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ÚVOD - PÄTNÁSTY ROČNÍK KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY 
 

Pätnásty 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 2021), 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 

2021/2022. 

Kampaň sa začala 2.septembra 2021 a vyvrcholila 1.decembra 2021, 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 pätnásteho 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 2021, 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, pretože aj pätnásty ročník bol poznačený dištančným vzdelávaním 

a pandémiou COVID 19. 

 

Zapojenosť škôl a školských zariadení Slovenska do kampane počas pätnástych 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 a v pätnástom ročníku, ktorý napriek tomu, že bol poznačený dištančným 

vzdelávaním, bolo zapojených 418 škôl a školských zariadení Slovenska (47 gymnázií, 99 SOŠ, 

http://www.cervenestuzky.sk/
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8 špeciálnych SOŠ, 2 reedukačné centrá, 6 školských internátov, 190 ZŠ, 46 ŠZŠ, 2 CPPaP a 18 

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 2021 je 418. 
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1. VYHODNOTENIE AKTIVÍT KAMPANE 
 

1.1 VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ČERVENÉ STUŽKY 2021 
 

Hodnotiaca komisia výtvarnej súťaže na tému Logo pre Červené stužky 2021 zasadala dňa 

18.11.2021 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 72 stredných škôl sa komisia rozhodla udeliť 

ceny takto: 

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

2. miesto: Martin Lupták, SŠ - SOŠ, Kremnička, Banská Bystrica  

3. miesto: Patrik Siegl, Piaristické gymnázium sv.Jozefa Kalazanského, Nitra  

Čestné uznanie: Juraj Kriško, SOŠ, Bystrická ul., Žarnovica  

Čestné uznanie: Imrich Zsoldos, SOŠ technická, Bratislavská cesta, Komárno 

Cena riaditeľa WHO na SK: Viktória Šónová, SŠ - SOŠ, Kremnička, Banská Bystrica  

Cena primátora mesta Žilina: Dáša Jánošíková, SZŠ, Hlboká cesta, Žilina  
Cena Gymnázia sv. Františka z Assisi, Žilina: Timea Hrušovská, SŠ, Kollárova ul., Sečovce  
 

Kategória základné školy:  
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc  zo 117 základných škôl sa komisia rozhodla 

udeliť ceny takto: 

1. miesto: Alexandra Sabová, ZŠ, Fatranská ul., Nitra  

2. miesto: Bíborka Fejesová, ZŠ Viktora Szombathyho s VJM, Jesenské  

3. miesto: Habiba Khan, ZŠ, Fatranská ul., Nitra  

Čestné uznanie: Noemi Laclavíková, ZŠ s MŠ, Komjatná 

Čestné uznanie: Karolína Blašková, ZŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom  

Čestné uznanie: Simona Prostináková, ZŠ Slovanská ul., Považská Bystrica   
 

Kategória špeciálne základné školy:  
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc zo 42 špeciálnych základných škôl sa komisia 

rozhodla udeliť ceny takto: 

1. miesto: Leo Rigó, ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo, elokované triedy Dulovce  

2. miesto: Vanesa Vyšňovská, ŠZŠ, Z. Nejedlého, Levice  

3. miesto: Nela Červeňáková, ŠZŠ internátna, Abovská ul., Ždaňa 

Čestné uznanie: Vanesa Havrilová, ŠZS, Týršova ul., Sobrance 

Čestné uznanie: Aneta Dunková, ŠS, Kostolné námestie, Kežmarok  

Čestné uznanie: Kvetoslava Balážová, ŠZŠ s MŠ, J.Vojtaššáka, Žilina  

Čestné uznanie: Michal Axamský, ŠZŠ, Jilemnického ul., Revúca 
 

Cena vedúceho OÚ, odboru školstva v Žiline: Dominik Oláh, ŠZŠ, Partizánska ul., Klenovec  

Cena OÚ, odbor školstva v Žiline: Annamária Číková, SŠ, F. Rákociho, Kráľovský Chlmec  

Cena OÚ, odbor školstva v Žiline: David Klinec, ŠZS s TP, Pionierska ul., Detva  

 

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 SÚŤAŽE  SPRÁVA PRE ČERVENÉ STUŽKY 2021 
 

Hodnotiaca komisia súťaže Správa pre Červené stužky 2021 zasadala dňa 10.12.2021 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 101 správ (zaslaných ku dňu 7.12.2021) na 

webovej stránke kampane v časti Zapojené školy a rozhodla sa udeliť odmenu školám alebo 

školským zariadeniam takto: 

 

1. Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina 

2. Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce 

3. Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa 

4. KSŠ - Gymnázium, Saratovská ul., Levice 

5. Stredná zdravotnícka škola - EKI, Námestie 1. mája, Rožňava 

6. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka, Zvolen 

7. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova ul., Košice-Juh 

8. ZŠ s MŠ, Ul. Školská, Vikartovce 

9. ZŠ, J. Alexyho, Zvolen 

10. ZŠ, J. A. Komenského, Zemianske Kostoľany 

11. ZŠ J. A. Komenského, Komenského, Púchov 

12. ZŠ, J. A. Komenského, Revúca 

13. ZŠ, Čaklov  

14. ZŠ s MŠ, Veľké Ludince  

15. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu, Banská Bystrica 

16. ZŠ s MŠ Hontianske Tesáre 

17. ZŠ s MŠ, Košarovce  

18. SŠ internátna, ŠZŠ internátna, Abovská ul., Ždaňa 

19. ŠZŠ, M. R. Štefánika, Trebišov 

20. Diagnostické centrum, J. Jančeka, Ružomberok 

 

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 2021. Odmena bola 10.12.2021 zaslaná poštou. 
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1.3. VÍŤAZNÉ SPRÁVY KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY 2021 
 

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina 

 

V správe posielam súhrn aktivít , ktoré sme rozbehli od septembra až do 1.12. 2021. Tento rok 

sa do kampane aktívne zapojili študenti od tercie do oktávy. Na začiatku kampane sme 

zabezpečili odborné prednášky študentami medicíny z Martina, ktorí nám zabezpečili aj 

informačný materiál, ktorý sme rozdali žiakom. Na základe získania odbornosti sme sa 

zúčastnili online kola Národnej súťaže poriadanej mládežou Červeného kríža a uspeli sme na 

2.mieste. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže a práce sme zaslali. Študenti počas aktivít 

pripravili červené stužky , ktoré sme nosili počas aktivít na konci novembra až do 1.12., keď 

sme aktivity vyhodnotili. Študentom tercií - sexty sme premietli filmy "Anjeli a Príbehy 

anjelov". Začali sme s prípravou celoškolskej akcie na škole "AIDS/HIV nie je to isté - na škole 

HROU". Inšpirovali sme študentov plagátom, ktorý sme pripravili a umiestnili v interiéri. 

Pokračovali sme "Hrou AIDS/HIV nie je to isté" - študenti stavali druhý plagát zo získaných 

puzzle za správne odpovede v súťažných otázkach a z aktivít , ktoré sme si pre zapojených 

študentov pripravili. Obidva plagáty posielam. Počas týždňov na základe správnych odpovedí a 

zapojenia do aktivít sme stavali druhý plagát z puzzle. Celý priebeh našej celoškolskej akcie 

sme vyhodnotili v školskom rozhlase a celý priebeh umiestnime na stránku školy, ešte ju 

musíme spracovať. Kampaň Červené stužky sme ukončili 1.12. vyhlásením víťaza na škole a 

poďakovaním všetkým študentom za zapojenie. Študenti kvarty B , ktorí celý priebeh kampane 

prezentovali si to užili nakoniec vo fyzicko- zábavnej aktivite v telocvični . Na záver - snažili 

sme sa nenásilnou hravou formou prezentovať problém ochorenia , ale hlavne sme sa zamerali 

na prevenciu , ktorú sme priblížili odborne ale jednoducho - hrou a snažili sme zapojiť čo 

najväčšiu časť študentov Gymnázia a to sa nám podarilo. Všetko sa uskutočnilo v tomto období 

dodržaním bezpečných opatrení na ochranou zdravia študentov.               

Mgr. Hana Chlebanová 

 

Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce  

 

Naša škola sa v školskom roku 2021/2022 prvýkrát zapojila do kampane Červené stužky. Od 

začiatku mesiaca september sme sa kontinuálne podieľali na tejto „malej osvete“ u nás medzi 

študentmi. Zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS sme začali vytvorením miesta pre 

nástenku kampane Červené stužky, na ktorú sme umiestnili plagát kampane, zameranie 

kampane a jej význam pre ľudí. Dané aktivity sme sa rozhodli realizovať v duchu tolerancie, 

ktorú považujeme za základ fungovania v diverzitnej spoločnosti. Mesiac október bol 

významným mesiacom z dôvodu zorganizovania odbornej prednášky na tému HIV/AIDS, kde 

sme sa obrátili na odborníkov zo Slovenského Červeného kríža. Študentom sa najväčšmi 

pozdávala časť odbornej prednášky, kde došlo k búraniu mýtov a stereotypov v spoločnosti, 

ktoré pramenia práve z neznalosti. Neznalosť budí u ľudí strach, a často v dôsledku strachu 

budujeme pomyselné steny okolo nás samých a vytvárame si skreslené predstavy, ktoré náš 

mozog klamú o ich pravdivosti. Rozhodli sme sa tento proces zastaviť priamo na začiatku a to 

zvyšovaním úrovne vedomostí, ktorá otvára nielen ľudskú myseľ, ale aj srdce. 

Plánovali sme na škole zorganizovať peer skupinu zloženú zo starších študentov, ktorí by pod 

vedením školskej psychologičky realizovali stretnutia so študentmi obsahujúce rôzne aktivity na 

danú tému. Bohužiaľ, pandemická situácia nám daný plán neumožnila zrealizovať. Nám to 

neprekáža, vytvorila sa nám úžasná príležitosť do budúceho školského roka – ďalšieho ročníka 

kampane Červené stužky. 

Novembrový mesiac bol plný rozličných aktivít. Pripravili sme stretnutia s jednotlivými 

triedami, na ktorých sme definovali, čo AIDS a HIV je, ako ich rozlišujeme, diskutovali sme o 

jednotlivých fázach vírusu, formách prenosu, možnostiach liečby, prevencie, o strediskách 

bezplatných a anonymných vyšetrení. Diskutovali sme o aktuálnej situácií na Slovensku 
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pomocou štatistík od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Študenti boli 

aktívni, dokonca sami do diskusie prispievali zahraničnými štúdiami preventívnej liečby. Tiež 

sa nám podarilo zapojiť sa aj do výtvarnej súťaže v tvorbe loga. Žiadna práca však nevyšlo 

navnivoč, pretože sme ich umiestnili na nástenke školy. Tiež sme spolu so študentmi sledovali 

dokumentárny film sestry Františky Olexovej, ktorý otvoril búrlivú diskusiu. 

Kampaň Červené stužky sme zverejnili na stránke školy, kde sme tiež aktualizovali 

prebiehajúce dianie. Konečná časť kampane sa realizovala v duchu kreatívnych činností, kde si 

študenti vyrobili veľkú červenú stužku, počúvali pieseň Benedicat Africa a zo saténovej 

červenej stuhy vytvorili dievčatá študentky malé stužky, ktoré nosili až do vyvrcholenia 

kampane dňa 1.12.2021. 

Realizovaním kampane sa cítime citlivejší a vieme, že sa nás táto problematika týka viac ako 

sme si doteraz mysleli ! 

Zrealizované aktivity kampane: 

- zrealizovanie aktivít dňa 1. decembra 2021 na zviditeľnenie a podporu Svetového dňa boja 

proti AIDS na školách 

- realizácia odbornej prednášky alebo besedy o HIV/AIDS 

- realizácia online vyučovacej hodiny na tému HIV/AIDS 

- zapojenie sa do výtvarnej súťaže pre SŠ „Červené stužky“ 

- tvorba a nosenie červených stužiek od 25.11. do 1.12.2021 

- premietnutie filmu Anjeli 

- oboznámenie médií s aktivitami pre kampaň 

- zaslanie Správy o priebehu kampane do 7.12.2021                                     

Mgr. Ivana Baranová 

 

Červenkastá reťaz v Gymnáziu T. Vansovej, Stará Ľubovňa  

 

Aj v školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane Červené 

stužky, 

v rámci ktorej prebehli na škole nasledovné aktivity: 

30.11.2021 sme študentom v školskom rozhlase pripomenuli, že 1. december je Svetový deň 

boja proti AIDS. V relácii sme poskytli základné informácie (čo znamená skratka AIDS, čo je 

cieľom boja proti AIDS/HIV) a v závere sme žiakov vyzvali k tomu, aby v nasledujúci deň 

prišli oblečení v symbolickej farbe – červenej, aby sa sami stali spolupodieľateľmi sa svetového 

dňa. Žiaci si mali obliecť čokoľvek červené (tričko, nohavice či dokonca ponožky). 

30.11. sa žiaci prvých ročníkov 4-ročného štúdia a V.O zúčastnili prednášky na tému AIDS, 

ktorú im prišla odprednášať pracovníčka RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni Mgr. Kyseľová. 

1.12. ráno vo vestibule školy boli každému žiakovi, ale i pedagogickým i nepedagogickým 

zamestnancom odovzdávané vlastnoručne vyrobené červené stužky (v počte 400 ks). Žiaci si 

ich pripli na hruď a počas celého dňa hrdo nosili. Zároveň sa škola premenila na červené more. 

Po chodbách bolo možné zazrieť študentov oblečených podľa pokynov, vo farbe červenej. 

Žiakov sme vyzvali, aby sa spoločne ako trieda (alebo skupina žiakov) odfotili a spoločnú 

fotografiu zaslali koordinátorovi prevencie cez Edupage, ktorý následne fotografie uverejnil. 

Svetový deň boja proti AIDS bol spropagovaný aj na webovej stránke Gymnázia Terézie 

Vansovej, Facebooku a Instagrame školy, ale i v miestnych Ľubovnianskych novinách. 

Uvádzame správu (súčasťou boli i priložené fotografie žiakov, ktorí mali na hrudi pripnuté 

stužky a zároveň boli oblečení v červenom – symbol ČERVENEJ REŤAZE GYMNÁZIA 

TERÉZIE VANSOVEJ V STAREJ ĽUBOVNI) zo svetového dňa uverejnenú na www. sídle 

školy a sociálnych sieťach:  

Ranné prekročenie prahu školy v povestnej záplave červených odevov, doplnkov a rumencov 

líc býva v chladnom začiatku prvého decembra príjemným uvítaním. V priebehu stredajšieho 

vyučovania sme si spoločne pripomenuli situácie hýbajúce svetom. Sprostredkovateľkami 

symboliky medzinárodnej tradície prejavu solidarity s ľuďmi trpiacimi infekčným, 
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nevyliečiteľným, ochorením AIDS sa tento rok stali študentky N. Švedlárová (V.O) a A. 

Sekeráková (IV.B), ktoré pri vstupe každého z nás obdarovali vlastnoručne vyrobenou červenou 

stužkou pripomínajúcou farbu krvi a života. Jej predchodkyňa, historicky prvá stužka 

Svetového dňa boja proti AIDS, smrteľnému ochoreniu vznikajúcemu z vírusu HIV, 

prenášajúcemu sa telesnými tekutinami, pri ktorom jediným riešením ostáva prevencia a včasná 

diagnostika, vznikla počas poslednej dekády minulého storočia v ateliéri newyorských umelcov 

ostávajúcich v anonymite, nenárokujúcich si na autorské práva z dôvodu voľného rozširovania 

ich výtvoru.                                                                                                

Mgr. Veronika Bolešová 

 

KSŠ - Gymnázium, Saratovská ul., Levice 

 

V mesiacoch september až december 2021 sa študenti nášho gymnázia zapojili do 15. ročníka 

kampane Červené stužky. Na škole prebiehali nasledovné aktivity: 

• počas mesiaca september bola kampaň spropagovaná prostredníctvom žiackej školskej rady, 

• plagát Červených stužiek bol vyvesený na viditeľnom mieste – nástenke na chodbe nášho 

gymnázia, 

• dňa 8. októbra sa uskutočnila prednáška týkajúca sa duševného zdravia, 

• v utorok 16. novembra sa žiačky nášho gymnázia zapojili do Národnej súťaže HIV/AIDS 

prevencie, 

• do výtvarnej súťaže Červených stužiek sa zapojili študenti viacerých tried, práce boli zaslané, 

• červené stužky, ktoré sme nosili počas 1. decembra, sme sa snažili vytvárať z odpadového 

materiálu, čím sme zároveň prispeli k šetreniu životného prostredia, 

• dňa 1. decembra sme vytvorili „živú“ červenú stužku (študenti a učitelia gymnázia), 

• Svetový deň boja proti HIV a AIDS bol spropagovaný na sociálnych sieťach a stránke školy. 

Veríme, že sme týmito aktivitami zvýšili povedomie o tejto chorobe. Je to deň boja proti 

chorobe a nie proti ľuďom, ktorí ňou trpia.                                           Mgr. Michaela Kinčoková 

 

Stredná zdravotnícka škola - EKI, Námestie 1. mája, Rožňava 

 

Naša škola sa zapojila aj v tomto školskom roku do 15. ročníka kampane: Červené stužky. Logo 

kampane sme vyložili na centrálnu chodbu školy, aby sa s ním oboznámili všetci žiaci ako aj 

pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy. 

Na triednických hodinách v mesiacoch september a október sme premietali link zo stránky 

červené stužky: https://youtu.be/eQh0z_X_UlQ?list=UUcWdjZ17FQcRBGhzS7H-Ztw, a 

rozoberali túto problematiku. 

Dňa 10. a 12. novembra 2021 sa v rámci tejto kampane zúčastnili naši žiaci prvých a druhých 

ročníkov prednášky na tému: Prevencia HIV/AIDS. O tejto problematike nás informovala Mgr. 

Sylvia Lengová, pracovníčka RÚVZ z Rožňavy. 

Do výtvarnej súťaže: Logo pre červené stužky sa zapojili žiaci z prvých, druhých a tretích 

ročníkov:Nicolas Üvegeš I.B, Enikő Bartóková I.B, Emma Csontos I.B, Alexandra Zubatá I.C, 

Kristína Pešková II.A, Kinga Révay II.B a Nikoleta Nagyová III.B). Porota z našej školy 

vybrala tri najkrajšie práce, ktoré postúpili do Žiliny. Sú to práce žiakov: Nicolas Üvegeš I.B, 

Alexandra Zubatá I.C a Kristína Pešková II.A. 

Dňa 16. 11. 2021 sa žiačky 1.C triedy: Bianka Cholvadtová, Tamara Môciková a Michaela 

Oravcová zúčastnili online kola 6. ročníka národnej súťaže: HIV/AIDS prevencia, ktorú 

organizovala Mládež Slovenského Červeného kríža. Naši žiačky sa umiestnili na 14. mieste z 

celkového počtu 74 škôl z územia SR s počtom bodov 58. Od víťazstva nás oddelili len 4 body. 

Za účasť sme obdŕžali diplom. Od začiatku októbra boli priebežne tieto žiačky pripravované z 

materiálov Mládeže Slovenského Červeného kríža, z metodickej príručky kampane Červené 

stužky, ako aj z webovej stránky Červené stužky. 

Žiaci 30.11.2021 a 1. 12.2021 absolvovali prípravné onlin hodiny cez aplikáciu TEAMS pod 
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vedením koordinátorky tejto kampane z našej školy – konkrétne: prvé ročníky (I.A, I.B, I.C), 

druhé ročníky (II.A, II.B, II.MA), tretie ročníky (III.B, III.MA) v počte: 134 žiakov. Prednáška 

je zverejnená aj na web stránke našej školy. 

Na 1. december 2021 sme pripravili online vedomostnú súťaž pre žiakov prvých ročníkov (I.A, 

I.B, I.C) a druhých ročníkov (II.A, II.B, II.MA) – (počet žiakov zapojených do súťaže: 107) na 

tému: Prevencia HIV/AIDS - cez Edupage našej školy. 

 

Percentuálna úspešnosť jednotlivých tried bola nasledujúca podľa ročníkov: 

1.Ročníky: Na prvom mieste sa umiestnila I.C trieda - 67,48 %. Na druhom mieste sa 

umiestnila I.A trieda – 65, 10 %. Na treťom mieste sa umiestnila I.B trieda – 47,6 %. 

2.Ročníky: Na prvom mieste sa umiestnila II.A trieda - 61,27 %. Na druhom mieste sa 

umiestnila II.MA trieda – 60, 41 %. Na treťom mieste sa umiestnila II.B trieda – 52,9 %. 

Naša škola, dňa 1. decembra 2021 - na Svetový deň boja proti AIDS - sa zapojila do nosenia 

červených stužiek a červeného trička síce nie prezenčnou formou, ale dištančnou formou cez 

aplikáciu TEAMS. Vyložili sme na net aj plagát: 1. december - Nosím červené tričko, červenú 

stužku-, ako aj zopár fotiek z aktivity. 

Všetky aktivity sme zverejnili aj pre širokú verejnosť cez webovú stránku školy, pre našich 

žiakov, rodičov, zamestnancov aj cez edupage. Prikladáme zopár fotiek z týchto aktivít.       

Mgr. Antónia Lorko 

 

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka, Zvolen 

 

Do 15. ročníka kampane sme sa zapojili s cieľom sprostredkovať problematiku všetkým našim 

študentom. Realizáciu niektorých aktivít nám komplikovala súčasná situácia, pracovali sme v 

obmedzujúcich podmienkach. Podarilo sa nám však tému sprístupniť každému. V pláne sme 

mali tiež odbornú konferenciu , ktorú sme odložili. 

Vzdelávacie aktivity, ktoré sme uskutočnili, mali pozitívnu spätnú väzbu. 

Pre žiakov 1. ročníka sme realizovali Kvíz o Kampani Červené stužky. Využili sme materiál 

dostupný na webovej stránke kampane. Organizovali sme besedu v spolupráci s RÚVZ vo 

Zvolene na tému Zdravý životný štýl. Žiaci 2. ročníka vypĺňali dotazníky orientované na 

vedenie mladého človeka k zdravému životnému štýlu. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže 

Logo pre Červené stužky. 

Žiaci 3. a 4. ročníka spracovali prezentácie s cieľom zvýšiť povedomie o téme HIV a AIDS. 

Interpretovali ich počas vyučovania na odborných predmetoch. Na príprave spolupracovali 

odborné učiteľky našej školy. Pripravili sme zároveň panely, ktoré boli inštalované v 

priestoroch školy a sprístupnené všetkým žiakom počas trvania kampane. Vyvrcholením bol 1. 

december, keď žiačky 4. ročníka odovzdávali zamestnancom a žiakom červené stužky. O 

realizovaných aktivitách sme informovali prostredníctvom web stránky školy.                                                                                                       

Mgr. Danica Gondová 

 

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova ul., Košice-Juh 
 

Do kampane sme sa zapojili a podporili kampaň nasledujúcimi aktivitami: 

• v mesiaci december 2021 bol na viditeľnom mieste v priestoroch školy umiestnený plagát 

kampane, problematike HIV/AIDS a kampani Červené stužky sme venovali názornú 

propagáciu zhotovením nástenného panelu, 

• dňa 5. 11.2021 sme zaslali vybrané výtvarné práce do celoslovenskej výtvarnej súťaže 

stredných škôl na tému Červená stužka, 

• dňa 1.12.2021 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, 
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◦ uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže na tému Červené stužky, do hlasovania sa zapojili 

pedagógovia a žiaci školy, (najviac hlasov získala Nikola Horvátová II.A/PS, ktorej srdečne 

blahoželáme, 

• od 28. novembra do 1. decembra 2021 žiaci školy a pedagogickí zamestnanci podporili 

kampaň nosením červených stužiek, 

• 1. 12. 2021 žiačka S. Pástorová (II.B/PS) v školskom rozhlase oboznámila študentov s 

ochorením HIV/AIDS a s kampaňou Červené stužky, 

• žiačka Viktória Kočišová (II.B/PS) veľmi odborne a profesionálne odprezentovala 

problematiku HIV/AIDS na hodinách II.B/PS, III.MAS, II.A/PS triedy prezenčne a v triedach 

I.MAS a I.A/PS dištanšne. Súčasne ponúkla žiakom test, ktorým si mohli po prezentácií overiť 

svoje vedomosti, 

• 16.11. 2021 sa žiačky V. Kočišová, V. Janoščáková a M. Kopancová (II.B/PS) zúčastnili 

online 6. ročníka Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorá bola organizovaná Mládežou 

Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Do súťaže sa 

zapojilo 74 škôl z celého Slovenska. Žiačky sa umiestnili na 7. mieste, pričom do finále 

Národnej súťaže postupuje prvých 10 škôl podľa výsledkovej listiny online kola. 

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

podporiť aj v nasledujúcom školskom roku.                                          MUDr. Alena Kolárovská  

 

ZŠ s MŠ, Ul. Školská, Vikartovce 

 

Dňa 1. decembra 2021 sa celá naša škola odela do bielo červenej farby. Budovu školy zaplavila 

atmosféra, ktorá sa niesla v duchu podpory, solidarity a záujmu o ľudí nakazenými HIV 

vírusom alebo postihnutými chorobou AIDS. 

II. stupeň sa oboznámil alebo si pripomenul základné dôležité informácie o víruse, chorobe a o 

symbole červené stužky. Žiaci 5. a 6. ročníka sa potom venovali aktivitám (posolstvám) Miesto 

prijatia, 7. a 8. ročník rozoberal tému Miesto hodnôt a v 9. ročníku sa úprimne i otvorene 

diskutovalo o tom, ako bojovať proti HIV/AIDS. Vyvrcholením a záverečným bodom 

programu bola spoločná fotografia. Napriek ťažkej téme sa do kampane zapojil aj I. stupeň, 

ktorý nás podporil nosením červených alebo bielych tričiek a pre ktorý bol v rozhlase 

vysvetlený dnešný deň, čomu je venovaný a aký symbol ho sprevádza. Nechýbalo ani 

poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili, prejavili záujem a podporili tento projekt. Teší ma, že 

aj tohto roku sa nám podarilo vyformovať u mladých ľudí našej školy pozitívny vzťah k 

problematike HIV/AIDS a naučiť ich, aký postoj zaujať v ťažkostiach a problémoch dnešnej 

doby.                                                                                                        Mgr. Gabriela Kršjaková 

 

ZŠ, J. Alexyho, Zvolen 

 

Tento školský rok sa žiaci Základnej školy Janka Alexyho vo Zvolene už desiaty krát zapojili 

do celoslovenskej kampane Červené stužky. 

Cieľom bolo oboznámiť žiakov s chorobou AIDS - prevenciou, príčinami, spôsobmi nákazy a 

liečby HIV/ AIDS, životom ľudí, ktorí chorobou trpia, tiež možnosťami pomoci týmto ľuďom a 

vzájomného spolužitia. Prvého decembra sme si pripomenuli medzinárodný deň boja proti 

AIDS - chorobe, ktorá nie je na Slovensku veľmi rozšírená, ale je smrteľná a zákerná. Čo je 

podstatné? Nemusí sa ňou nakaziť človek, ktorý má o nej dostatok informácií, pozná spôsoby 

nákazy a vytvorí si životný postoj, ktorý ho ochráni pred týmto ochorením. Naši bývalí žiaci sa 

uplatňujú a žijú aj v iných štátoch EÚ a tiež mimo Európy, kde je riziko nakazenia, vyššie ako 

na Slovensku. Veľa ľudí sa nakazilo HIV práve preto, že neboli dostatočne informovaní a 

neuvedomovali si riziká nákazy. Nevedomosť tiež spôsobuje strach o vlastné zdravie, ak sa s 

nakazenými ľuďmi stretneme. Svojimi postojmi im - vo svojich obavách a nevedomosti - ich 

zložitú životnú situáciu ešte viac znepríjemňujeme. Úspech človeka spočíva aj v tom, že sa 

dokáže poučiť z omylov iných. Cez prednášky, prezentáciu filmu Príbehy anjelov, diskusiou o 



 

 

 

11 

filme, kvíz sa žiaci stávali odvážnejšími a zodpovednejšími. Žiakov, rodičov a učiteľov sme cez 

portál Edupage informovali o zameraní a úlohách kampane, aj o stránke kampane. Žiaci 

vytvorili aj tematickú nástenku na školskej chodbe. 

Aktívne pracujeme so žiakmi 8. ročníka. Žiaľ, tento rok sa nám pre pandemické opatrenia 

nepodarilo vytvárať živú Červenú stužku a rozdávať červené stužky, ktoré si obyčajne v tomto 

období pripíname na svoje oblečenie. 

Preto kampaň vyvrcholila na našej škole pozvaním pre žiakov, učiteľov a rodičov: !!! ZAJTRA 

SA OBLEČME DO ČERVENÉHO, aby sme vytvorili netradičnú živú červenú stužku, ako 

prejav toho, že: 

1. poznávame spôsoby prenosu a príčiny ochorenia, 

2. chceme podporiť všetky vhodné aktivity, ktoré pomáhajú zabrániť prenosu vírusu HIV 

3. zároveň aj svojim spôsobom života brániť šíreniu tohto ochorenia. 

Tiež sme chceli vyjadriť svoju podporu ľuďom, ktorí si chorobu nezapríčinili, ale trpia týmto 

ochorením. Aktívne sa zapojili a „živú stužku“ dňa 1.12.2021 vytvorili: 179 žiakov + 37 

pedagógov. K aktívne pracujúcim ôsmakom sa pripojili aj mladší spolužiaci a ich rodičia. 

Mladší možno teraz vyjadrili viac postoj svojich rodičov, ale keď vyrastú, aj oni sa dozvedia 

odbornejšie informácie. Zatiaľ sa od starších učia žiť zodpovedne. 

Pospájaním triednych kolektívov v krátkom videu sme vytvorili online červenú stužku. Záznam 

videa je uverejnený na stránke našej školy.                                            Ing. Mgr. Janka Felixová 

 

ZŠ, J. A. Komenského, Zemianske Kostoľany 

 

Základná škola J. A. Komenského, Zemianske Kostoľany v rámci 15. ročníka kampane 

Červené stužky 2021 uskutočnila tieto aktivity: 

- september 2021 - prihlásenie školy do 15. ročníka kampane Červené stužky, plán aktivít, 

umiestnenie plagátov kampane na nástenke v priestore školy, 

- od 21. do 25. októbra 2021 - oboznámenie žiakov ZŠ so základnými informáciami o kampani 

Červené stužky, 

- október 2021 - výtvarná súťaž žiakov v tvorbe prác na tému „ Pohľadnica pre Červené stužky“ 

a zaslanie najlepších prác do celoslovenskej výtvarnej súťaže kampane Červené stužky v 

kategórii ZŠ, 

- dňa 20.10.2021 sa uskutočnilo v Prievidzi športové odpoludnie žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Našu 

školu reprezentovali starší chlapci a dievčatá. V kategórii žiakov obsadili chlapci krásne 3. 

miesto - Športom pre Červené stužky, 

- v mesiaci november boli žiakom 5. - 8. ročníka ZŠ premietnuté filmy o AIDS - Anjeli, 

Príbehy anjelov s diskusiou k tejto problematike, 

- v spolupráci s CPPPaP Prievidza sme v mesiaci október a november prebiehal na našej škole 

program: „ Cesta a zmysel môjho / nášho / života “ pre 6. a 8. roč., ktorý je špeciálnym 

programom vytvoreným OZ CPPPaP pre žiakov II. stupňa. Cieľom programu je, aby si žiaci 

uvedomili, že problémy vzniknuté v spoločnosti sa nemusia riešiť len pomocou drog, ale dá sa 

to riešiť rozumom. svojho osudu. Preventívny program začal 4. 11. 2021 v 8. triede, kde 

pútavou formou prednášajúca priblížila žiakom závažnosť daného problému z hľadiska 

celospoločenského. 

- „Zdravý životný štýl„ Projekt je realizovaný v spolupráci s CPPPaP Prievidza a je zameraný 

na primárnu prevenciu v oblasti zdravého životného štýlu pre 3. ročník. Cieľom programu je 

prezentovať výchovu k zdravému životnému štýlu prostredníctvom edukačných aktivít, čím sa 

vytvára priestor pre poznávanie samého seba a svojich potrieb, čo je pre telo vhodné a čo nie, 

získavanie poznatkov o zdravom životnom štýle, podporovanie a rozvíjanie vhodných hodnôt a 

postojov zdravého spôsobu života, podporovanie ochrany svojho zdravia a zdravia iných, 

taktiež získanie základných poznatkov o drogách a ochrane pred ich vplyvom, riešenie 

modelových situácií ohrozujúcich zdravie a v neposlednom rade prostredníctvom zážitkovej 

činnosti rozvíjať osobnosť dieťaťa. 
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Preventívny program pozostáva z troch stretnutí a sú to nasledovné termíny: 

1. pondelok, 25.10.2021 od 11:50 – 13:20 hod. 

2. pondelok, 8.11.2021 od 11:50 – 13:20 hod. 

3. pondelok, 15.11.2021 od 11:50 – 13:30 hod. 

- dňa 30. novembra odznela v školskom rozhlase relácia o kampani Červené stužky v roku 

2021. Ku všetkým prítomným sa prihovorila koordinátorka primárnej prevencie a vysvetlila, že 

červená stužka je symbolom podpory boja proti chorobe AIDS a zdôraznila, že 1.decembra si 

pripomíname Svetový deň boja proti AIDS . 

-„Živú“ červenú stužku 2021, vytvorili žiaci vo svojich triedach dňa 1.12. 2021 v oblečení 

červenej farby. Živá červená stužka priviedla všetkých našich žiakov k zamysleniu sa nad 

veľkou hodnotou a krásou života. V tento deň si naši žiaci pripli na svoju hruď červenú stužku. 

- dňa 2. decembra 2021 – zaslanie správy o aktivitách pre 15. ročník kampane Červené stužky. 

Jana Kmeťová  

 

ZŠ J. A. Komenského, Komenského, Púchov 
 

Aj na ZŠ J. A. Komenského v Púchove sme si 1.decembra pripomenuli Svetový deň boja proti 

AIDS. Žiaci spolu s učiteľmi sa do tejto kampane zapojili ochotne a s úprimným záujmom. 

Zrealizovali sme tieto aktivity: 

Aktivity realizované v mesiaci október – november 2021: 

- prezentácia filmu Príbehy anjelov, 

- diskusia s pedagógmi na tému ochorenia HIV/AIDS na hodinách biológie, náboženskej a 

etickej výchovy, 

- zapojenie sa do výtvarnej súťaže o „NAJ“ logo kampane, 

- tvorba transparentu „Svetový deň boja proti AIDS – 1. DECEMBER“, 

- výroba červených stužiek, ktoré sú symbolom tejto kampane, 

- šírenie osvety kampane formou školského webu (správa o zrealizovaných aktivitách v škole), 

- šírenie osvety kampane formou zverejnenia článku v Púchovských novinách 

Aktivity realizované 1. decembra 2021: 

- umiestnenie plagátu „Svetový deň boja proti AIDS“ na hlavný vchod školy 

- oblečenie sa „do červeného“ na znak vyjadrenia solidarity k ľuďom s týmto ochorením, 

- školská rozhlasová relácia venovaná kampani Červené stužky spojená s piesňou Baba Yetu 

- rozdávanie stužiek a informačných bulletínov v triedach na 2.stupni. 

Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme edukovať deti o existencii tohto ochorenia a 

zároveň ich učiť k tomu, akým spôsobom môžu prispieť k zníženiu šírenia nákazy HIV/AIDS, 

zároveň tiež, ako môžu ochrániť seba i druhých pred týmto ochorením a v neposlednom rade 

vyjadriť solidaritu ľuďom s ochorením HIV/AIDS. Radi sa do tejto kampane zapojíme aj o rok.                       

Mgr. Marika Pechová 

 

ZŠ, J. A. Komenského, Revúca 

 

Každoročne si na našej škole pripomíname 1. december rôznymi aktivitami. Celý týždeň sme 

vyvesili plagáty tejto kampane na vchodové dvere školy, taktiež aj na vchodové dvere do 

jedálne. Na hodinách etických výchov , náboženskej výchovy a občianskej výchovy v triedach 

na druhom stupni sme si pozreli film Anjeli a filmy s obchodovaním ľudí. Keďže tohto roku 

sme si pripomenuli 30. výročie od smrti speváka Freddieho Mercuryho, starší žiaci prejavili 

záujem pozrieť si dokument o ňom. Po vzhliadnutí týchto filmov nasledovala diskusia. Na 

spôsob ,, Živej červenej stužky " sme dnes vytvorili ,,živé srdce", ktoré symbolizuje solidaritu s 

touto kampaňou a skutočnosť, že to robíme naozaj ,, od srdca ". O priebehu kampane na našej 

škole, ako aj o jej výsledku sme informovali širokú verejnosť v školskom rozhlase, na webovej 

stránke školy, ako aj na sociálnych sieťach: na facebooku a na instagrame a taktiež aj v 

mestskej tlači.                                                                                  PaedDr. Ľubomíra Hláveková 
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ZŠ, Čaklov 
 

Aj keď je rok 2021 v školách o niečo iný, ako pominulé roky, naša základná škola sa opäť s 

radosťou zapojila už do pätnásteho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY. Vzhľadom k tomu, 

že sa v uplynulých dňoch koná na škole dištančné vyučovanie, sme našich žiakov 1. decembra 

informovali o Svetovom dni boja proti AIDS prostredníctvom Microsoft Teams. Pre žiakov sme 

si pripravili online vyučovaciu hodinu a počas tejto hodiny sme si predstavili symbol červenej 

stužky, pojmy HIV a AIDS a pracovali sme s Vami poskytnutými materiálmi a metodickou 

príručkou. Za domácu úlohu sme si dohodli vytvoriť červenú stužku, ktorú následne žiaci mali 

na sebe pripnutú celý deň. Počas celého dňa sme sa snažili čo najviac zviditeľniť Svetový deň 

boja proti AIDS 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 pandémiu koronavírusu, nezabúdame však, že aj 

HIV/AIDS ochorenia sú nebezpečné pre náš život. V rámci tohto projektu sme sa zapojili do 

Výtvarnej súťaže, kde nás zastúpila žiačka Sarah Giňová. 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. Simona Mažgútová 
 

ZŠ s MŠ, Veľké Ludince 
 

V školskom roku 2021/2022 sme sa opäť veľmi radi zapojili do kampane Červené stužky 

zameranej na podporu boja proti AIDS. Žiaci 2. stupňa na etickej výchove riešili problematiku 

AIDS a na výtvarnej výchove tvorili pohľadnice s danou témou. Na prvom stupni si deti so 

svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami, pripomenuli kampaň boja proti AIDS tým, 

že prišli do školy oblečení v červenom. Nepriaznivá situácia vo svete nás tento rok pripravila o 

dve aktivity (Živá červená stužka, Športom za Červené stužky), čo nám bolo veľmi ľúto. V 

spomínaných aktivitách sa žiaci zúčastňovali najaktívnejšie a najradšej. Vykonané aktivity: 

• Triedne akcie - pripomenutie aktivít Červené stužky v našej škole 

• Výtvarná súťaž pre ZŠ – LOGO pre Červené stužky 

• Umiestnenie propagačného plagátu na viditeľnom mieste školy 

• Príprava nástenky s informáciami o problematike AIDS 

• Beseda na tému duševné zdravie a závislosti - riešenie praktických úloh 

• Beseda na tému Protidrogová prevencia žiakov 

• Zhotovenie červených stužiek - nosenie vlastnoručne vyrobených červených stužiek 

(25.11.2021 - 01.12. 2021) 

Veríme, že aktivity zamerané na zviditeľňovanie zákernej choroby AIDS dokázali žiakov 

zaujať a nasmerovať k správnemu postoju a zodpovednosti za vlastné zdravie, život, ako aj 

zdravie a život druhých ľudí. Ak vykonané aktivity padli na úrodnú pôdu a získané informácie a 

pocity budú žiaci vedieť zúročiť vo svojom živote, budú nápomocní a empatickí v krízových 

situáciách, tak úsilie je zmysluplné.                                                         Mgr. Zuzana Zeleňanská 
 

ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu, Banská Bystrica 
 

Aktivity XV. ročníka kampane Červené stužky sme realizovali v súlade s aktuálnymi 

protipandemickými opatreniami. Jednotlivé aktivity sme upravili pre podmienky 

hospitalizovaných detí. Pracovali sme so žiakmi individuálne pri ich lôžkach. Uskutočnili sa 

diskusie pedagógov s deťmi. Tieto boli zamerané na problematiku HIV/AIDS, vysvetľovanie 

faktov, súvislostí a dôsledkov, ktoré sprevádzajú toto ochorenie. V priebehu kampane sme sa 

venovali i témam duševné zdravie a závislosti, obchodovanie s ľuďmi. Pri organizovaní aktivít 

sme o. i. použili metodickú príručku kampane a nové informácie z internetu. Žiakom bol 

odprezentovaný film Príbehy anjelov. Aktívne sme sa zapojili do výtvarnej súťaže pre ZŠ Logo 

pre Červené stužky. So žiakmi sme vyrobili červené stužky, ktoré sme nosili v čase od 25. 11 

do 1. 12. 2021. Kampaň sme spropagovali i na nástenke, ktorá je umiestnená v návštevnej 

miestnosti nemocnice.                                                                                    Mgr. Viera Lukáčová 
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ZŠ s MŠ, Hontianske Tesáre 

 

Hovoríme si, že sme „malá škola, s veľkým srdcom“ a preto sme sa zapojili do projektu 

Červené stužky 2021. Propagáciu sme urobili plagátom na školskej nástenke a 1. decembra - 

Svetový deň boja proti AIDS sme si obliekli červené a biele tričká. Na oblečenie sme si pripli 

červené stužky. Vyrábali sme aj bielo červené náramky priateľstva a darovali svojim 

kamarátom. Zapojením sa do tohto projektu sme chceli vyjadriť solidaritu všetkým, ktorých 

postihla táto nevyliečiteľná choroba.                                                             Mgr. Erika Lukáčová 

 

ZŠ s MŠ, Košarovce 

 

Kampaň Červené stužky bola pre našu školu príležitosťou spojiť sa pre dobrú vec, pre krásnu 

myšlienku podpory tým, ktorí žijú s vírusom HIV. Vzhľadom k tomu, že kampaň nie je 

zameraná iba na boj proti HIV a AIDS, ale aj na prevenciu závislostí a chorôb s nimi spojených, 

zahájili sme ju už 3. novembra prednáškami s protidrogovou tematikou, ktoré nám 

sprostredkovalo o. z. Slovensko bez drog . So žiakmi deviateho ročníka sme pracovali na 

realizácii loga a na tvorbe červených stužiek. Aktualizovali sme nástenku s protidrogovou 

tematikou a práve na ňu sme umiestnili plagát kampane, návrhy loga a základné informácie o 

kampani, o víruse HIV i o syndróme AIDS ako vrcholnom štádiu infekcie. Tri najzaujímavejšie 

logá sme poslali do výtvarnej súťaže Logo pre Červené stužky. 

Prvý decembrový deň prišla do školy drvivá väčšina žiakov a takmer celý učiteľský zbor v 

červenej a bielej farbe. Učiteľom aj žiakom 2. stupňa sme rozdali červené stužky a celý deň sa 

niesol v duchu kampane. Žiakom sme primerane veku a hravou formou sprístupnili zaujímavé 

informácie o víruse, o spôsoboch jeho šírenia, o jeho výskyte vo svete, ale aj v našej krajine, 

ďalej o histórii kampane, jej zameraní, o význame symbolu. Následne sme žiakom prihliadajúc 

na vek pustili dokumenty ako Anjeli, Moja misia Magazín/Danica Olexová, (Ne)skreslená 

veda/ AIDS, či HIV Prevence – obecní informace.. 

Verím, že sa žiaci dozvedeli množstvo užitočných informácií, ktoré im pomôžu pochopiť túto 

chorobu a v budúcnosti sa jej úspešne vyhnúť.                                            

Mgr. Ivana Berdáková 

 

SŠ internátna, ŠZŠ internátna, Abovská ul., Ždaňa 

 

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu Červené stužky 2021. Žiaci sa zapojili do viacerých 

aktivít jednou z nich bola aj výtvarná súťaž. Z ich výtvarných prác 3 členná komisia vybrala 3 

práce a tie sme zaslali na adresu organizátora. Výber z prác bol náročný a každý žiak chcel 

vyhrať. Triedni učitelia si pre svoju triedu vytlačili plagát a umiestnili ho na nástenku. Našim 

žiakom sme pravidelne pripomínali význam nosenia červených stužiek. Triedni učitelia si 

stiahli metodickú príručku kampane a v rámci vyučovania urobili aspoň jednu z aktivít na 

zviditeľnenie významu boja proti AIDS. 

V čase od 25.11 2021 do 1. 12.2021 sme si so žiakmi vyrábali červené stužky. Stužky vyrobili 

aj pre ostatných vyučujúcich. Celý pedagogický zbor žiakov podporil nosením ich vyrobených 

stužiek. Pre žiakov boli tieto aktivity zaujímavé a obnovili si vedomosti a niektoré poznatky 

poopravili. 

1.12.2021 sme pre žiakov uskutočnili besedu a prednášku na tému HIV/AIDS, žiakom sme 

pustili aj krátky film a otestovali si svoje vedomosti o tomto ochorení. Vo vedomostnom kvíze 

dopadli veľmi dobre. V závere musím povedať, že tento projekt pre nás nebol len HIV 

pozitívnych či ochorení na AIDS ale aj možnosťou ako žiakom pripomenúť, že v živote si majú 

vyberať životného partnera obozretne a byť k nemu úprimný. Chcem sa poďakovať mojim 

kolegom za spoluprácu a Vám za možnosť zapojiť sa do tohto významného projektu.                                                                             

RNDr. Martina Fakačová 
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ŠZŠ, M. R. Štefánika, Trebišov 

 

V tomto pandémickom roku sa naša škola zapojila do 15. ročníka kampane Červené stužky pri 

príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu 

a životu, ako aj upozorniť na civilizačné ochorenia. 

Tvorivé aktivity organizované k 1. Decembru 2021: 

Tvorivé aktivity boli rozdelené do 3 častí. 

V prvej časti si žiaci Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, vytvorili sami a 

navzájom medzi sebou si ich popripínali. 

V druhej časti žiaci tvorili darček priateľstva, formou prezentu, maľovanie na sadrový kameň s 

motívom Červenej stužky, ktoré si potom medzi sebou darovali. 

V tretej časti sa žiaci zapojili do aktivity Misia sv. Jána – miesto oslavy, a to usporiadaním 

oslavy narodenín a menín, formou upečenia torty a gratulácie pre všetkých žiakov školy ako 

prejav vďaky a lásky voči druhému .Vzhľadom na pandémicku situáciu, kampaň prebiehala za 

prísnych hygienických  

pokynov. Každá trieda kampaň absolvovala osobitne vo svojej triede. Pre informáciu sa vyvesili 

plagáty na miestach na škole viditeľných pre žiakov, učiteľov a zamestnancov. Vyjadrením 

solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň zapojením sa aj do súťaže Správa 

pre Červené stužky. 

Všetkým zapojením žiakom a učiteľom z I. stupňa všetkých variantov ďakujeme za snahu a 

kreativitu. 

Správu pre Červené stužky 2021 i s fotkami všetkých aktivít sme umiestnili na stránku našej 

školy a tešíme sa na ďalší ročník kampane a aktivity s ňou spojené.            

Mgr. Eva Demeterová 

 

Diagnostické centrum, J. Jančeka, Ružomberok 

 

V diagnostickom centre sa venujeme preventívnym aktivitám rôzneho smeru. Koncom 

septembra sme prijali výzvu kampane Červené stužky. Postupne sme sa oboznamovali s 

významom, s predstavením kampane a všetko, čo k danej téme patrilo. 

- symbol červenej stužky 

- kvíz o kampani 

- prednášky a besedy o HIV/AIDS v rámci vyučovacích predmetov na našej škole(TKC,PSP) 

- duševné zdravie 

- sledovanie preventívnych filmov o Obchodovaní s ľuďmi, spojená aktivita s prednáškou za 

spolupráci PZ SR okres Ružomberok 

- zapojenie do výtvarnej súťaže 

- volejbalový turnaj 

- výroba červených stužiek 

1. december 2021 najdôležitejším dňom - nosením červených stužiek a pripomenutím si 

solidaritu v boji proti chorobe AIDS.                                                        Mgr. Demková Marcela 
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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 2021, 

 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mgr. Katalin Decsi, za jej prítomnosť na 

online vyhodnotení výtvarnej súťaže dňa 1.12. 2021, 

 Kancelárii WHO na Slovensku za záštitu nad kampaňou Červené stužky 2021,  

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

kampaň bez nárokov na odmenu, 

 mestu Žilina a pánovi primátorovi Petrovi Fiabáne za spoluprácu, podporu kampane a za jeho 

prítomnosť na online vyhodnotení výtvarnej súťaže dňa 1.12. 2021, 

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

online vyhodnotení výtvarnej súťaže dňa 1.12. 2021, 

 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 2021,  budú odmenené kalendárom kampane na rok 2022.  

 

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do kampane Červené stužky 2021. 

Želáme Vám pokojné Vianoce a potrebné zdravie v novom roku 2022. 

 

S úctou  

PhDr. Anna Poláčková 

 


