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ÚVOD - TRINÁSTY ROČNÍK KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

Trinásty  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 2019), Okresného úradu - odboru

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

na  Slovensku. Kampaň  bola  odporúčaná  školám  a školským  zariadeniam  Slovenska  aj

prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2019/2020.

Kampaň sa začala 2.septembra 2019 a vyvrcholila 1.decembra 2019, 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  Ministerstva  zdravotníctva  SR  a  viacerých  odborných  pracovísk  na  Slovensku

a v zahraničí.  Spolupracovala  s viacerými  odbornými pracoviskami  a oslovila  školy a školské

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

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

a prostredníctvom emailu cervenestuzky@gmail.com 

Zapojenosť škôl a školských zariadení Slovenska do kampane počas trinástich 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  bolo  oficiálne

zaregistrovaných  494  škôl  a školských  zariadení  Slovenska  (55  gymnázií,  116  SOŠ,  14

špeciálnych SOŠ, 3 reedukačné centrá, 9 školských internátov, 225 ZŠ, 49 ŠZŠ, 3 CPPaP a 20

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 2019 je 512.

Školy  a školské  zariadenia  sa  mohli  do  kampane  zapojiť  zrealizovaním  niektorej

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

(oslovením  odborných  garantov  kampane)  na  témy  HIV/AIDS,  závislosti,  duševné  zdravie,

obchodovanie s ľuďmi, účasťou vo výtvarnej súťaži v troch kategóriách - SŠ, ZŠ, ŠZŠ, účasťou

v súťažiach Reportáž pre Červené stužky, Športom pre Červené stužky, „Živá“ červená stužka,

premietnutím  odborného  DVD na  tému  HIV/AIDS,  DVD  filmu  Anjeli,  In  your  face  alebo

Príbehy anjelov, umiestnením plagátu na viditeľnom mieste v škole, nosením červených stužiek -

symbolu   boja  proti  AIDS,  účasťou  na  stretnutí  27.11.2019  pri  príležitosti  vyvrcholenia
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kampane,  príspevkom  do  médií,  tvorivými  aktivitami  podľa  metodickej  príručky  kampane

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

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

Prehľad  zapojenosti  škôl  a školských  organizácií  do  kampane  počas  jej  trinástich

ročníkov: 

1. STRETNUTIE PRI PRÍLEŽITOSTI VYVRCHOLENIA TRINÁSTEHO    
ROČNÍKA KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

V predvečer  Svetového dňa boja proti AIDS, 27. novembra 2019, vyvrcholil v Žiline

trinásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky stretnutím, na ktorom bolo prítomných

43  škôl  a 270  účastníkov.  Mesto  Žilina  podporilo  kampaň  zapožičaním  veľkej  zasadačky

Mestského úradu. Na stretnutí boli prítomní: za MŠVVaŠ SR a za rozvojové projekty Zdravie

a bezpečnosť  v školách 2019  Mgr.  Tomáš  Vanko a Mgr. Zuzana  Burianová,  za  Ministerstvo

zdravotníctva SR a za Národný projekt s názvom Postupy pre výkon prevencie prof. Doc. MUDr.

Jozef  Šuvada,  PhD.,  za  Okresný  úrad,  odbor  školstva  Mgr.  Janka  Černická,  za  Jesseniovú

lekársku fakultu  v Martine  Doc.  MUDr.  Henrieta  Hudečková,  PhD.,  MPH a za mesto  Žilina

zástupca  primátora  Mgr.  Vladimír  Randa.  Stretnutie  začalo  odbornou prednáškou prof.  Doc.

MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. na tému HIV/AIDS a pokračovalo prednáškou Františky Olexovej

o Misii  sv.Jána v Barbertone v JAR, kde sa školské sestry sv. Františka starajú o chorých na

AIDS. Počas stretnutia boli vyhodnotené dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách (v 

kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl) a súťaž Športom pre Červené

stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline všetkým ďakuje za prítomnosť na stretnutí,

ktoré bolo vyvrcholením trinásteho ročníka kampane Červené stužky. 
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2. VYHODNOTENIE AKTIVÍT KAMPANE

2.1 VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ČERVENÉ STUŽKY 2019

Hodnotiaca  komisia výtvarnej súťaže na tému Červené stužky zasadala v dňoch  11.11.2019

a 13.11.2019 v tomto zložení:

Mgr. Margita Svetková - výtvarníčka, predseda komisie

Mgr. Janka Černická - za Okresný úrad odbor školstva v Žiline

Ing. arch. Mária Krajčová - výtvarníčka, spolupracovníčka kampane

Mgr. Mária Ďubeková - za Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline 

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky

Kategória stredné školy: 

Po zhodnotení zaslaných  súťažných pohľadníc z 53 stredných škôl sa komisia rozhodla udeliť

ceny takto:

1. miesto: Gayoung Joung, Bilingválne gymnázium, T. Ružičku, Žilina 

2. miesto: Richard Lauko,  SOŠ, Bystrická ul, Žarnovica

3. miesto: Samuel Solák, SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova ul., Levoča

Čestné uznanie: Andrea Romanová, SOŠ sv.Cyrila a Metoda, Tehliarska ul., Michalovce 

Čestné uznanie: Edina Horváth, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská ul., Bratislava 

Kategória základné školy: 

Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc  z 91 základných škôl sa komisia rozhodla udeliť

ceny takto:

1. miesto Nina Kukučková, ZŠ s MŠ pri z.z., Špitálska ul., Nitra 

2. miesto: Veronika Krajňáková, ZŠ s MŠ, Školská ul., Pečovská Nová ves 

3. miesto: Sára Naniašová, ZŠ s MŠ pri z.z., Špitálska ul., Nitra 

Čestné uznanie: Petronela Levčíková, ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom

Čestné uznanie: Zuzana Stariatová, ZŠ, Kudlovská ul., Humenné

Čestné uznanie:  Michaela Pychtinová, ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov, Žilina 

Čestné uznanie: Alexandra Vilímková, ZŠ, Hodžova ul., Trenčín 

Kategória špeciálne základné školy: 

Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc  zo 41 špeciálnych základných škôl sa komisia

rozhodla udeliť ceny takto:

1. miesto: Vladimír Noga, ŠZŠ, P. Mudroňa, Martin

2. miesto: Helena Rigóová, ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo

3. miesto: Sebastián Murgač, SŠ/ŠZŠ, Školská ul., Sládkovičovo 
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Čestné uznanie: Pamela Štrkáčová, SŠ internátna, Mičurova ul., Bytča 

Čestné uznanie: Mária Oláhová, ŠZŠ, Veľký Krtíš 

Čestné uznanie: Nikolas Farkaš, ŠZŠ Sládkovičovo

Čestné uznanie: Kristína Siváková, ZŠ- špeciálna trieda, Školská ul., Veľký Šariš

Čestné uznanie: Mariana Siváková, ZŠ- špeciálna trieda, Školská ul., Veľký Šariš 

Cena  Okresného  úradu,  odboru  školstva  v Žiline: Richard  Pompa,  ŠZŠ,  Kostolná  ul.,

Toporec 

Cena poroty: Natália Jurkovičová, SSOŠ DSA, Koniarekova ul., Trnava 

Kampaň  Červené  stužky  gratuluje  víťazom  a oceneným  a zároveň  ďakuje  zapojeným

školám a školským zariadeniam za všetky zaslané práce. 

Ukážky víťazov výtvarnej súťaže:

     ◄ 1. miesto SŠ 
        Gayoung Joung
        Bilingválne gymnázium, T. Ružičku, Žilina 

1. miesto ZŠ ►
Nina Kukučková,

ZŠ s MŠ pri z.z., Špitálska ul., Nitra 
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 1. miesto ŠZŠ ▼
    Vladimír Noga, ŠZŠ P. Mudroňa, Martin 

Cena Okresného úradu, odboru školstva
v Žiline►
                     Richard Pompa
              ŠZŠ, Kostolná ul., Toporec 
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2.2 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE ŠPORTOM PRE ČERVENÉ STUŽKY 2019

Vyhodnotenie  súťaže  sa  uskutočnilo  27.novembra  2019  počas  stretnutia  škôl  a školských

zariadení  v Žiline,  pri  príležitosti  vyvrcholenia  kampane Červené stužky.  Víťazov vylosovali

Mgr. Janka Černická z Okresného úradu, odboru školstva v Žiline  a  Mgr. Lucia Kajanová -

riaditeľka  Gymnázia  sv.  Františka  v Žiline.  Odmena  v podobe  pohára  s logom  kampane

vylosovaným víťazom bola zaslaná poštou.

Por. č. Vylosovaná škola:
1. SOŠ, Svätoplukova ul., Bratislava - Ružinov
2. Základná škola, Školská ul., Lehota pod Vtáčnikom
3. Základná škola, Školská ul., Veľký Šariš
4. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského, Sučany
5. Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor
6. Základná škola, Široké
7. Základná škola s MŠ, Tekovská Breznica
8. SOŠ pre ŽSPI , Kutnohorská ul., Kremnica 
9. ŠZŠ s MŠ internátna (Spojená škola), Brezová ul., Senica
10. Základná škola, Zarevúca, Ružomberok
11. Základná škola Starohorská ul., Dulovce
12. Gymnázium s VJM, Dunajská ul., Bratislava - Staré Mesto
13. Stredná zdravotnícka škola - EKI, Námestie 1. mája 1, Rožňava
14. Spojená škola - ŠZŠ, Hradná ul., Komárno 
15. Základná škola, Černyševského ul., Bratislava
16. ŠZŠ, Obrancov mieru, Detva 
17. ŠZŠ, M. R. Štefánika, Trebišov
18. ŠZŠ s MŠ, Lipová ul., Kysucké Nové 
19. ŠZŠ, pri RC, Školská ul., Bačkov 
20. ŠZŠ, Rovníková ul., Košice

Ako školy športovali, si môžete pozrieť na www.cervenestuzky.sk, kde v časti Zapojené školy

pri jednotlivých školách nájdete popis ich športovej aktivity pre Červené stužky. Gratulujeme

vylosovaným víťazom a ďakujeme všetkým školám športujúcim pre Červené stužky 2019.
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2.2.1 ŠPORTOM PRE  ČERVENÉ  STUŽKY  2019  NA  GYMNÁZIU  SV.
FRANTIŠKA V ŽILINE 

V dňoch 20.-21.11. 2019 sa uskutočnil školský florbalový turnaj pre Červené stužky, ktorým žila
celá škola. Zmiešané družstvá jednotlivých tried súťažili v dvoch kategóriách a pod vedením
profesionálnych  rozhodcov  z  radov  študentov.  Podmienkou  pre  zapojenie  do  turnaja  boli
červené  a  biele  tričká.  Na  víťazov  čakal  putovný  pohár.  Sme  radi,  že  sme  aj  my  športom
podporili kampaň, ktorej sme organizátorom. 

Víťazný tím GSF - straší žiaci 

Víťazný tím GSF - mladší žiaci 
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2.3 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE  „ŽIVÁ“ ČERVENÁ STUŽKA 2019

Hodnotiaca  komisia  súťaže  na tému  „Živá“  červená  stužka  pre  Červené  stužky  2019“

zasadala dňa 6.12. 2019 v tomto zložení:

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky

Mgr. Miroslava Slovíková - učiteľka BIO 

Komisia hodnotila 68 zaslaných „živých“ červených stužiek uskutočnených pre trinásty ročník

kampane  Červené  stužky 2019 a  rozhodla  sa  udeliť  odmenu  dvadsiatim  „živým“  červeným

stužkám škôl a školských zariadení Slovenska takto:

Por. č. Škola/školské zariadenie 
1. Gymnázium V.Mihálika, Kostolná, Sereď
2. Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie, Nové Zámky - Érsekújvár
3. Gymnázium s VJM, Dunajská ul., Bratislava-Staré Mesto
4. SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany 
5. SZŠ, Sládkovičova ul., Prešov 
6. Spojená škola - Školský internát, Spojená škola Scota Viatora, Ružomberok
7. Súkromná SOŠ Gastroškola, Bieloruská ul., Bratislava
8. ZŠ s MŠ, Hlavná ul., Kuzmice  
9. ZŠ, Školská ul., Dunajská Lužná
10. ZŠ s MŠ, Úbrež
11. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom
12. ZŠ s MŠ Školská ul.,, Brezovica
13. ZŠ, Slovanská ul., Považská Bystrica
14. ZŠ M.R.Štefánika, Ul. SNP, Ivanka pri Dunaji 
15. ZŠ s MŠ, Tekovská Breznica 
16. ZŠ s MŠ, Hlavná ul., Kapušany
17. ZŠ s MŠ, Zemianske Sady 
18. ZŠ G. Drozda s MŠ, Chrenovec - Brusno
19. ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská ul., Spišská Belá
20. ŠZŠ, Zvolenská cesta, Lučenec 

Trinásty ročník kampane Červené stužky videl 68 „živých“ červených stužiek! Ďakujeme

za každú formu „živej“ stužky, za Váš záujem a čas ich pripraviť a vytvoriť. Popisy víťazných

„živých“ červených stužiek sú na www.cervenestuzky.sk v časti zapojené školy. Odmena bola

10.12.2019 zaslaná školám poštou. 

Kampaň  Červené  stužky  gratuluje  víťazom  a  ďakuje  všetkým  zapojeným  školám

a školským zariadeniam za ich „živé“ červené stužky uskutočnené pre trinásty ročník kampane

Červené stužky. Ďakujeme a veríme, že „živá“ červená stužka bude pripomínať všetkým tým,

ktorí boli jej súčasťou, pravé hodnoty života.  
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2.4 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE  REPORTÁŽ PRE ČERVENÉ STUŽKY 2019

Hodnotiaca komisia súťaže na tému Reportáž pre Červené stužky 2019 zasadala dňa 

6.12. 2019 v tomto zložení:

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky

Mgr. Miroslava Slovíková - učiteľka BIO 

Komisia  hodnotila  8 zaslaných reportáží  vytvorených pre trinásty ročník kampane Červené

stužky 2019 a rozhodla sa udeliť odmenu všetkým zaslaným reportážam zo škôl a školských

zariadení Slovenska. 

Por. č. Škola/školské zariadenie 
1. Základná škola, Zarevúca, Ružomberok

https://zszarevuca-rk.edupage.org/news/#news-2221
2. Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca 

https://ulozto.sk/file/P9OvcZPcvC9E/hiv-aids-mp4
3. Spojená škola Piešťany, Valova ul., Piešťany 

https://ulozto.sk/file/pbuCUsulShc8/cervene-stuzky-mp4
4. Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice

https://www.youtube.com/watch?v=El7cvX_JAFs&app=desktop
5. Základná škola, Kovarce https://www.youtube.com/watch?

v=GIT_42NFfrc&feature=youtu.be
6. Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca, Rožňava

https://www.youtube.com/watch?v=jVvhl7hVSLI&feature=youtu.be
7. ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Varín

https://skola-varin.sk/uploads/media/2019_cervene_%20stuzky.mp4
8. Špeciálna základná škola, M. R. Štefánika, Trebišov 

https://www.youtube.com/watch?v=tE9L3mPT_wk&feature=youtu.be

Trinásty ročník kampane Červené stužky ďakuje za každú reportáž, za Váš záujem a čas

ich pripraviť a vytvoriť. Odmena bola 10.12.2019 zaslaná poštou školám. 

Kampaň  Červené  stužky  gratuluje  víťazným  reportážam,  ktoré  sú  k nahliadnutiu  na

www.cervenetuzky.sk v časti zapojené školy. 
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3. ČERVENÉ STUŽKY 2019 V MÉDIÁCH

MŠVVaŠ SR

https://www.minedu.sk/v-ziline-vyvrcholil-13-rocnik-kampane-cervene-stuzky/

Žilinak
https://www.zilinak.sk/prispevky/13301/13-rocnik-kampane-cervene-stuzky-vyvrcholil-v-ziline-
cielom-je-osveta-a-prevencia-pred-aids

Tkkbs
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191128030

Web mesta Žiliny 
http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16620

Rádio Lumen od 9 min 13 sek
https://www.lumen.sk/archiv-play/116936
 
GSF TV
Naša GSF TV počas priebehu kampane pripravila úvodnú pozvánku, fotografovala a nahrávala 
počas stretnutia 27.11.2019, ako aj počas školských aktivít.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_YKonT3hY9g&feature=emb_logo

Ďalšie médiá
webové stránky zapojených škôl a školských zariadení a ich príspevky do ďalších médií
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https://www.zilinak.sk/prispevky/13301/13-rocnik-kampane-cervene-stuzky-vyvrcholil-v-ziline-cielom-je-osveta-a-prevencia-pred-aids
https://www.zilinak.sk/prispevky/13301/13-rocnik-kampane-cervene-stuzky-vyvrcholil-v-ziline-cielom-je-osveta-a-prevencia-pred-aids
https://www.minedu.sk/v-ziline-vyvrcholil-13-rocnik-kampane-cervene-stuzky/


4. Ohlasy na kampaň Červené stužky zo škôl  školských zariadení Slovenska

Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš 

Naša škola sa aj tento rok zapojila do celosvetovej kampane, ktorej cieľom je šírenie povedomia
o víruse HIV a ním spôsobenou chorobou AIDS. HIV a AIDS je globálny problém, ktorý sa týka
každého z nás,  preto žiaci  aj  na našej  škole podporili  kampaň rôznymi  aktivitami,  ako bolo
napríklad  zhotovenie  nástenky  na  túto  tému  a  umiestnenej  na  hlavnej  chodbe,  rozdávanie
červených stužiek a informačných brožúrok počas prestávok a zhotovenie dotazníka, ktorý mal
otestovať vedomosti žiakov. Pri príležitosti 1. decembra taktiež prebiehali prednášky venované
HIV  a  AIDS  určené  najmä  žiakom  prvého  ročníka,  ktorých  zámerom  je  edukovať  o  tejto
problematike. Vyvrcholením projektu bolo vytvorenie živej červenej stužky na školskom ihrisku,
čoho  sa  zúčastnili  nielen  študenti,  ale  aj  profesori  oblečení  do  červených  farieb.  Ďakujeme
všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do akcie.                 Mgr. Hollá Marcela, výchovná poradkyňa

Stredná zdravotnícka škola, Skalica  

Kampaň „Červené stužky“ sa v našej škole začala 2.9. 2019 aktualizáciou prevenčnej nástenky,
vyhlásením aktivít  prostredníctvom školského rozhlasu a prihlásením sa do trinásteho ročníka
celoslovenskej kampane, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V školskom roku
2019/2020 v rámci kampane Červené stužky žiaci zrealizovali aktivity ako: zhotovili ku kampani
nástenky  v materských  triedach,  uskutočnili  vlastnú  aktivitu  triedy,  zhotovili  pohľadnice  ku
kampani,   premietli si film Anjeli a všetky DVD k tejto tematike,  zhotovili si vlastné stužky,
zhotovili portfólio triedy z aktivít ku kampani, vyzdobili si triedy červenými stužkami. Kampaň
sme ukončili 2.12. 2019 workshopom s p. Řehákom a videofilmom LIEK. Som veľmi rada, že sa
nám  podarilo  i v tomto  školskom  roku  splniť  niekoľko  aktivít  v rámci  trinásteho  ročníka
celoslovenskej kampane Červené stužky a tým poukázať na problematiku AIDS/HIV, ktorá sa
týka nás všetkých.                                                                                                     Marková Elena

SOŠ dopravná, Martin 

Posledný novembrový týždeň sme sa v našej škole viac ako inokedy venovali téme AIDS a HIV.
Na  triednických  hodinách  sme  sledovali  filmy  s  uvedenou  tematikou.  Žiaci  3.  ročníka
absolvovali  prednášku,  ktorú  si  pre  nás  pripravila  študentka  4.  ročníka  Jeseniovej  lekárskej
fakulty v Martine. Záverečnou aktivitou bola živá červená stužka.                PaedDr. K. Trnovská

ZŠ s MŠ. Úbrež 

Červené stužky sú symbolom a zároveň názvom celoslovenskej kampane. Svojimi aktivitami sa
do 13 ročníka kampane zapojili  aj  žiaci  našej školy.  Počas mesiacov október a november sa
prostredníctvom besedy oboznámili s problémami súčasnej doby, aj s tým, ako zaujať správny
postoj  k svojmu životu a zdraviu,  i  životu a zdraviu druhých ľudí.  Súčasťou besedy bolo aj
sledovanie filmu Anjeli, ktorý zviditeľňuje službu ľuďom chorým na AIDS a súčasne poukazuje
na nebezpečenstvo existencie  a šírenia  tejto  pohlavnej  choroby nielen  pre Afriku,  ale  aj  pre
ostatný svet. Žiaci si zároveň s pani učiteľkou zhotovili červené stužky, ktoré dňa 27.11. 2019
dávali žiakom a zamestnancom školy na podporu kampane. Na podporu kampane proti AIDS sa
uskutočnil  bedmintonový  turnaj  a  tiež  sme  vytvorili  z  červených  balónov  ,,Živú  Červenú
stužku“. Určite sa do kampane zapojíme aj na budúci rok.Mgr. Baločková Lucia

Špeciálna základná škola, Šamorín 

Počas mesiaca november 2019 sme si v rámci projektu ,,Červené stužky" najskôr vyrobili so
žiakmi  deviateho  ročníka  červené  stužky,  v  rámci  hodín  etickej  výchovy sme  sa  so  žiakmi
porozprávali o duševnom zdraví a závislostiach. Zúčastnili sme sa aj interaktívneho koncertu na
tému ,,Drogy", v škole sme si pozreli film a,,Anjeli" a zhotovili nástenku s danou tematikou. Vo
vstupných  priestoroch  školy  sme  mali  vyvesené  červené  stužky  a  informačné  materiály  ku
projektu, aby o ňom vedeli všetci žiaci školy.                                       PaedDr. Natália Luštíková
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5. KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY ĎAKUJE

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

projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019,

• Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mgr. Tomášovi Vankovi a Mgr. Zuzane

Burianovej, za ich prítomnosť na stretnutí v Žiline dňa 27.11. 2019,

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

kampaňou Červené stužky 2019, 

• Ministerstvu  zdravotníctva  a  odborným  garantom  a spolupracovníkom  kampane  za  ich

odbornú garanciu a spoluprácu pre kampaň bez nárokov na odmenu,

• Ministerstvu  zdravotníctva  SR a  prof.  Doc.  MUDr.  Jozefovi  Šuvadovi,  PhD.  za  podporu

kampane a odbornú prednášku počas stretnutia dňa 27.11.2019 v Žiline,

• mestu Žilina a p. primátorovi Mgr. Petrovi Fiabáne za bezplatné poskytnutie veľkej zasadačky

na MÚ v Žiline dňa 27.11.2019,

• Okresnému úradu - odboru školstva v Žiline a Mgr. Janke Černickej za jej prítomnosť 27.11.

2019 na stretnutí v Žiline,

• 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 dvanásty ročník kampane Červené stužky. Školy a školské zariadenia, zapojené

do kampane 2019,  budú odmenené kalendárom kampane na rok 2020. 

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do kampane Červené stužky 2019.

Želáme Vám pokojné Vianoce a veľa dobra v Novom roku 2020.

S úctou 

PhDr. Anna Poláčková
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