základných škôl sa komisia
rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Patrik Horvát, ZŠ, Školská ul., Veľký Šariš
2. miesto: Andrea Bandová, ŠZŠ Zelený Háj, Hurbanovo
3. miesto: Daniela Cibuľová, ŠZŠ, Klenovec
Čestné uznanie: Marián Bondora, SŠ internátna, Mičurova ul., Bytča
Čestné uznanie: Lenka Hromá, ŠZŠ, SNP, Sečovce
Čestné uznanie: Dávid Lisý, ŠZŠ, Z. Nejedlého, Levice
Čestné uznanie: Samuel Matuška, ŠZŠ, Z. Nejedlého, Levice
Čestné uznanie: Annamária Číková, Spojená škola, F.Rákocziho, Kráľovský Chlmec
CENA OKRESNÉHO ÚRADU, ODBORU ŠKOLSTVA V ŽILINE
Maroš Škovran, Spojená škola, Kežmarok
Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a oceneným a zároveň ďakuje zapojeným
školám a školským zariadeniam za všetky zaslané práce.
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1.2 VYHODNOTENIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ČERVENÉ STUŽKY 2020
Téma: My a vírusy 21. storočia

KATEGÓRIA STREDNÉ ŠKOLY
Hodnotiaca komisia:
PaedDr. Eva Fučeková, vyučujúca SJL
PaedDr. Gabriela Šikyňová, vyučujúca SJL
ThLic. Blanka Timková, vyučujúca SJL
PhDr. Anna Poláčková, za kampaň Červené stužky
Po zhodnotení zaslaných 56 literárnych prác sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Timea Uhlíková, Stredná športová škola, Rosinská cesta, Žilina
2. miesto: Annamaria Patricia Čechová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
3. miesto: Martin Kršjak, SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova ul., Levoča
4.miesto: Lucia Lanczová Súkromné biling. gymnázium, Hodská ul. Galanta
5. miesto: Bianka Štrebová SOŠ technická, Bratislavská cesta, Komárno
6. miesto: Lujza Olexová, SZŠ, Daxnerova ul., Trnava
Čestné uznanie: Liana Čelinská, CSOŠ sv. Terézie z Lisieux, Bánovce nad Bebravou
Čestné uznanie: Huliaková Karolína, Spojená škola Hlavná ul, Žilina – Bytčica
KATEGÓRIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Hodnotiaca komisia:
Mgr. Adriana Bobeničová, vyučujúca SJL
Mgr. Veronika Ledajová, vyučujúca SJL
PhDr. Anna Poláčková, za kampaň Červené stužky
Po zhodnotení zaslaných 65 literárnych prác sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Alexandra Kováčová, ZŠ Veľké Uherce
2. miesto: Matej Bača, ZŠ s MŠ, Hlavná ul., Kapušany
3. miesto: Hana Hagarová, ZŠ, Martinská ul., Žilina
4. miesto: Eva Kovářová, ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska ul., Šaľa
5. miesto: Alex Pokorný, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
6. miesto: Peter Toth, ZŠ, M. R. Štefánika, Trebišov
Čestné uznanie: Sofia Ferancová, ZŠ F. E. Scherera, Piešťany
Čestné uznanie: Vanesa Bodišová, ZŠ Prílepská ul., Zlaté Moravce
Čestné uznanie: Nina Dudiňáková, Súkromná ZŠ, Giraltovce

Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a oceneným a zároveň ďakuje zapojeným
školám a školským zariadeniam za všetky zaslané práce. Kampaň ďakuje víťazkám za
sprístupnenie práce formou videa na youtube.
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1.3 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE BIO-PSY-SOC OLYMPIÁDA ČERVENÉ
STUŽKY 2020
KATEGÓRIA STREDNÉ ŠKOLY (193 ÚČASTNÍKOV)
Súťaž bola realizovaná prostredníctvom kvízu cez Google formulár. Obsahovala 20 otázok,
ktorých správne odpovede a celkové vyhodnotenie sa nachádza na webovej stránke
kampane.
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

prvé písmeno mena a
priezviska
VK, 18 bodov
KD, 17 bodov
VD, 17 bodov
SF, 17 bodov
TM, 16 bodov
AS, 16 bodov
KK, 16 bodov
VP, 17 bodov
NN, 18 bodov
VJ, 15 bodov
MV, 16 bodov
DG,16 bodov
PG, 16 bodov
DM, 16 bodov
MK, 16 bodov
MČ, 16 bodov
EP, 16 bodov
AA, 15 bodov
VV, 16 bodov
DG, 15 bodov
PK, 15 bodov
VB, 15 bodov
SP, 16 bodov
BP, 17 bodov
EH, 17 bodov
AN, 16 bodov
AB, 15 bodov
VF,16 bodov
PĎ, 15 bodov
FV, 18 bodov

Škola

SZŠ Kukučínova ul.,
Košice

SZŠ, Sládkovičova ul.,
Prešov

SOŠ techniky a služieb, Kollárova ul.,
Sečovce

Obchodná akadémia, Bernolákova ul.,
Zlaté Moravce

Obchodná akadémia, Mládežnícka ul., Sereď
Spojená Škola, Hlavná ul., Žilina
Gymnázium, Kpt. Nálepku,
Sobrance
Obchodná akadémia, Lúčna ul.,
Lučenec
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika,
Akademika Hronca, Rožňava

Štrnásty ročník kampane Červené stužky ďakuje všetkým súťažiacim za zapojenie
sa do BIO-PSY-SOC olympiády. Odmena bola 10.12.2020 zaslaná poštou na adresu školy.
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1.4 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE BIO-PSY-SOC OLYMPIÁDA ČERVENÉ
STUŽKY 2020
KATEGÓRIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY (124 ÚČASTNÍKOV)
Súťaž bola realizovaná prostredníctvom kvízu cez Google formulár. Obsahovala 20 otázok,
ktorých správne odpovede a celkové vyhodnotenie sa nachádza na webovej stránke
kampane.
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

prvé písmeno mena a
priezviska
AR, 18 bodov
VŽ, 16 bodov
DG, 16 bodov
RŠ, 16 bodov
MK, 16 bodov
LH, 16 bodov
MK, 16 bodov
LT, 16 bodov
MT, 17 bodov
AK, 17 bodov
KG, 16 bodov
JNK, 16 bodov
LP, 16 bodov
KK, 16 bodov
MŠ, 16 bodov
SB, 16 bodov
LL, 16 bodov
DB, 16 bodov
RR, 17 bodov

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

NK, 16 bodov
NS, 16 bodov
MŠ, 16 bodov
JŠ, 16 bodov
NŠ, 16 bodov
DS, 16 bodov
MH, 16 bodov
AK, 16 bodov
VD, 16 bodov
SL, 16 bodov
EG, 17 bodov
DC, 16 bodov

Škola

ZŠ, SNP, Šurany

ZŠ s MŠ, Brezovica, Školská ul., Brezovica
ZŠ, Veľké Uherce
ZŠ, Ul. Karpatská, Svidník

ZŠ s MŠ, Ul. Školská, Vikartovce

Gymnázium Štefana Moysesa,
Moldava nad Bodvou

ZŠ s MŠ, Dlhá nad Oravou

ZŠ, Komenského ul.,Turany
ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
Gymnázium, Kapitána Nálepku, Sobrance

Štrnásty ročník kampane Červené stužky ďakuje všetkým súťažiacim za zapojenie
sa do BIO-PSY-SOC olympiády. Odmena bola 10.12.2020 zaslaná poštou na adresu školy.
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1.5 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE SPRÁVA PRE ČERVENÉ STUŽKY 2020
Hodnotiaca komisia súťaže Správa pre Červené stužky 2020 zasadala dňa 8.12.2020 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 70 správ (zaslaných ku dňu 7.12.2020) na
webovej stránke kampane v časti Zapojené školy a rozhodla sa udeliť odmenu školám alebo
školským zariadeniam takto:
Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
Gymnázium s VJM, Dunajská ul., Bratislava-Staré Mesto
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP, Myjava
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna, Lučenec
ZŠ, Hrnčiarska ul., Stropkov
ZŠ Ivana Branislava Zocha, Revúca
ZŠ s MŠ, Školská ul., Pečovská Nová Ves
ZŠ s MŠ, Stráne pod Tatrami
ZŠ s MŠ, Masarykova ul., Košice-Staré Mesto
ZŠ, Komenského ul., Turany
ZŠ sv. Vojtecha, Levická ul., Vráble
ZŠ, Čaklov
ZŠ s MŠ, Ul. Školská ul., Vikartovce
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu, Banská Bystrica
Súkromná ZŠ pri SLVS Senec, Diaľničná ul., Senec
SŠ, F. Rákócziho ul., Kráľovský Chlmec
SŠ - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Pod Kalváriou,
Topoľčany
ŠZŠ - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta, Šamorín
ŠZŠ, Partizánska ul., Klenovec
ZŠ, Bukovecká ul., Košice - Nad jazerom

CENA KOMISIE
Gymnázium, Šrobárova ul., Košice-Staré Mesto
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského ul. Sučany

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 2020. Odmena bola 10.12.2020 zaslaná poštou.
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2. ČERVENÉ STUŽKY 2020 V MÉDIÁCH
MŠVVaŠ SR
Prvý december - Svetový deň boja proti AIDS
https://www.minedu.sk/prvy-december-svetovy-den-boja-proti-aids/
Rádio Regina - relácia o 7.30
http://www.cervenestuzky.sk/wp-content/uploads/2013/03/svetovy-den.mp3
Príspevok do Zborníka CPPPaP Zuzkin park, Košice
https://www.cpppapke.sk/news.php?readmore=189
web.gsf.sk a EdupageGSF
https://www.gsf.sk/december20/
https://gsf.edupage.org/
iné médiá
webové stránky zapojených škôl a školských zariadení a ich príspevky do ďalších médií

Beata Luptáková, ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín
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3. VÍŤAZNÉ SPRÁVY KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY 2020
Naša škola, Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa, sa aj v tomto školskom roku
zapojila do kampane Červené stužky 2020. Aj napriek pandémii v súvislosti so šírením
koronavírusu sa nám podarilo spropagovať 1. december - Svetový deň v boji proti AIDS.
Žiakom celej školy bola 30.12.2020 prostredníctvom aplikácie Edupage zaslaná hromadná
správa v znení:
Milí študenti,
naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do kampane Červené stužky. Červené stužky sú
symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS, ktorý sa do povedomia ľudí dostal
predovšetkým červenou farbou. Preto sa aj my staňme spolupodieľateľmi sa tohto červeného
dňa.
Postupuj podľa pokynov:
1. Zajtra (v utorok) si obleč niečo červené – tričko, nohavice, šaty, ponožky, šatku, šál, čiapku,
alebo si červenú stužku vlastnoručne vyrob a pripevni na tričko.
2. Odfoť sa a fotografiu pošli na e-mail.
Ďakujem!
Na druhý deň žiaci zasielali fotografie (pozri príloha fotografií) spolu s komentárom, že sú radi,
že aj naša škola sa napriek dištančnému vzdelávaniu zapojila do propagácie Svetového dňa v
boji proti AIDS.
Ďalšou aktivitou bola prednáška pre žiakov IV.O a maturantov z biológie, ktorým sme premietli
video o víruse HIV/ochorení AIDS. Po zhliadnutí videa sme so žiakmi diskutovali o danej téme,
ktorá sa v dnešnej modernej dobe dostáva čoraz viac do povedomia. Sami žiaci však majú pocit,
že aj napriek informovanosti verejnosti, je táto téma dosť tabu. Žiaci nemali problém vyjadrovať
svoje názory k danej téme. Hodina prebehla online prostredníctvom aplikácie Zoom (pozri
príloha fotografií). Pre absolútnu dokonalosť sme žiakov vyzvali k tomu, aby sa aj na online
hodinu obliekli do symbolickej farby Svetového dňa v boji proti AIDS - červenej.
Žiaci vyjadrili radosť, že do Svetového dňa v boji proti AIDS sa s radosťou zapoja aj v budúcom
školskom roku v nádeji, že to už bude prezenčne.
Mgr. Veronika Bolešová
Gymnázium s VJM, Dunajská ul., Bratislava
Do štrnásteho ročníka celoslovenskej kampane
„Červené stužky“ sa naša škola napriek nepriaznivej
epidemiologickej
situácii
zapojila
rôznymi
aktivitami:
Študentka tretieho ročníka gymnázia sa zapojila do
výtvarnej súťaže „Logo pre Červené stužky“.
Do literárnej súťaže na tému My a vírusy 21.
storočia sa zapojili gymnazisti druhého aj tretieho
ročníka. Vznikli naozaj hodnotné a kreatívne práce
(básne, úvahy, listy). Síce sme nemali možnosť tento
rok vytvoriť spoločnú živú červenú stužku, nevzdali
sme to a namiesto živej sme vytvorili virtuálnu
červenú stužku, ktorá bola poskladaná z fotografií
našich študentov a pedagogických zamestnancov.
1. december, čiže Svetový deň boja proti AIDS bol
jednoznačne vyvrcholením kampane. Tento deň sa
konali online prednášky resp. besedy na tému HIV a
AIDS pre študentov prvého, druhého a tretieho
ročníka gymnázia. Bývalá študentka našej školy,
gynekologička pôsobiaca v nemocnici v Dunajskej
Strede, objasnila nielen základné pojmy, ale
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poukázala aj na rizikové správanie, na dôležitosť prevencie a porozprávaním konkrétnych
prípadov zo svojej praxe premenila štatistické údaje, čísla na životné príbehy a osudy skutočných
ľudí.
1. decembra bola zverejnená naša virtuálna červená stužka na facebookovskej stránke školy a na
zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS slúžil aj článok, ktorý sa okrem oficiálnej webovej
stránky našej školy dostal aj do novín.
Sme radi, že sme sa už druhýkrát mohli zapojiť do celoslovenskej kampane Červené stužky,
tešíme sa na spoluprácu o rok!
Mgr. Andrea Szabó
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP, Myjava
Aj v školskom roku 2020/2021 sme sa už tradične zapojili do kampane Červené stužky
zameraného predovšetkým na prevenciu. Jej cieľom je aj na našej škole predovšetkým snaha
informovať o nebezpečenstve a hrozbe s názvom HIV/AIDS.
Študenti školy mohli získať informácie jednak o samotnej kampani Červené stužky, ale tiež o
HIV/AIDS z nástenky na 1. poschodí školy.
Vzhľadom na prechod stredných škôl na dištančné vzdelávanie, sme formy a metódy niektorých
naplánovaných aktivít museli prispôsobiť aktuálnej situácii. V termíne od 24. novembra 2020 do
1. decembra 2020 sme v rámci on-line hodín etickej výchovy a občianskej náuky cez aplikáciu
MS Teams besedovali so študentmi o problematike HIV/AIDS. Zároveň žiaci sledovali filmy
Anjeli, In your face, Príbehy anjelov a Červená stuha okolo môjho domu. Po sledovaní
jednotlivých filmov nasledovala diskusia. Žiaci kládli veľa otázok a emočne na nich najviac
zapôsobil film Anjeli.
Vedomosti o problematike HIV/AIDS si študenti overili formou pracovného listu, ktorý
pripravili učitelia etickej výchovy a občianskej náuky a žiaci ho mali sprístupnený cez EduPage.
Členovia redakčnej rady školského časopisu Strojár informovali o problematike HIV/AIDS, ako
i o kampani Červené stužky v dvojstranovom článku nazvanom Virtuálne Červené stužky.
Mgr. Iveta Maliariková
Správa o priebehu kampane Červené stužky na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci
Stredná zdravotnícka škola v Lučenci sa zapája každoročne do kampane Červené stužky.
Aktivity aj na našej škole boli ovplyvnené mimoriadnou pandemickou situáciou a boli
realizované online formou.
Aktivity súvisiace s kampaňou na našej SZŠ:
Zhotovenie informačného materiálu o HIV/AIDS na webovej stránke školy
Informácia o priebehu kampane na facebooku školy
Online anketa o informovanosti o HIV/AIDS pre žiakov školy
Premietanie filmu Anjeli, prezentácia a beseda na danú tému pre 1. ročníky SZŠ realizované
staršími spolužiakmi cez ZOOM aplikáciu
Beseda pre 4. ročníky s absolventom školy, ktorý pracuje s HIV pozitívnymi pacientmi cez
ZOOM aplikáciu
Sme radi, že sa naša škola mohla aktivitami zapojiť a podporiť kampaň Červené stužky. Bojovať
proti šíreniu HIV/AIDS spočíva hlavne v informovanosti a prevencii.
Mgr. Bolčová Lívia
Základná škola, Hrnčiarska ul., Stropkov
V tomto školskom roku sme sa zapojili už do 14. ročníka kampane Červené stužky a s ním
spojených aktivít. Cieľom kampane je poskytnúť a rozšíriť odborné vedomosti mladých ľudí na
tému HIV/AIDS.
Do kampane sa zapojili žiaci našej školy prvou aktivitou - výtvarnou súťažou „Logo pre Červené
stužky“. Na propagácie boja proti AIDS prispeli žiaci 7.B triedy vytvorením nástenky k danej
problematike a nosením červených stužiek na oblečení. Vytvorili hliadku červených stužiek,
ktorá rozmiestnila informačné materiály o kampani na nástenkách tried II. stupňa. Odborné
vedomosti o zákernej chorobe AIDS získali žiaci aj počas krátkych triednych besied, a
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premietnutím filmov k danej tematike. Vyvrcholením kampane bola aktivita „Živá červená
stužka“, ktorú vytvorili žiaci 2. stupňa špeciálnych tried. Počet zúčastnených žiakov na aktivite
bol však v tomto čase ovplyvnený šíriacou sa pandémiou koronavírusu. Informácie o aktivitách
školy a žiakov ku kampani boli zverejnené v školskom časopise a miestnom týždenníku
Stropkovské Spektrum.
Žiaci našej školy pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, teda navštevujú školu
prezenčne, za upravených organizačných podmienok (vyučujeme po 5 členných skupinách).
Počas celej kampane pri aktivitách žiakov sme dbali v najvyššej možnej miere na dodržiavanie
všetkých usmernení a protiepidemiologických opatrení.
Mgr. Jana Berezná
Žiaci ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej sa v školskom roku 2020/2021 zúčastnili na
štrnástom ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS trocha
netradične. Dôvodom bolo prerušenie vyučovania žiakov druhého stupňa ZŠ, ktorí sa od
pondelka 26.10.2020 učia dištančne.
V našej škole sme s pomocou nášho vedenia (Mgr. Katarína Krištofová – riaditeľka školy,
RNDr. E. Holéczy Vidová - zástup. riad. školy), pani učiteľky Mgr. M. Pirochovej, zodpovedná
osoba pre ŽŠR na našej škole a Mgr. Jitky Kneslovej, školskej psychologičky zorganizovali
besedu o duševnom zdraví pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ. Odbornú prednášku pre žiakov 9.
ročníka na tému HIV/AIDS, sme neuskutočnili, ale prostredníctvom online vyučovania sa žiaci
oboznámili o víruse HIV, spôsoboch prenosu, liečby a prevencie.
Žiaci druhého stupňa mali zadanú dobrovoľnú úlohu, a to vytvoriť plagát, projekt alebo
prezentáciu na tému Červené stužky. Tiež si mohli prezrieť krátky dokument – „Príbehy anjelov“
“, cieľom ktorého bolo uvedomenie si nebezpečenstva vírusu HIV a choroby AIDS.
Žiaci prvého stupňa si vlastnoručne vyrábali červené stužky a 1. decembra si ich pripnutím a
nosením pripomenuli význam tejto kampane. Celkovo sa na týchto aktivitách, venovaných boju
proti AIDS zúčastnilo 150 žiakov našej školy, 15 pedagogických a nepedagogických
zamestnancov našej školy.
Mgr. M. Pirochová
Tešíme sa, že naša Základná škola s materskou školou, Pečovská Nová Ves bola opäť
súčasťou veľkej rodiny „červených stužiek“. V tomto epidemiologickom období prebiehal v
poradí už štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Aktuálna situácia nám
čiastočne narušila plány a samotný priebeh kampane.
Napriek tomu sa nám podarilo zrealizovať viacero aktivít, pričom našim cieľom bolo hlavne
motivovať našich žiakov k získavaniu nových poznatkov v oblasti HIV/AIDS a zároveň k
uvažovaniu nad danou problematikou. Primerané vedomosti sú totiž účinným prostriedkom v
prevencii šírenia HIV/AIDS.
Žiaci našej školy sa v rámci kampane zapojili do týchto aktivít:
• Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole
• Literárna súťaž na tému My a vírusy 21. storočia
• Online hodiny na tému HIV/AIDS v rámci občianskej náuky
• Prednáška a beseda na tému HIV/AIDS
• BIO-PSYCHO-SOC olympiáda
• DVD Príbehy anjelov
• Tvorba a nosenie červených stužiek
V závere aktuálneho ročníka Červených stužiek vyjadrujeme úprimnú podporu tým, ktorí sú
nakazení, tým, ktorí im pomáhajú a veríme, že efektívnou prevenciou sa podarí znižovať šírenie
vírusu vo svete.
Mgr. Jana Piskurová
Naša škola, ZŠ s MŠ, Stráne pod Tatrami, sa aj v tomto školskom roku zapojila už do XIV.
ročníka kampane „Červené stužky“. V súčasnosti, aj napriek pandémii v súvislosti so šírením
nebezpečného koronavírusu sa nám podarilo na našej škole spropagovať projekt pod názvom
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„Červené stužky“. Prostredníctvom učiteľov sa naši žiaci snažili o aktívne zapojenie sa do
kampane boja proti HIV/AIDS. Spolu s koordinátorkou protidrogovej prevencie Mgr. Katarínou
Pitoňákovou pripravili rôzne výtvarné aktivity, besedy a kvízy zamerané na HIV/AIDS. Aj
napriek situácii sme v škole urobili v 8. ročníku LOGO pre „Červené stužky“, ktoré sme
prezentovali v priestoroch chodby školy na našej nástenke. Žiaci 7. až 9. ročníkov spolu 55
žiakov besedovalo v mesiaci októbri o HIV/AIDS. Žiaci otestovali svoje vedomosti o HIV/AIDS
a spolu s učiteľmi sledovali videa na tému: Chudoba a obchodovanie s ľuďmi, drogy a AIDS,
duševné zdravie a závislosti. Deviataci zhotovili nástenku o drogových závislostiach, ktorá sa
nachádza v priestoroch chodby školy. Heslo našej školy je „Preč s drogou“. Veľký ohlas získal
film „Anjeli“, kde si žiaci uvedomili ako žijú, že sú zdraví a nemajú zákernú chorobu AIDS, na
ktorú každoročne umiera toľko nevinných detských obetí. V tejto kampani žiaci naďalej
pokračovali zhotovovaním a pripínaním červenej stužky a zároveň vyzývali žiakov a učiteľov k
ich noseniu. V závere kampane sme sa zapojili do súťaže: „ Správa pre Červené stužky 2020“,
kde prezentovali svoje splnené aktivity a zároveň poďakovali všetkým učiteľom a žiakom, ktorí
prispeli rôznymi aktivitami či besedami do kampane boja proti HIV/AIDS. Informačný panel o
projekte Červená stužka, ako aj fotografie sa nachádzajú v priestoroch našej školy.
Mgr. Katarína Pitoňáková
Základná škola s materskou školou, Masarykova ul., Košice-Staré Mesto
Tohtoročná akcia Červené stužky prebiehala v zredukovanej forme, nakoľko od 26.10.2020 žiaci
2.stupňa nie sú prítomní v škole, preto väčšina aktivít prebiehala na 1. stupni.
Z plánovaných aktivít sme uskutočnili:
9.10.2020 pre žiakov 9. ročníka - beseda v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou,
Kukučínova 40, Košice na tému HIV, AIDS, prevencia a zodpovedné správanie.
od 30.11.2020 do 4.12.2020 prebieha výstavka výtvarných prác s témou: 1.12. - Svetový deň
boja proti AIDS a aj rozhlasová relácia na danú tému (online formou si ju vypočuli aj žiaci 2.
stupňa). Vyvrcholením týchto aktivít bol deň: Nosím červené a nosím biele tričko ako symbol
boja proti AIDS.
MVDr. Dagmar Kažimírová
Naša škola, ZŠ, Komenského, Turany, sa tento školský rok po prvýkrát zapojila do kampane
Červené stužky, ktorej cieľom je šírenie povedomia o víruse HIV a ním spôsobenou chorobou
AIDS. Kampaň bola odporúčaná školám a školským zariadeniam Slovenska aj prostredníctvom
Sprievodcu školským rokom 2020/2021.
Kampaň sa v našej škole začala na začiatku novembra prihlásením sa do jej 14. ročníka a žiaci a
pedagogickí zamestnanci našej školy ju podporili niekoľkými odporúčanými aktivitami. Situáciu
nám značne sťažila aktuálna situácia v súvislosti s ochorením Covid-19. Kvôli pandémii sme
niektoré aktivity neboli schopní zvládnuť (prednášky a besedy, ako aj premietanie školou
zakúpeného filmu Anjeli). I napriek dištančnému vzdelávaniu žiakov 2. stupňa sme niektoré
aktivity s radosťou uskutočnili.
Prvou aktivitou bolo zapojenie sa do výtvarnej súťaže pod názvom Logo pre červené stužky.
Zaslané boli logá žiakov. Okrem výtvarného talentu majú žiaci ZŠ Turany talent aj na písanie, čo
predviedli v ďalšej aktivite kampane – literárnej súťaži na tému My a vírusy 21. storočia.
Pani učiteľka Mgr. Murínová sa veľmi aktívne a ochotne zapojila do kampane so žiakmi 8. a 9.
ročníka formou online hodín biológie. Na hodinách použila animáciu – 3D model vírusu HIV a
spôsob jeho rozmnožovania v bunkách a prezentácie. Cieľom prezentácii bolo podať žiakom
základné informácie o víruse, taktiku vírusov v ľudskom tele, štádiá priebehu ochorenia,
príznaky po nakazení, ale aj o prenos vírusu z tehotnej mamičky na dieťa. Vybraní žiaci druhého
stupňa sa dňa 1.12. pod vedením spomínanej pani učiteľky zúčastnili aj online BIO-PSY-SOC
olympiády , čím sme podporili ďalšiu aktivitu v rámci kampane.
Priebežne bola aktualizovaná nástenka so všetkými potrebnými informáciami ku kampani, na
stránke školy mali učitelia, rodičia, aj žiaci potrebné informácie. Plagát kampane bol umiestnený
na viditeľné miesto pri vstupe do školy.
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Vyvrcholenie projektu sa uskutočnilo dňa 1.12.2020 vytvorením živej červenej stužky
najmenšími žiakmi prípravného ročníka, v súlade so všetkými protiepidemiologickými
opatreniami. V tento deň sa škola zahalila do červenej a bielej farby, aby sme tak vyjadrili súcit s
ľuďmi, ktorí spomínanému ochoreniu už podľahli. Na našich hrudiach sa v tento deň vynímali aj
ručne pripravené červené stužky.
Mgr. Katarína Pastorková
Základná škola sv. Vojtecha, Levická ul., Vráble
V dňoch od 1. 12. - 4. 12. 2020 sme v rámci kampane Červené stužky, ktorá sa koná každoročne
1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS, zrealizovali na našej škole rôzne aktivity na
podporu boja proti AIDS, a tak sme sa zapojili do štrnásteho ročníka spomínanej kampane.
Vzhľadom k tomu, že žiaci 2. stupňa sa vzdelávajú dištančnou formou, boli triednymi učiteľmi v
rámci triednických hodín uskutočnené online hodiny na tému HIV/AIDS.
Dňa 1.12.2020 žiaci počúvali reláciu s názvom „Svetový deň boja proti AIDS“, ktorá bola
odvysielaná na rádiu Regina. Na chodbe našej školy bola vytvorená nástenná propagácia s
tematikou HIV, ktorá mala najmä osvetový charakter.
Do kampane sme sa zapojili počas online vyučovania i tým, že sa žiaci (1.12 – 4. 12.) obliekli do
červeného oblečenia (červené tričko, červená mikina, červená čelenka, červené ponožky...).
Žiaci 1. stupňa v rámci pracovného vyučovania vytvárali červené stužky z farebného papiera a v
rámci výtvarnej výchovy maľovali obrázky s tematikou červenej stužky.
Žiakom 2. stupňa koordinátor drogovej prevencie na škole premietal ukážky z filmov „Anjeli“ a
„Príbehy anjelov“ a prebehla následná diskusia (online dištančnou formou).
Pevne veríme, že budúci ročník už bude prebiehať prezenčnou formou na pôde našej školy.
Mgr. Darina Kukurová
Červené stužky v ZŠ Čaklov
Hoci je rok 2020 v školách iný, ako býval ten minulý, naša Základná škola sa opäť s radosťou
zapojila už do štrnásteho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY. O Svetovom dni boja proti
AIDS sme žiakov 1. decembra informovali prostredníctvom rozhlasovej relácie, v ktorej sme im
priblížili aktivity spojené s týmto dňom a kampaň červené stužky. Žiaci prvého stupňa spolu s
pani učiteľkami v predchádzajúcom týždni vyrábali červené stužky nie len pre seba, ale pre
všetkých žiakov a zamestnancov našej školy, aby sme si ich mohli pripnúť na náš odev a
vyjadriť tak solidaritu a spolupatričnosť ľuďom trpiacim týmto zákerným ochorením. Počas
tvorenia červených stužiek sme sa rozprávali o význame kampane, o symbole červenej stužky, o
prevencii, a vo všeobecnosti o chorobe AIDS. V rámci aktivít sme sa zapojili aj do online
olympiády, v ktorej sme si naozaj potrápili naše hlavičky. Ostali sme síce bez umiestnenia, ale
radi sme vyskúšali niečo nové a podporili kampaň aj takýmto spôsobom. Žiakom, ktorí sa
dištančne vzdelávajú sme pripravili online vyučovaciu hodinu na tému – Život je dar. Počas
hodiny sme si predstavili symbol červenej stužky, pojmy HIV a AIDS a pracovali sme s Vami
poskytnutými materiálmi a metodickou príručkou. Zaspievali sme si pieseň Baba Yetu a za
domácu úlohu sme si dohodli vytvoriť náramok priateľstva z červenej a bielej nite, ktorý
venujeme našim kamarátom. Počas celého dňa 1. decembra sme sa snažili čo najviac zviditeľniť
Svetový deň boja proti AIDS na našej škole a vyjadriť tak náš postoj, že nám to nie je jedno a že
aj nás sa to TÝKA. Hoci v týchto dňoch my, aj celý svet bojujeme s pandémiou koronavírusu,
nezabúdame však, že aj HIV/AIDS ochorenia sú nebezpečné pre naše zdravie a život. Veríme, že
budúci rok nám prinesie viac možností ako sa zapojiť a podporiť kampaň Červené stužky,
pretože je veľmi dôležité byť solidárny a nápomocný ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Je pre
nich dôležité vedieť, že v tom nie sú SAMI !
Mgr. Agáta Zavadová
Správa pre Červené stužky 202 - ZŠ s MŠ Vikartovce
Tohto roku kampaň Červené stužky vzhľadom na situáciu bola trochu netradičná, no napriek
tomu sa nám podarilo 1.12.2020 zapojiť celú školu. I. stupeň, ktorý sa učí prezenčne, nosil celý
deň na oblečení pripnuté červené stužky. II. stupeň, postupne po triedach, absolvoval od utorka
do štvrtka online hodinu zameranú na kampaň, problematiku HIV/AIDS a snahu formovať
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pozeranie sa na to inak – pozitívnymi očami. Dokonca 10 žiakov 8. a 9. ročníka vyjadrilo
podporu zapojením sa aj do online BIO- PSY-SOC olympiády. Akúkoľvek pochybnosť
akéhokoľvek typu, či bol projekt na našej škole úspešný, zmietli nádherné, srdca sa dotýkajúce,
odkazy od kolegov a žiakov vo forme plagátov, fotiek i výrokov.
Dobrý deň, z dnešnej hodiny som si odniesla to, že si máme užívať a byť vďační za každú
sekundu nášho života. Ak je niekto chorý, neodstrkovať ho a vypočuť si názory ostatných. A
samozrejme, byť opatrní, aby sme nemuseli čeliť žiadnej chorobe.
žiačka 7. ročníka
Dobrý deň pani učiteľka, chcel by som sa vyjadriť na dnešnú hodinu. Bolo to veľmi zaujímavé, a
chcel by som povedať, že ľudia s chorobou AIDS to nemajú ľahké a je mi to ľúto. Bola to super
hodina.
žiak 5. ročníka
Tešiť sa z toho, že sa zobudím do nového dňa, z maličkostí. Pomáhať druhým a robiť šťastným
nielen seba, ale aj ostatných. Verím, že aj takouto formou sa nám podarilo priviesť mladých ľudí
k správnemu postoju nielen k problematike HIV/AIDS, ale celkovo, k vlastnému zdraviu, v
ťažkostiach a problémoch dnešnej doby a rozšíriť ich informovanosť o danej téme. žiak 8. ročníka
Mgr. Gabriela Kršjaková,
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L.Svobodu, Banská Bystrica
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Covid 19 boli naše aktivity venované celoslovenskej
kampani Červené stužky upravené podľa aktuálnych nariadení vlády a uskutočňovali sme ich
prevažne individuálne, hlavne prácou pri lôžkach žiakov v rámci výchovnovzdelávacej činnosti
ZŠ. Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Logo pre Červené stužky. Našej žiačke sa podarilo v
tejto súťaži získať ocenenie, z čoho máme všetci veľkú radosť. Deťom sme odprezentovali film
Príbehy anjelov. Aktivity kampane sme realizovali pomocou Metodickej príručky kampane.
Vytvorili sme náramky priateľstva z bavlniek v červeno bielej farebnej kombinácii. Deti
obdarujú týmito náramkami svojich blízkych. Vytvorili sme aj červené stužky. Tieto sme nosili
od 25. 11. do 1. 12. 2020. Plagát kampane spolu s prácami detí vyjadrujúcimi zameranie
kampane sme umiestnili na nástenku v návštevnej miestnosti nemocnice. Mgr. Viera Lukáčová
Základná škola pri SLVS Senec
V ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Senec sú žiaci 5.- 9. ročníka. Mnohí naši
žiaci pochádzajú z prostredia, ktoré môžeme z hľadiska šírenia vírusu HIV charakterizovať ako
rizikové. Dostatok informácií poskytnutých vhodnou formou je v tomto prípade jedným z
najúčinnejších spôsobov, ako tieto deti chrániť. V rámci kampane 2020/21 sme zrealizovali
viaceré aktivity.
Dňa 08.10.2020 sme deťom premietli film „Anjeli“. Ich reakcia bola veľmi emotívna. Aby žiaci
pochopili vážnosť tejto problematiky, dňa 15.10.2020 bola realizovaná prednáška na tému
HIV/AIDS. Reakcie našich žiakov boli veľmi spontánne. Sami si uvedomujú, že prostredie, z
ktorého pochádzajú, nie je po tejto stránke bezpečné a živo sa o danú tému zaujímali.
Súčasne s týmito aktivitami sme žiakov zapojili do tvorby výtvarných diel na tému „Logo pre
Červené stužky“. Zapojiť sa chceli všetky deti, každé dieťa vymyslelo vlastné logo. Vybrať z
vytvorených diel bolo veľmi ťažké, no súťaže sa mohli zúčastniť iba tri z nich.
Po ukončení pobytu u nás sa väčšina z detí vráti späť do prostredia, z ktorého k nám prišli.
Nejeden z nich sa v ďalšom živote stretne so situáciou, ktorá je z hľadiska nakazenia sa vírusom
HIV riziková. To, čo ich môže ochrániť, je hlavne informovanosť. Dostatok informácií, pravdivý
obraz o tejto chorobe, im v budúcnosti môže pomôcť ochrániť sa pred AIDS.
Ing. Klaudia Piačková
Spojená škola, F. Rákocziho, Kráľovský Chlmec
Infekcia HIV a choroba AIDS je už roky celosvetový problém. Slovenská republika patrí v
ostatných rokoch k členský štátom Európskej únie s najnižším ročným výskytom HIV infekcie.
Avšak v posledných rokoch pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV
infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. Na základe údajov z minulého
roku „vďaka“ nárastu počtu nových infikovaných na HIV – AIDS je Slovensko na 6. mieste na
svete. Tento fakt nemôže nechať ľahostajného nikoho. Preto sa naša škola aj v školskom roku
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2020/2021 zapojila do štrnásteho ročníka kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS.
Pokladáme za dôležité, aby si žiaci uvedomili, že na svete žije veľa detí, ktoré sú infikované a
tým pádom postihnuté vírusom HIV a bohužiaľ nemajú zabezpečenú dostatočnú lekársku pomoc
a starostlivosť, akú by akútne potrebovali. Aktivity na našej škole boli zamerané na
sprostredkovanie takých poznatkov, pomocou ktorých si žiaci osvojili možnosti ochrany pred
rôznymi ochoreniami a tým aj pred vírusom HIV.
V rámci tejto kampane sme uskutočnili nasledujúce aktivity:
V mesiaci október sme na dobre viditeľnom mieste vo vstupnom priestore školy umiestnili
plagát kampane. Následne sme sa zúčastnili Výtvarnej súťaže LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY
v kategórii Špeciálne základné školy. Žiaci pomocou rôznych techník vytvorili mnoho
kreatívnych prác, ktoré prostredníctvom vytvoreného loga symbolizovali boj proti HIV a AIDS.
Po uskutočnení školského kola boli do celoslovenskej súťaže zaradené tri práce. Zo vzniknutých
prác sme vytvorili nástenku, pomocou ktorej sme informovali žiakov našej školy, ale aj ich
rodičov o cieľoch kampane Červené stužky a o nebezpečenstvách šírenia HIV/AIDS. Nástenka
zároveň slúžila aj ako výstava výtvarných prác žiakov.
Dňa 25. novembra 2020 sme zorganizovali prednášku spojenú s besedou na tému duševné
zdravie a závislosti. Žiaci našej školy sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, ako sa treba
starať o svoje duševné zdravie hlavne v týchto ťažkých časoch spôsobených pandémiou Covid19, kedy je starosť o naše duševné zdravie mimoriadne dôležité. Okrem toho sa žiaci tiež
zoznámili s rôznymi formami závislostí, ktoré na nich číhajú v dnešnej dobe skoro na každom
kroku a o ktorých je veľmi dôležité otvorene rozprávať, aby sme mohli predísť vzniku týchto
závislostí.
Dňa 26. novembra 2020 sme spoločne vytvorili pre každého žiaka a zamestnanca našej školy
červené stužky, ktoré sme im následne pripli na oblečenie ako celosvetový symbol boja proti
infekcii HIV a chorobe AIDS. V priebehu posledného novembrového týždňa od 26.11.2020 do
1.12. 2020 sme všetci nosili červené stužky, čím sme chceli upútať pozornosť rodičov a
návštevníkov našej školy na tento závažný celosvetový problém.
Dňa 30. novembra 2020 sme usporiadali pre žiakov vyšších ročníkov prednášku a následne
besedu na tému HIV/AIDS. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o závažnom
ochorení AIDS, ktoré spôsobuje vírus HIV. Dozvedeli sa zaujímavé fakty, spôsoby nákazy,
možnosti liečby choroby AIDS a hlavne ako predísť nákaze HIV, nakoľko prevencia a osvetová
práca je veľmi dôležitá, hlavne v súvislosti s infekciou HIV, aby vyrastala zodpovedná, vzdelaná
a životaschopná generácia. AIDS, ako celosvetový problém, nemôže nechať nikoho
ľahostajného.
Dňa 01. decembra 2020 na svetový deň boja proti HIV a AIDS z dôvodu pandémie Covid-19
prebiehalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY online pomocou
IKT, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. S radosťou sme prijali rozhodnutie komisie
celoslovenskej výtvarnej súťaže pre kampaň Červené stužky, na základe ktorého naša žiačka
Annamária Číková bola ocenená čestným uznaním za dobre odvedenú kreatívnu prácu pri tvorbe
pohľadnice s logom pre kampaň Červené stužky.
Prioritou našej školy je snaha vytvoriť pozitívnu sociálnu klímu v duchu rodinnej výchovy.
Zároveň poskytnúť svojim žiakom so zdravotným znevýhodnením, z ktorých väčšina pochádza
zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia nové poznatky, zvyšovať vedomosti
a vytvárať podmienky na dôstojné vzdelávanie, ktoré prináleží každému. Súčasťou tohto
komplexného prístupu je aj osvetová činnosť, ktorú naša škola vykonáva aj z dôvodu prevencie,
ktorá je najdôležitejším článkom v boji s HIV/AIDS a v boji so závislosťami.
Veríme, že snaha a vytrvalosť usporiadateľov prispieva k zvládnutiu tohto celosvetového
problému a touto cestou sa chceme poďakovať, že sme mohli byť súčasťou kampane boja proti
HIV/AIDS a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
PhDr. Roland Titka
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Správa o priebehu štrnásteho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY 2020 realizovanej v
Špeciálnej základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
(Spojenej škole, Pod kalváriou, Topoľčany).
Do vyhlásenej kampane 14. ročníka sme sa opäť zapojili so našimi žiakmi, hoci to bolo naozaj
náročné a to jednak z dôvodu, že aj naša škola sa musela riadiť opatreniami v súvislosti s
pandémiou COVID -19. Starší žiaci sa vzdelávali dištančnou formou viac ako 2 týždne a aj z
tohto dôvodu sa nám nepodarilo dokončiť začaté práce v rámci vyhlásenej výtvarnej súťaže
„Logo pre červené stužky“.
Do kampane sa zapojili starší žiaci prevažne 2. stupňa - cca 32 žiakov, 4 pedagógovia a 1
asistent učiteľa. Realizovanie naplánovaných aktivít bolo možné vždy len s jednou skupinou
žiakov z hľadiska rešpektovania opatrení v súvislosti s COVID -19 (vždy to bol koordinátor,
triedny učiteľ a jeho žiaci). V tomto období sme nemohli využiť poradenstvo ani participáciu
koordinátora z CPPP.
Popis zrealizovaných aktivít:
Interaktívna beseda so zameraním na elimináciu rizikového správania na tému „HIV/AIDS“,
(ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov a 2 učiteľky);
Interaktívna beseda so zameraním na tému „obchodovanie s ľuďmi“, (ktorej sa zúčastnilo 17
žiakov a 2 učiteľky);
Interaktívna beseda na tému: „Duševné zdravie a závislosti“, (ktorej sa zúčastnilo 32 žiakov,
4 učiteľky a 1 AsUč.);
Sledovanie filmového spracovania „Príbehy anjelov“ pri príležitosti pripomenutia si Svetového
dňa HIV/AIDS (1. december 2020). V priebehu sledovania filmového dokumentu si každý zo
žiakov zapálil 1 svetielko/symbol anjela za detské obete trpiace chorobou AIDS - 15 žiakov a 2
učiteľky.
Príprava/tvorba a nosenie červených stužiek - symbolov krvi a života od 25.11. - 1.12. 2020
(17 žiakov a 2 učiteľky).
Mgr. Jana Mesárošová
ŠZŠ, Pomlejská cesta, Šamorín
Vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa rozhodli tento rok pracovať v dvoch skupinách, jedna
kreslila obrázok a druhá vyrábala červené stužky a odsledovala film Anjeli, následne debatoval o
danej téme. Aktivity prebiehali počas celého vyučovania v daných triedach. Výsledkom sú naše
fotografie, a pevné veríme, že si z daného dňa žiaci odniesli čo najviac informácií.
PaedDr. Natalia Luštíková
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ŠZŠ Klenovec
Ako po iné roky aj tento rok sa naša škola zapojila do štrnásteho ročníka kampane Červené
stužky. Našim cieľom je prostredníctvom aktivít kampane naučiť našich žiakov zaujať ten
správny postoj nielen k vlastnému zdraviu a životu ale aj k zdraviu a životu ľudí okolo seba.
Okrem toho sa snažíme nezabúdať aj na ľudí trpiacich ochorením AIDS a učiť žiakov správať sa
zodpovedne.
Zapojili sme sa do rôznych aktivít ktoré ponúka kampaň. Zo začiatku sa zdalo, že to bude trošku
väčší problém vzhľadom na aktuálnu situáciu všetky aktivity doviesť až do konca. Nakoniec sa
našťastie naše deti vrátili do školských lavíc a mohli sme s plnením aktivít pokračovať v
školskom prostredí a hlavne spolu. Jedinú aktivitu, ktorú žiaci museli zvládnuť doma bola
výtvarná súťaž „ Logo pre Červené stužky“. Žiaci ale k tejto aktivite pristupovali zodpovedne a
snažili sa, o čom svedčí 3. miesto našej žiačky Daniely Cibuľovej v tejto súťaži. Daniela sa spolu
s pani učiteľkou zúčastnila aj online vyhodnotenia. Toto umiestnenie nás veľmi potešilo a touto
cestou Vám chceme aj poďakovať. K ďalším aktivitám patrila aj tvorba a nosenie červených
stužiek ako symbolu solidarity v boji proti chorobe AIDS. Počas týždňa nosenia červených
stužiek sme so žiakmi veľa diskutovali na tému HIV/AIDS. Pozreli si vami ponúkanú
prezentáciu, čítali sme si rôzne životné príbehy ľudí postihnutých toto chorobou, žiaci súťaživou
formou realizovali aktivity podľa metodickej príručky a na záver vyplnili aj kvíz o kampani. Aj
keď sa snažíme aktivity zorganizovať zaujímavou formou, najviac zaujme naše deti film
„Anjeli“, film o smrti a nádeji. Článok o zapojení sa do štrnásteho ročníka celoslovenskej
kampane Červené stužky bude zverejnený na webovej stránke našej školy a taktiež v školskom
časopise Šepkáčik.
Tešíme sa aj na ďalší ročník a sme veľmi radi, že aktivity sa aj menia alebo dopĺňajú novými,
podnetnými a zaujímavými. Ďakujeme
Mgr. Denisa Mináčová
ZŠ, Bukovecká ul., Košice
Termín realizácie aktivít: 01.12.- 04.12.2020
Počet zapojených žiakov: 50 Počet zapojených učiteľov: 3
Aktivity žiakov v kampani Červené stužky:
o nosenie červených stužiek, umiestnenie plagátu (v škole bez žiakov), realizácia kampane
prostredníctvom online dištančného vyučovania, online premietanie ukážok z filmov „Anjeli“,
„Príbehy anjelov“, online diskusia so žiakmi na tému „HIV/AIDS“, online „Deň červených
tričiek“ – zapojenie do kampane oblečením červenej farby (žiaci počas online dištančnej
výučby), aktivity web stránky ČS - Otestuj sa! (realizované dištančne), fotodokumentácia na web
stránke školy (zábery z online vyučovania musia byť rozmazané, pretože prostredie webex
uvádza ku každému žiakovi jeho meno).
Mgr. Mária Vitikáčová
Gymnázium, Šrobárova ul., Košice Štvrtý rok po sebe sa naše gymnázium zapojilo do
kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov
zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.
Tvorivé aktivity organizované k 1. decembru 2020:Pre informáciu sme vyvesili plagáty na
miestach viditeľných pre žiakov, rodičov a zamestnancov. Obľúbenou aktivitou našich žiakov je
už tradične výtvarná súťaž logo „Červené stužky“.
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Napriek pandemickému obdobiu sa naši žiaci zapojili a pohľadnice boli odoslané na Gymnázium
sv. Františka z Assisi v Žiline. Prvýkrát sa žiaci zapojili aj do literárnej súťaže na tému „My a
vírusy 21. storočia“ Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň
nosením červených stužiek v období od 25. novembra do 1. decembra 2020. Červené stužky,
ktoré sú symbolom krvi a života, sme si vytvorili my učitelia. Vyvrcholením kampane, aj keď
žiaci nie sú prítomní v školách, bolo vytvorenie „Živej červenej stužky“ len učiteľmi a
nepedagogickými pracovníkmi, ktorí podporili túto šľachetnú myšlienku a spoločne sme ťahali
za rovnakú „stužku“. Veľmi nás potešilo, že náš žiak Daniel Kalakay získal 1. miesto vo
výtvarnej súťaži.
Mgr. Daniela Siváková
Už od roku 1991, kedy v New Yorku umelci vytvorili červenú stužku tak, ako ju poznáme,
vyjadrujeme nosením ich výtvoru solidaritu k ľuďom s AIDS. Červená farba stužky je nielen
spojená s krvou, ktorej bunky vírus HIV napáda, ale aj s láskou. A preto, ako znak
spolupatričnosti, sme sa na Bilingválnom gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch aj tento rok
zapojili do kampane a snažili sa tak rozšíriť povedomie o HIV a AIDS.
Tento ročník kampane Červené stužky sa uskutočnil, aj keď možno trochu netradične, online.
Žiaci mali možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží, či už do výtvarnej, kde mali za úlohu
vymyslieť logo kampane, alebo literárnej, kde „otvorili svoje literárne črevo“ na tému „My a
vírusy 21. storočia“.
Naša účasť v kampani sa však sa týmto neskončila, ale formou rôznych online prednášok či
rozhovorov sme sa dozvedeli „kopec“ zaujímavých informácií.
Kampaň vyvrcholila Svetovým dňom boja proti AIDS a to 1. decembra 2020. Aj napriek
pandemickej situácii sme nezaháľali a my, učitelia oblečení do bielej a červenej – do bojových
farieb proti AIDS – sme sa zomkli a na našom školskom dvore vytvorili živú červeno-bielu
stužku. Žiaci však nezostali pozadu a aj z domáceho prostredia podporili kampaň, taktiež
oblečení do bielej a červenej, do farieb boja. Svetový deň následne sme úspešne zakončili online
kvízom o HIV a AIDS.
Všetkým zúčastneným veľmi ďakujem a verím, že aj keď sme červenú stužku nosili len krátko a
zväčša z domu, v srdci ju máme stále.
Mgr. Kristína Lukašíková
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3. KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY ĎAKUJE
 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za podporu kampane v rámci rozvojového
projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2020,
 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mgr. Kataríne Deákovej, za jej
prítomnosť na online vyhodnotení výtvarnej súťaže dňa 1.12. 2020,
 Kancelárii WHO na Slovensku za záštitu nad kampaňou Červené stužky 2020,
 odborným garantom a spolupracovníkom kampane za ich odbornú garanciu a spoluprácu pre
kampaň bez nárokov na odmenu,
 mestu Žilina za spoluprácu a podporu kampane,
 Okresnému úradu - odboru školstva v Žiline a Mgr. Janke Černickej za jej prítomnosť na
online vyhodnotení výtvarnej súťaže dňa 1.12. 2020,
 riaditeľstvu Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline za podporu kampane,
 komisiám súťaží 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,
 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 štrnásty ročník kampane Červené stužky. Školy a školské zariadenia, zapojené
do kampane 2020, budú odmenené kalendárom kampane na rok 2021.
Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do kampane Červené stužky 2020.
Želáme Vám pokojné Vianoce a potrebné zdravie v Novom roku 2021.
S úctou
PhDr. Anna Poláčková
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