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Vec
Hodnotiaca správa desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky
Desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky organizovalo Gymnázium sv.
Františka z Assisi v Žiline pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej MPH, riaditeľky Kancelárie WHO
na Slovensku, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového
projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2016), Okresného úradu - odboru školstva v Žiline a mesta
Žilina. Kampaň sa začala 1.septembra 2016 a vyvrcholila 1.decembra 2016, na Svetový deň
boja proti AIDS, stretnutím škôl a školských zariadení na Mestskom úrade v Žiline. Hlavné
zameranie kampane je na mladého človeka, na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí
u mladých ľudí na tému HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok prevencie boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočnila pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk
na Slovensku a v zahraničí a oslovila školy a školské zariadenia Slovenska. Počas realizácie
kampane boli všetky informácie dostupné na webovej stránke www.cervenestuzky.sk.
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 ročníku bolo
zapojených 520 škôl a školských zariadení Slovenska. Počet škôl a školských zariadení zapojených
do kampane predpokladáme, že je vyšší, lebo viaceré školy a školské zariadenia zrealizovali
aktivity, ale oficiálne sa do kampane neprihlásili.
Školy a školské zariadenia sa mohli zapojiť do kampane zrealizovaním niektorej
z ponúkaných aktivít kampane, napr. zorganizovaním odbornej prednášky alebo besedy (oslovením
odborných garantov kampane) na témy HIV/AIDS, závislosti, duševné zdravie, obchodovanie
s ľuďmi, účasťou vo výtvarnej súťaži v štyroch kategóriách - SŠ, ZŠ, ŠZŠ, ReeZ, účasťou v súťaži
„Živá“ červená stužka a v súťaži Športom pre Červené stužky, premietnutím odborného DVD na
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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, 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.
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1. VYVRCHOLENIE DESIATEHO ROČNÍKA
KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY
Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra,

vyvrcholil v Žiline slávnostným

stretnutím desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Vďaka podpore mesta Žiliny sa
záverečné stretnutie konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, kde prišlo vyše 300
zástupcov z 55 škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali
žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Prítomným sa v krátkych príhovoroch prihovorili
Ing. Patrik Groma, zástupca primátora mesta Žilina a Mgr. Janka Černická, za Okresný úrad, odbor
školstva v Žiline.
Stretnutie začalo odbornou prednáškou Doc. MUDr. Eleny Novákovej, PhD. z Jesseniovej
Lekárskej fakulty UK v Martine na tému HIV/AIDS a prezentáciou doc. MUDr. Jozefa Šuvadu
z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave o projektoch starostlivosti
o chorých na AIDS. Počas stretnutia boli slávnostne vyhodnotené dve tohtoročné súťaže, a to
výtvarná súťaž v štyroch kategóriách, a to v kategórii stredných, základných, špeciálnych
základných škôl a reedukačných centier a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej
súťaže bola udelená i cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku. Pri príležitosti svojho
desiateho výročia kampaň ocenila aj desiatich pedagógov, ktorí svojou angažovanosťou prispeli
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k šíreniu osvety o HIV/AIDS medzi svojimi žiakmi.

Po skončení stretnutia žiaci žilinských

základných a stredných škôl vytvorili v spolupráci s Mládežou Slovenského Červeného kríža
v Žiline na Hlinkovom námestí v Žiline „živú“ červenú stužku, ktorou chceli vyjadriť podporu
Svetovému dňu boja proti AIDS, ktorým je 1. december.
▼ Moderátorky stretnutia - študentky Gymnázia sv. Františka v Žiline

▼ Účastníci stretnutia
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Hostia stretnutia
▼ Mgr. Janka Černická, za Okresný úrad, odbor školstva v Žiline

▼ Ing. Patrik Groma - zástupca primátora mesta Žilina
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▼ Prednášajúci
Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine

Doc. MUDr. Jozef Šuvada o projektoch HIV/AIDS Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave
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▼ „Živá“ červená stužka na Hlinkovom námestí v Žiline
Kampaň Červené stužky, Gymnázium sv. Františka v Žiline, mesto Žilina a Mládež Slovenského
Červeného kríža v Žiline vytvorili spoločne so školami a školskými zariadeniami 1.decembra 2016
o 11.45 hod. na Hlinkovom námestí v Žiline „živú“ červenú stužku.
Ďakujeme zúčastneným školám - SPŠ stavebnej v Žiline, SZŠ v Žiline, SSOŠ v Bytčici a ZŠ na
Martinskej ulici v Žiline, ako aj ďalším účastníkom za spoločne vytvorenú prvú „živú“ červenú
stužku v Žiline.
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2. VYHODNOTENIE AKTIVÍT KAMPANE
2.1 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže 2016 na tému Červené stužky v boji proti
AIDS
Hodnotiaca komisia výtvarnej súťaže na tému Červené stužky zasadala dňa 15.11. 2016 v tomto
zložení:
Mgr. Margita Svetková - výtvarníčka, predseda komisie
Mgr. Janka Černická - za Okresný úrad odbor školstva v Žiline
Ing. arch. Mária Krajčová - za rodičov GSF v Žiline
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky
Kategória stredné školy:
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z 58 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Viktória Vysoká, Gymnázium, Rajec
2. miesto: Frederika Vanková, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda
3. miesto: Samuel Hôždala, SOŠ Ostrovského ulica, Košice
Čestné uznanie: Katarína Sabolová, SOŠ, Košická ul., Prešov
Čestné uznanie: Jakub Lukáč, SOŠ Ostrovského ulica, Košice
Cena poroty: Sabína Sabová, PaSa sv. Andreja- Svorada a Benedikta, Trenčín
Kategória základné školy:
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc zo 76 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Ema Žabojevová, ZŠ Veľké Uherce
2. miesto: Viktória Mária Staňová, ZŠ Malinovského ul., Partizánske
3. miesto: Vanesa Fushová, ZŠ s MŠ, Kľačany
Čestné uznanie: Nikola Pacáková, ZŠ s MŠ, Nálepkovo
Čestné uznanie: Beáta Jarábová, ZŠ Martinská ul., Žilina
Cena poroty: Viktória Prievozníková, ZŠ s MŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom
Kategória špeciálne základné školy:
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z 37 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Štefan Banda, ŠZŠ Hurbanovo - Zelený háj, Dulovce
2. miesto: Paloma Bandová, ŠZŠ s MŠI, Z. Nejedlého, Levice
3. miesto: Andrej Banda, ŠZŠ Hurbanovo - Zelený háj, Dulovce
Čestné uznanie: Františka Gažijová, SŠ internátna, Čaňa
Cena poroty: Adrián Gábor, ŠZŠ, Kostolné námestie, Kežmarok
Kategória reedukačné centrá:
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z troch zariadení prihlásených do uvedenej
kategórie sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Reedukačné centrum, Zlaté Moravce
2. miesto: Kolektív dievčat I., Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
3. miesto: Kolektív dievčat II., Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
Cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline: Julka Oláhová, ŠZŠ s MŠI, Bytča
Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku
Sandra Košútová, Školský internát, Námestie Andreja Hlinku, Ružomberok
Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a oceneným a zároveň ďakuje zapojeným školám
a školským zariadeniam za všetky zaslané práce.
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2.2 Vyhodnotenie súťaže „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2016
Hodnotiaca komisia súťaže na tému „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2016“
zasadala dňa 9.12. 2016 v tomto zložení:
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky
Mgr. Anna Zvrškovcová - za zriaďovateľa GSF v Žiline
Komisia hodnotila 95 zaslaných „živých“ červených stužiek uskutočnených pre desiaty ročník
kampane Červené stužky 2016 a rozhodla sa udeliť odmenu dvadsiatim „živým“ červeným stužkám
škôl a školských zariadení Slovenska takto:
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Škola/školské zariadenie
Gymnázium, Kukučínova ul., Poprad
Bilingválne anglické gymnázium Life Academy, Poprad
Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Súkromné športové gymnázium, Užhorodská ul., Košice - Juh
Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera, Levice
SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya, Galanta
SPŠ elektrotechnická, Komenského ul., Košice
Základná škola J. A. Komenského, Revúca
Základná škola, Malonecpalská ul., Prievidza
Základná škola, Černyševského ul., Bratislava
Základná škola, Veľké Uherce
Základná škola, Školská ul., Handlová
Základná škola, Nám. L. Novomeského ul., Košice - Staré Mesto
Základná škola, Ul. P. Dobšinského, Prievidza
Základná škola M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji
Základná škola, Jána Vojtecha Šimka, Žitavany
Základná škola, Martinská ul., Žilina
Špeciálna základná škola inter. sv. K.Hofbauera, Kláštorná ul., Podolínec

Čestné uznanie
1.
Spojená škola - ŠZŠ, Tehelná ul., Lipany
Ďakujeme za každú formu „živej“ stužky, za Váš záujem a čas ich pripraviť a vytvoriť. Mrzí
nás, že sme nemohli oceniť aj niektoré pekné a zaujímavé „živé“ červené stužky z dôvodu ako bol
krátky a nevystihujúci popis. Popisy víťazných „živých“ červených stužiek sú na
www.cervenestuzky,sk v časti zapojené školy.
Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a ďakuje všetkým zapojeným školám
a školským zariadeniam za ich „živé“ červené stužky uskutočnené pre desiaty 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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2.3 Vyhodnotenie súťaže Športom pre Červené stužky 2016
Víťazi boli vylosovaní počas stretnutia škôl a školských zariadení
v Žiline 1.12.2016 ( z 51 zapojených škôl)
Víťazi boli vyžrebovaní 1.12.2016 počas stretnutia škôl a školských zariadení v Žiline.
Žrebovanie uskutočnila Mgr. Janka Černická z Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.

Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Škola/školské zariadenie
Gymnázium sv.Moniky, Tarasa Ševčenka, Prešov
SOŠ gastronómie a služieb, Hviezdoslavova ul., Šurany
Odborné učilišet internátne, Šrobárova ul., Poprad
SZŠ, Kukučínova ul., Košice - Juh
ZŠ s MŠ, Mníšek nad Popradom
ZŠ s MŠ, Švábovce
ZŠ s MŠ, Šárovce
ZŠ s MŠ, Čaka č. 364
ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad, Dolný Kubín
ZŠ, Černyševského ul., Bratislava
ZŠ, Drábova ul., Košice - Sídlisko KVP
ZŠ, Školská ul., Lehota pod Vtáčnikom
ZŠ s MŠ, Horelica č. 429
ZŠ, Veľké Uherce
ZŠ s MŠ, Hladovka č. 238
ZŠ s MŠ, Trnovec nad Váhom č.302
ŠZŠ, Kováčska ul., Gelnica
ZŠ s MŠ, Imre Madácha, Dolná Strehová
Liečebno-výchovné sanatórium, Mojmírovská ul., Poľný Kesov
Spojená škola internátna, Z.Nejedlého, Levice Kampaň

Červené stužky gratuluje vylosovaným školám a ďakuje všetkým školám a školským
zariadeniam za záujem a zapojenie sa do súťaže Športom pre Červené stužky. Odmena v
podobe piatich tričiek a jedného USB s logom kampane bola vyžrebovaným školám zaslaná
poštou.
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3. OCENENIA PRI PRÍLEŽITOSTI DESIATEHO VÝROČIA
KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY
Kampaň Červené stužky pri príležitosti desiateho výročia udelila v rámci projektu „Zdravie v
školách 2016“ ocenenie učiteľom, vychovávateľom a koordinátorom kampane na školách a
školských zariadeniach, alebo školským zariadeniam, ktoré sa aktívne zapojili do kampane
počas jej desiatich ročníkov.
1. PhDr. Eva Tomková, MŠVVaŠ SR - sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR
2. Mgr. Eva Mlakytová, Gymnázium, Turzovka
3. Mgr. Adriana Guothová, SOŠ polytechnická, Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš
4. PhDr. Viera Piatrovová, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová ul., Zvolen
5. Mgr. Janette Teplická, Základná škola, Černyševského ul., Bratislava
6. Mgr. Marta Kačmárová, ZŠ, Školská ul., Toporec
7. Mgr. Drahoslava Vaščáková, Špeciálna základná škola, Kováčska ul., Gelnica
8. Ing. Mikuláš Simčuv, Špeciálna základná škola internátna, Viničná ul., Fiľakovo
9. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová ul., Levice
10. Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska ul., Nitra
Kampaň Červené stužky gratuluje oceneným a ďakuje za spoluprácu a angažovanosť sa v
kampani Červené stužky.
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4. KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY ĎAKUJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za podporu kampane v rámci rozvojového
projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2016,
Kancelárii WHO na Slovensku a jej riaditeľke Dr. Darine Sedlákovej MPH za pokračovanie
v záštite nad kampaňou Červené stužky,
Okresnému úradu - odboru školstva v Žiline a Mgr. Janke Černickej za jeho prítomnosť 1.12.
2016 na slávnostnom stretnutí v Žiline,
mestu Žilina a primátorovi Ing. Igorovi Chomovi za bezplatné poskytnutie veľkej zasadačky
na MÚ v Žiline dňa 1.12.2016 a Ing. Patrikovi Gromovi, zástupcovi primátora mesta Žilina za
jeho prítomnosť na stretnutí,
odborným garantom a spolupracovníkom kampane za ich odbornú garanciu a spoluprácu pre
kampaň bez nárokov na odmenu,
riaditeľstvu Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline za podporu kampane,
komisiám súťaží za prácu v komisii,
médiám, ktoré sprostredkovali informácie o kampani školám a širokej verejnosti Slovenska,
firme Michales media s.r.o. za fungovanie webovej stránky kampane a za tvorbu nového
propagačného materiálu kampane,
riaditeľom, pedagógom a žiakom škôl a školských zariadení Slovenska, ktorí boli zapojení do
kampane Červené stužky,
žiakom Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline za aktivity pre kampaň,
všetkým Vám, ktorí ste zviditeľnili 1.december - Svetový deň boja proti AIDS na školách.

Kampaň Červené stužky ďakuje všetkým školám a školským zariadeniam za ich aktivity a
správy pre deviaty ročník kampane Červené stužky. Školy a školské zariadenia budú
odmenené za správu o svojich aktivitách kalendárom kampane na rok 2017.

Všetkým Vám, priaznivcom kampane Červené stužky, ešte raz ďakujeme.
Želáme Vám milostiplné Vianoce a pokoj a dobro do Nového roka 2017.

S úctou
PhDr. Anna Poláčková
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