1

Milí riaditelia škôl a školských zariadení, učitelia,
vychovávatelia, koordinátori a priatelia
kampane Červené stužky!
Kampaň Červené stužky sa za desať rokov existencie stála
známou na Slovensku vďaka vám! Teší nás záujem o kampaň
Červené stužky. Ďakujeme a predkladáme vám náš internetový
časopis, ktorý chce byť sumarizáciou vývinu kampane
a prehľadom aktivít počas jej desiatich rokov.
Časopis vznikol vďaka MŠVVaŠ SR (v rámci rozvojového
projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“) a Okresného
úradu, odboru školstva v Žiline.
Červené stužky 2016
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Milí priatelia,
časopis, ktorý držíte v rukách, je hodnotiacim časopisom desiatich ročníkov kampane Červené
stužky. Je to časopis vďaky organizátora, Gymnázia sv. Františka v Žiline, za desať rokov života
kampane Červené stužky.
Nič nevzniká náhodou, a tak náhodou nevznikli ani Červené stužky. Pri zrode nového diela
obyčajne stojí niečo veľmi vzácne. V prípade Červených stužiek to bola Misia sv. Jána v
Barbertone v Juhoafrickej republike, kde so životom bojujú deti nakazené HIV. Je to miesto
utrpenia a bolesti, ale zároveň aj miesto malých ANJELOV, ktorých životná skúška je
povzbudením pre Červené stužky. Hlavnou filozofiou Červených stužiek je odovzdanie
odborných vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe AIDS.
Naše poďakovanie patrí všetkým odborným garantom kampane, ktorí desať rokov poskytujú
odborné vedomosti kampani a zapojeným školám. Kampaň sa uskutočňuje v rámci
rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách, preto naše poďakovanie patrí v prvom
rade MŠVVaŠ SR a Okresnému úradu - odboru školstva v Žiline nielen za finančnú podporu,
ale aj za cenné rady a usmernenia. Ďakujeme riaditeľke Kancelárie WHO na Slovensku Dr.
Darine Sedlákovej, MPH. za záštitu nad kampaňou. Ďakujeme mestu Žilina a jeho primátorom
za podporu kampane. Ďakujeme všetkým médiám, ktoré kampaň sprevádzali svojimi
príspevkami. Červené stužky by nemohli vzniknúť bez škôl a školských zariadení zapojených do
rôznych aktivít kampane. Všetkým vám, riaditelia, učitelia a koordinátori kampane ďakujeme
za entuziazmus a ochotu urobiť niečo viac pre vašich žiakov. Ďakujem vám za slová uznania a
podpory. Chceme sa tiež poďakovať vám, naši mladí, ktorí stojíte uprostred sveta a hľadáte
správny životný smer. Želáme vám, aby ste aj prostredníctvom Červených stužiek našli pravý
zmysel života. Ďakujeme vám za aktívne zapojenie sa do súťaží kampane. Veríme, že svoje
vedomosti správne využijete. Naše poďakovanie tiež patrí vedeniu, všetkým pedagógom a
úžasným žiakom Gymnázia sv. Františka v Žiline, ktorí červené stužky nielen manuálne
vytvárali, ale nimi aj žili.
Milí priatelia, nech nám 1.december pripomína Svetový deň boja proti AIDS ako deň posolstva
porozumenia a solidarity ku všetkým, ktorí bojujú s HIV/AIDS a v našej kampani aj posolstva
dobročinnosti tých, ktorí bojujú proti HIV/AIDS.
Vám všetkým ĎAKUJEME a želáme príjemné a obohacujúce čítanie.
Kampaň Červené stužky
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TRI NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY ČERVENÝM STUŽKÁM
Ako sa zrodil nápad s názvom Červené stužky?
Kampaň Červené stužky oficiálne vznikla v roku 2007 na Gymnáziu sv. Františka v Žiline. Pri
zrode nového diela obyčajne stojí niečo veľmi vzácne. V prípade Červených stužiek je to Misia
sv. Jána v Barbertone v Juhoafrickej republike, kde so životom bojujú deti choré na AIDS. Keď
som v roku 2007 napísala projekt s názvom Červené stužky, netušila som, že vznikne osvetová
a preventívna kampaň, ktorá osloví školy a školské zariadenia Slovenska a stane sa pre ne
zaujímavou a podnetnou. Dnes môžem s istotou povedať, že kampaň má za sebou už
desaťročnú históriu a že si sama vytvára svoje smerovanie.
Aká je filozofia kampane Červených stužiek?
Kampaň Červené stužky je venovaná náročnej problematike HIV/AIDS a jej hlavným
zameraním je odovzdanie a prehĺbenie odborných vedomostí a informácií o víruse HIV
a chorobe AIDS mladým ľuďom Slovenska. Keď sa povie slovo kampaň, asi si všetci predstavíme
krabičku a zbieranie peňazí. Kampaň nie je spojená s finančnou zbierkou. Ďakujeme, že sa
kampaň môže uskutočňovať s podporou MŠVVaŠ SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie
a bezpečnosť v školách“), Okresného úradu - odboru školstva v Žiline a mesta Žilina. Som veľmi
vďačná, že záštitu nad kampaňou prevzala Dr. Darina Sedláková, MPH. - riaditeľka Kancelárie
WHO na Slovensku. Filozofia? Naučiť sa, aj u nás na Slovensku, pozerať sa na problematiku
HIV/AIDS inak, skôr pozitívnymi očami. Túžbou kampane je naučiť mladých ľudí zaujať správny
postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Naučiť sa zaujať,
napriek ťažkostiam a problémom dnešnej doby, správny postoj k hodnotám života.
Prečo názov Červené stužky?
Červená stužka je medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými
chorobou AIDS, ktorý vznikol v New Yorku v roku 1991. Červená farba bola vybraná ako
symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti AIDS, ktorým sa stal 1.december, si ľudia na
celom svete, pripínajú na odev červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj voči HIV/AIDS.
Hlavné posolstvá červenej stužky sú záujem, solidarita, nádej a podpora ľudí nakazených HIV
alebo postihnutých chorobou AIDS. Keď som navštívila Misiu sv. Jána v Barbetone a deti
nakazené HIV a vnímala som ich veľkú chuť žiť, vedela som, že kampaň má svoje miesto aj na
Slovensku. Som rada, že si môžeme vzájomne aj na diaľku pomáhať - oni Slovensku a my Misii
sv. Jána v Barbertone.
PhDr. Anna Poláčková, zodpovedná za kampaň
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ZAMERANIE A ZAPOJENOSŤ KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY
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. Našou túžbou je naučiť sa pozerať na
problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť mladých ľudí zaujať správny postoj aj
v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu
druhých ľudí. Kampaň sa uskutočnila pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk
na Slovensku a v zahraničí a oslovila školy a školské zariadenia Slovenska.
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.
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ODBORNÍ GARANTI A SPOLUPRACOVNÍCI
ČERVENÝCH STUŽIEK
Červeným stužkám počas desiatich ročníkov pomáhali odborní garanti a spolupracovníci.
Odborný garant alebo spolupracovník bol uvedený na webovej stránke kampane, podporoval
kampaň a zároveň bol ochotný podľa svojich možností poskytnúť odborné poznatky kampani
a školám.
Našimi odbornými garantmi a spolupracovníkmi v desiatom ročníku sú:
Kancelária WHO na Slovensku
Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave
Misia sv. Jána v Barbertone (JAR)
Ústav mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Katedra zoológie a antropológie
Katolícka univerzita v Ružomberku - Katedra biológie a ekológie
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Doctors for life International (medzinárodná organizácia)
FNsP v Žiline
Dom rodina “Vila Pinia” v Taliansku
Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave
RETEST - Dom na polceste v Bratislave
Resocializačné zariadenie Z-Návrat v Bobrove
Liga za duševné zdravie SR v Bratislave
Kruciata oslobodenia človeka v Levoči
p. Tomáš Řehák a p. Roman Povala
OLÚP na Prednej Hore
Slovenská katolícka CHARITA v Bratislave
Kampaň Červené stužky ďakuje odborným garantom a spolupracovníkom.
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FILMY ČERVENÝCH STUŽIEK
Rok 2007
Film Anjeli
Dokumentárny film Anjeli stál pri zrode kampane Červené stužky. Vďaka tomuto citlivo
vytvorenému filmu sme sa mohli dotknúť životov mladých ľudí a posunúť rozmer HIV/AIDS
na nový „level“ v našej spoločnosti. Dovolíme si preto priblížiť film dlhším komentárom.
Sestra FRANTIŠKA OLEXOVÁ OSF, rodáčka z Námestova, prišla do Juhoafrickej republiky v
roku 1995. „Afrika bola mojím tínedžerským snom,” prezrádza. V Misii sv. Jána v Barbertone
pracuje už piaty rok v Centre pre zomierajúcich na aids. „Každý zomiera inak,” konštatuje
sestra, ktorá videla zomierať už stovky ľudí. Detí i dospelých.

Sestra Františka Olexová je pre pacientov mamou, sestrou, dcérou... Podľa toho, čo komu
najviac chýba.
Zvoní mobil. Sestra Františka pribrzdí a vyhrabe z tašky starší, nadrozmerný mobil s drôtikom
namiesto antény. „Yes?” ... „Ach chúďatko Virginia,” vzdychne si. „Virginia zomrela,” otočí sa k
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nám za jazdy Františka. „Som však zároveň rada, že to už Boh ukončil. Veľmi sa trápila. Bola už
len kosť a koža. Keby ste len videli tváre tých detí, zomierajú ako dospelí,” hovorí sestra
Františka. Po chrbte nám behá mráz. Zoči voči smrti zrazu všetko nadobúda inú hodnotu. „Ľudí
šokuje, že sa o smrti rozprávame bez emócií ako o úplne banálnej veci, dokonca aj pri jedle. Pre
nás je však každodennou realitou,” vytrháva nás z omráčenia sestra Františka a priznáva:
„Niekedy je to aj na mňa priveľa. Keď zomierajú dospelí, hovorím si, že choroba je často
následkom ich predchádzajúceho života. Ale deti predsa za nič nemôžu. Buď sa už narodili HIV
pozitívne, alebo ich niekto nakazil. „Často sa utešujem, že tieto deti svojím utrpením vykupujú
svet.”
Surprise
„Františkááááá, Františkáááá, Františkááá....” nesie sa malým nádvorím monotónne detské
volanie. Všade je tma, väčšina detí už spí. Františka sedí za stolom pri nočnej lampe a bojuje so
spánkom. Má nočnú službu v centre. Už tri dni a dve noci poriadne nespala. „Františka je taká.
Stále niekde behá a niečo organizuje,” spomíname si na slová záhradníka Paula. „Už ma ten
Surprise hnevá. Stále niečo vymýšľa,” zašomre si Františka popod nos a vstáva. Surprise má
šesť rokov, deti v centre sa dožívajú priemerne siedmich. „Surprise prišiel k nám ako
päťmesačný. Celé telo mal pokryté mokvajúcimi ranami a vyrážkami. Skúšali sme všetky možné
masti, aby sme mu pomohli. Bolestivý liečebný proces komplikoval fakt, že bol HIV pozitívny.
Zo začiatku sa nesmial, ale teraz nás jeho nákazlivý smiech teší...,” píše v chorobopise sestra
Anece. Surprise je Františkin miláčik. Napriek tomu mu naložila pár na zadok, načo dostal
Surprise záchvat smiechu. „Surprise, vieš že si chorý a smiech ti ničí pľúca. Vždy keď sa príliš
smeješ, musím ti dať dýchací prístroj,” dohovára mu sestra. Surprise zosmutnel a schoval sa
pod perinu. Zrazu pred Františku vystrčil ruku s fosforeskujúcou smrtkou a začal sa dusiť od
smiechu.
Habit srdca
„Kulum Kulum ťa miluje, Magi. Neboj sa,” modlí sa pri posteli dvadsaťšesťročnej ženy Františka.
Sťahuje si latexovú rukavicu a hladí zomierajúcu po čele. „Už nemáme veľa času. Môžem jej dať
lieky, umyť ju, ale hlavne môžem byť pri nej,” šepká Františka. Magi nemá nikoho. Rodina ju pre
chorobu zavrhla a jej dieťa zomrelo včera v nemocnici na choleru. Z Františkinho hlasu zaznieva
dojatie: „Niekedy sa snažím vžiť do ich kože. Všetko na tomto svete stratili, zomierajú opustení
a stará sa o nich jeden z belochov, ktorí im v minulosti toľko ubližovali. Majú nesmierne bolesti,
predsa nám však dôverujú a odchádzajú v pokoji.”
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Samson, máš aids?
„Nie. Len sa cítim byť slabý a trochu ma bolia pľúca,” tvrdohlavo opakuje Samson. Podľa sestry
Františky je však v poslednom štádiu. „Samson, veď si ešte nedávno u nás v misii zomieral na
aids. Dobre sme sa o teba starali, mal si výživnú stravu, lieky a polepšilo sa ti. Teraz si žiješ vo
svojej chyži a zdá sa ti, že už je všetko v poriadku. Aids sa však nedá vyliečiť,” vysvetľuje
Františka už hádam stý raz 30-ročnému mladému mužovi. „Asi mám tuberkulózu,” tvrdí
neodbytný Samson. „Je to s nimi ťažké. Nechcú ani len pripustiť, že aids vôbec existuje. Akoby
to bol len výmysel bielych. Podľa neoficiálnych odhadov má pritom každý tretí obyvateľ
Juhoafrickej republiky aids. Keď ideme do osady, už podľa príznakov vidíme, že ho má ten, aj
tamten, ale všetci sa tvária, akoby nič. Boja sa smrti a odmietnutia. V Afrike sú chorí na aids
vyhnaní na okraj spoločnosti ako kedysi malomocní v Európe,” objasňuje zložitú situáciu sestra
Františka. Jej spolusestra Denis dodáva: „Až keď je niekto na tom veľmi zle, ide do nemocnice.
Tam mu už nevedia pomôcť a pošlú ho k nám, aby v nemocnici nezaberal miesto. Nikto k nám
však nechce ísť. Vedia, že z Misie sv. Jána vedie len jedna cesta...”
Ďakujeme za spoluprácu
Na cintoríne v Barbertone je vykopaných 20 čerstvých jám. „O týždeň budú plné,” tvrdí náš
sprievodca Paul. „Zomierajú ako muchy,” povzdychne si sestra v barbertonskej nemocnici.
„Tento týždeň sme mali štrnásť pohrebov,” vyratúva spokojný manager pohrebnej služby New
Era. Františka mu prišla vyplatiť truhlu Virginie. „Spoluprácu s Misiou sv. Jána hodnotím veľmi
pozitívne. Dopravu im vôbec neúčtujeme,” chváli sa manager spoza počítača. Sestra Františka
spomína na príhodu z Vianoc, keď im prišla veľká kytica ruží. Nevedeli, kto by im ju mohol
poslať. Na sprievodnom lístočku stálo: „Ďakujeme za nadštandardnú spoluprácu. New Era.”
Sestra Denis prišíva na bielu košieľku červenú stužku - symbol aids. „Nakoniec dieťa oblečieme
do košieľky ako anjelika. Často ich na túto chvíľu pripravujeme. Rozprávame im, že pôjdu za
Ježiškom, lebo potrebuje nových anjelikov. Každý bude mať svoju hviezdičku.” Deti vedia, že sú
HIV pozitívne, vedia, čo to znamená. Keď im zomiera kamarát, zídu sa okolo jeho postieľky a
modlia sa. Povzbudzujú ho, aby sa nebál a že prídu za ním. Ako anjeli.
MAREK POLÁČEK
Snímky: Bystrík Priwitzer
Príspevok vznikol vďaka spolupráci televízneho štúdia Lux communication.
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Rok 2005
Film Anjeli a Mária Olexová získali Cenu človeka v ohrození 2005
V roku 2005 sa po tretíkrát vyhlasovala Cena Človek v ohrození za pomoc krízovým oblastiam
sveta. Ocenenie môže získať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý významne pomohol
ľuďom v iných krajinách trpiacim následkami vojnových, humanitárnych alebo prírodných
katastrof.
Čestné uznanie získala aj sestra Mária Františka Olexová, ktorá pôsobí v Juhoafrickej
republike od roku 1995 a už šesť rokov pracuje v rámci Misie sv. Jána v Barbertone v Centre
pre zomierajúcich na AIDS. Venuje sa najmä umierajúcim deťom. Jej prácu prezentuje aj
dokumentárny film slovenského režiséra Mareka Poláčeka „Anjeli“, ktorý bol uvedený v rámci
festivalu Jeden svet 2005.
Školy, ktoré film získali v 1. alebo 2. ročníku kampane ho môžu žiakom premietnuť podľa
záujmu. Kampaň momentálne nedisponuje uvedeným filmom, preto školy, ktoré oň majú
záujem, si ho môžu objednať prostredníctvom internetového obchodu www.lux.sk. Film je
súčasťou série filmov s názvom Moja misia I.

Rok 2009
DVD HIV/AIDS
Na žiadosť viacerých škôl sme v spolupráci s odborným garantom kampane - MUDr. Elenou
Novákovou PhD. vedúcou Ústavu mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine a štúdiom Lux communication vytvorili odborné DVD kampane s názvom
„HIV/AIDS“, ktoré je pomôckou pre školy a školské zariadenia, pretože prináša odbornú
prednášku na tému HIV/AIDS.

Rok 2011
Film „In you face“
DVD s názvom „In yuor face“ kampaň získala od medzinárodnej organizácie Doktors for live
International (Doktori pre život). Ide o 30 minútový film v angličtine so slovenskými titulkami.
Uvedená medzinárodná organizácia v ňom prezentuje preventívnu prednášku, ktorú si v Afrike
vypočula už tisícka žiakov. Film podporuje filozofiu kampane Červené stužky. Je na nás, či sa
filmom necháme inšpirovať.
„Tínedžerké roky sú rokmi hľadania rozhodnutí, ktoré sa týkajú aj sexuálneho života. Jediná
chyba môže zničiť budúcnosť. V dnešnom víre názorov sú to často mätúce posolstvá.“ In your
face (Do tváre) je dokument, ktorý nič neprifarbuje a predstavuje zdravotné a morálne následky
voľného sexu. V informatívnej polhodine prináša tento film silné, život meniace posolstvo.“
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Rok 2012
Film Príbehy anjelov
Dokumentárny film Príbehy anjelov je vlastným filmom kampane Červené stužky a je
pokračovaním dokumentárneho filmu Anjeli. Oba filmy sa odohrávajú na Misii sv. Jána v
Barbertone, ktorá je zameraná na starostlivosť o nakazených HIV a chorých na AIDS. Film
Príbehy anjelov pozýva diváka zamyslieť sa nad príbehmi dospievajúcich mladých ľudí
nakazených HIV. Film vznikol v spolupráci s VIDEOART s.r.o
„Keď budeš mať priateľku, povieš jej, že más HIV? Alebo, keď budeš mať priateľa a bude to
vážny vzťah, povieš mu, že máš HIV? Musíte poznať seba a tú osobu, partnera, o ktorom si
myslíte, že by ste s ním chceli zdieľať svoj život – majú právo to vedieť alebo nie?“ Viem, čo na
to hovorí zákon, ale viete, čo na to hovorí vaše srdce? To už je iný príbeh“.
„Akokoľvek, toto je môj život s HIV. Rada tancujem, kreslím, spievam, čítam, plávam, riešim
matematicko-slovné problémy a píšem skladby. Chcela by som byť učiteľkou. Teraz, keď mám
jedenásť rokov, dúfam, že budem dlho žiť. Mám veľa snov a chcem toho veľa spraviť, kým
zomriem. Je tu toho tak veľa, pre čo sa oplatí žiť a toľko veľa priateľov, ktorých sa oplatí
stretnúť. Boh je tu pre mňa vždy a viem, že ma ochráni a pomôže mi žiť jeho plán. Som vďačná,
že mi dal taký dlhý život a ľudí, ktorí mi každý deň pomáhajú žiť. HIV je súčasťou môjho života
a neviem, ako to celé skončí. Možno vás zaujíma, či sa bojím. Áno, niekedy áno. Keď niekedy
ochoriem, rozmýšľam, čo sa deje. Videla som umrieť veľa ľudí. Niektorí boli veľmi chorí - trvalo
dlho, kým zomreli a veľa trpeli. Vďaka, že ste si prečítali alebo vypočuli kúsok z môjho príbehu.“
(dievča z Misie sv. Jána Barbetone - JAR)
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OCENENIA ČERVENÝCH STUŽIEK
Kampaň Červené stužky počas svojich desiatich rokov fungovania dostala množstvo
významných rád, povzbudení a ocenení. Obdržala poďakovanie od MŠVVaŠ SR, Okresného
úradu - odboru školstva v Žiline, Kancelárie WHO na Slovensku, Ministerstva zdravotníctva,
mesta Žiliny, odborných garantov a od škôl a školských zariadení Slovenska. Každé slovo
poďakovania a povzbudenia je motiváciou a potvrdením, že kampaň má svoje miesto v živote
mladých ľudí. Rok 2014 bol zvlášť významným, pretože kampaň získala významné ocenenie.
Na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udelila ministerka zdravotníctva SR
a hlavný hygienik SR kampani Červené stužky a PhDr. Anne Poláčkovej významné ocenenie,
a to medailu MUDr. Ivana Stodolu za prínos k rozvoju zdravotnej výchovy obyvateľstva SR.
Medailu prevzala PhDr. Anna Poláčková dňa 22.10.2014 z rúk hlavného hygienika SR prof.
MUDr. Ivana Rovného. Ďakujeme za udelenie tohto významného ocenenia.
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OCENENÍ ČERVENÝMI STUŽKAMI
Rok 2011
Ocenenia pri príležitosti piateho výročia kampane Červené stužky
Kampaň Červené stužky pri príležitosti piateho výročia udelila v rámci projektu „Zdravie v
školách 2011“ ocenenie učiteľom, vychovávateľom a koordinátorom kampane na školách a
školských zariadeniach, ktorí sa aktívne zapojili do kampane počas jej piatich ročníkov.
Stredné školy:
1. Mgr. Anna Krellová, Gymnázium J. M. Hurbana Čadca
2. PaedDr. Beáta Pácalová, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj Dunajská Streda
3. Mgr. Ivana Kapitančíková, Gymnázium Lipany, Komenského ul. Lipany
4. RNDr. Andrea Sidó, Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín, Slnečná ul. Šamorín
5. Ing. Mária Kubicová, Spojená škola, Kollárova ul. Sečovce
6. Mgr. Jarmila Semanová, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice
7. PhDr. Silvia Rovná, Stredná zdravotnícka , Ul. M. Hattalu Dolný Kubín
8. Mgr. Ivana Frívaldská, Pedagogická a sociálna akadémia, Ul. SNP Turčianske Teplice
9. Mgr. Oľga Ďuranová, Cirkevné konzervatórium Bratislava
10. PhDr. Bronislava Vojteková, SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska ul., Bratislava
11. Mgr. Anna Macháčková, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska ul. Martin
12. Mgr. Jana Vereščáková, SHA ESO Euroškola, Komenského ul. Michalovce
13. Mgr. Marta Medveďová, Súkromná SOŠ technická, Ul. Dr. Janského Žiar nad Hronom
14. PhDr. Erika Hrkľová, Stredná odborná škola, Ul. Hattalova Námestovo
15. Mgr. Margita Svetková, Gymnázium sv. Františka v Žiline - za prácu predsedu v piatich
ročníkoch komisie celoslovenskej výtvarnej súťaže
Základné školy:
Por. č. Meno a priezvisko Škola
1. Mgr. Mária Volajová, Základná škola Bobrovec
2. Mgr. Jana Matisová, ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín, Kohútov sad Dolný Kubín
3. Mgr. Marta Salvová, Základná škola Lisková, Pod Chočom Lisková
4. Mgr. Viera Sobolová, ZŠ s MŠ Lutiše
5. Mgr. Miriam Štibrányová, Základná škola, Školská ul. - Pavilón B Pribeta
6. Mgr. Magdaléna Tavačová, ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Štefánikova ul. Varín
7. Mgr. Marta Kukučková, ZŠ Veľké Uherce Veľké Uherce
8. Mgr. Anna Šebestová ZŠ s MŠ Vikartovce
9. Mgr. Andrea Rabčanová, ZŠ Námestie mladosti, Námestie mladosti Žilina - Hájik
10. PhDr. Katarína Kropáčová, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. M. Rázusa, Lučenec
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Špeciálne základné školy:
Por. č. Meno a priezvisko Škola
1. Mgr. Erika Vargová, Špeciálna ZŠ, Pobrežná ul. Dulovce
2. Mgr. Denisa Mináčová, Špeciálna základná škola, Partizánska ul. Klenovec
3. Mgr. Simona Hajnalová, Špeciálna základná škola, Námestie Andreja Cabana Komjatice
4. Mgr. Michaela Maciková, Špeciálna základna škola, Kapušianska ul. Pavlovce nad Uhom
5. Mgr. Dagmar Chorogwická, Špeciálna základná škola, Zimná ul. Spišská Belá

Rok 2016
Ocenenia pri príležitosti desiateho výročia kampane
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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BENEFIČNÉ KONCERTY ČERVENÝCH STUŽIEK
Rok 2008
Benefičný koncert pre anjelov
Benefičný Koncert pre anjelov bol venovaný Misii sv. Jána v Barbertone (Juhoafrická
republika). Bol umelecky a citlivo spracovaný pod vedením Mgr. art. Anny Bomborovej a dotkol
sa sŕdc prítomných. Upozornil na utrpenie spôsobené chorobou AIDS. Koncert sa uskutočnil vo
viacerých mestách Slovenska. Premiéru mal 30.11. 2008 v Dome umenia Fatra v Žiline (v
predvečer 1.decembra - Svetového dňa boja proti AIDS), pokračoval v Turčianskych Tepliciach,
Bratislave, Prešove a záverečný koncert bol 18.1. 2009 opäť v Žiline. Počas koncertu boli
premietané ukážky z filmu Anjeli, ktorý sa odohráva na Misii sv. Jána v Barbertone. Benefičný
koncert mal veľký ohlas. Ďakujeme!

Rok 2009
Benefičný koncert pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS
"Vlani som spolu s mojimi priateľmi, vzácnymi ľuďmi a vynikajúcimi umelcami založila
HUDOBNÉ DIVADLO EDEN, ktorým chceme k svetu prehovárať dobrou hudbou a kvalitnými
projektmi vypovedajúcimi o dôležitosti ľudskosti a solidarity vo svete....Dotkol sa nás príbeh
detí z Misie sv. Jána v Juhoafrickej republike, zomierajúcich na AIDS a mali sme obrovskú túžbu
pomôcť im prostredníctvom našich talentov". (Mgr. art. Anna Bomborová)
Benefičný koncert pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa uskutočnil 6.12.2009
v Dome umenia Fatra v Žiline. U širokej verejnosti mesta Žilina mal veľký ohlas. Ďakujeme!
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STRETNUTIA ČERVENÝCH STUŽIEK
Rok 2007
V prvom ročníku kampane Červené stužky sa 1.12.2007 uskutočnilo stretnutie škôl žilinského
regiónu na tému HIV /AIDS nebezpečenstvo pre Európu a svet?
Stretnutia, ktoré prebiehalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, sa zúčastnilo 200
účastníkov - učiteľov a študentov z 29 škôl a školských zariadení. Medzi účastníkov zavítali:
pán primátor mesta Žiliny Ivan Harman, pani poslankyňa Eva Országhová zo zastupiteľstva
mesta Žiliny, pani Zuzana Akantisová - prednostka Krajského školského úradu a ďalší hostia
z Krajského školského úradu v Žiline. Naše poďakovanie patrí prednášajúcim, a to: RNDr.
Monike Hábekovej z Národného referenčného centra v Bratislave, ktorá prednášala
a zodpovedala na otázky týkajúce sa problematiky HIV/ AIDS, Markovi Poláčkovi z LUX
communication - režisérovi filmu Anjeli a PhDr. Petrovi Šulákovi z Retestu v Bratislave, ktorý
študentom priblížil drogovú problematiku a prácu v resocializačnom zariadení Retest. Ich
prednášky sa stretli s veľkým ohlasom a diskusiou. Počas regionálneho stretnutia prebiehala
v priestoroch Mestského úradu v Žiline vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému:
HIV/AIDS nebezpečenstvo pre Európu a svet? Študenti si počas prestávok mohli pozrieť
zaslané súťažné plagáty a mohli tiež udeliť Cenu sympatie, ktorú získal plagát Terézie
Paríšekovej z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci. Stretnutie
moderovali a organizačne zabezpečovali študenti Gymnázia sv. Františka v Žiline.

Rok 2008
Vyvrcholenie druhého ročníka kampane Červené stužky sa uskutočnilo regionálnymi
stretnutiami na Svetový deň boja proti AIDS - 1.12. 2008
Regionálne stretnutia boli spoločným manifestom žiakov stredných škôl venovaným
Svetovému dňu boja proti AIDS. Priniesli školám a školským zariadeniam ako aj širokej
verejnosti posolstvo porozumenia, súcitu a nádeje v otázke AIDS. Ich hlavnou témou bolo:
HIV/AIDS a vytvorili sme nimi vzájomne prepojenú „sieť“ boja proti AIDS po celom Slovensku.
Všetkých stretnutí sa zúčastnilo vyše 1000 žiakov stredných škôl Slovenska, ktorých
sprevádzali ich učitelia.
Školy Bratislavy a Bratislavského kraja boli pozvané na regionálne stretnutie do Kultúrneho
centra Zrkadlový háj (veľká sála) na Rovnianskej ulici v Bratislave. Na tému HIV/AIDS
prednášala RNDr. Danica Staneková, CSc z Národného referenčného centra pre prevenciu
HIV/AIDS v Bratislave a p. Henrieta Dubovská - Havrilová na tému: Starostlivosť o chorých na
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AIDS. Konzervatórium v Bratislave spestrilo stretnutie hudobným a tanečným príspevkom.
Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Bratislava p.Andreja Ďurkovského.
Košický kraj pripravil dve regionálne stretnutia. Organizátorom prvého stretnutia bolo
Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici v Košiciach. Stretnutie sa uskutočnilo v KS Jazero
(bývalé Malibu), na Spišskom nám.1. pod záštitou starostky MČ Košice Nad jazerom MVDr.
Anny Jenčovej. Na tému HIV/AIDS žiakom SŠ prednášala MUDr. Lucia Šuleková z Kliniky pre
infekčné choroby v Košiciach. Druhé stretnutie sa uskutočnilo v Trebišove. Jeho organizátorom
bola Obchodná akadémia v Trebišove a bolo pod záštitou primátora mesta Trebišov MVDr.
Vladimíra Anďala, CSc. Na Mestskom úrade v Trebišove prednášala prítomným žiakom MUDr.
Ľudmila Tintová.
Školy Prešovského kraja pozvalo na regionálne stretnutie Gymnázium sv. Františka Assiského
v Levoči. Na tému HIV/AIDS prednášal MUDR. František Orlovský a stretnutie prebiehalo
formou workshopov pod vedením lídrov Dreams and Teams.
Trenčiansky región bol pozvaný do Nemšovej, kde sa stretnutie uskutočnilo v „Kultúrnom
centre Klub S“ v Nemšovej pod vedením organizátora stretnutia Spojenej katolíckej školy sv.
Rafaela. Odborný garant kampane NsP v Žiline (Mgr. Jarmila Psotová) priblížil žiakom
problematiku HIV a AIDS a o starostlivosti o chorých na AIDS im porozprávala p. Mária
Vlčáková.
Gymnázium Angely Merici v Trnave pozvalo školy Trnavského kraja na stretnutie do kina
Hviezda na Paulínskej ul. v Trnave. Stretnutie sa tu uskutočnilo pod záštitou primátora mesta
Trnava Ing. Štefana Bošnáka. Na tému HIV/AIDS prednášala prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
a prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., Dr.h.c. Na stretnutie medzi žiakov prišiel aj režisér filmu
Anjeli Marek Poláček, riaditeľ TV LUX.
Organizátor kampane Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozval školy Žilinského kraja
na stretnutie do Mestského úradu v Žiline. Stretnutie sa tu uskutočnilo pod záštitou primátora
mesta Žiliny Ivana Harmana a prednostky KŠÚ Ing. Zuzany Akantisovej. Na tému HIV/AIDS
prednášala MUDr. Elena Nováková, vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine. Problematiku látkových a nelátkových závislostí žiakom priblížil
Mgr. Marcel Zemančík zo Z - Návrat centra v Bobrove. V Žiline bolo viac ako 330 prítomných.
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Rok 2009
Hodnotiace stretnutie a zároveň slávnostné ukončenie tretieho ročníka kampane Červené
stužky sa uskutočnilo 10.12. 2009 v aule Gymnázia sv. Františka v Žiline.
Na hodnotiacom stretnutí kampane boli prítomní významní hostia ako PhDr. Eva Tomková za
MŠ SR, Mgr. Anna Pučalová za KŠÚ v Žiline, víťazi celoslovenských súťaží a zástupcovia
zúčastnených škôl v kampani ako školskí koordinátori kampane (učitelia, vychovávatelia,
členovia školských rád), žiaci a sympatizanti kampane. Zámerom stretnutia bolo vzájomné
obohatenie sa so skúsenosťami získanými v kampani prostredníctvom jednotlivých aktivít.

Rok 2010
Štvrtý ročník kampane Červené stužky vrcholil 1. decembra 2010 - na Svetový deň boja proti
AIDS, a to stretnutím v Žiline, na ktoré prišlo 250 účastníkov z celého Slovenska. Prítomným
sa prihovorila pani PhDr. Eva Tomková, zástupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR, bolo prvýkrát verejne premietnuté odborné DVD kampane s názvom HIV/AIDS
a Ing. Michal Šerík prítomným sprostredkoval svoje skúsenosti o starostlivosti o chorých na
aids na Misii sv. Jána v Barbertone (JAR). Na stretnutí bola vyhodnotená obľúbená
celoslovenská výtvarná súťaž v troch kategóriách, a to v kategórii stredných, základných
a špeciálnych základných škôl.

Rok 2011
Piaty ročník kampane Červené stužky vrcholil 1. decembra 2011 - na Svetový deň boja proti
AIDS, a to stretnutím v Žiline, na ktoré prišli zástupcovia zo 48 škôl a školských zariadení
z celého Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka.
Prítomným sav krátkom príhovore prihovorili Mgr. Ján Jaraba, zástupca Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Iveta Medveďová, vedúca odboru sociálneho a zdravotného
v meste Žilina, Mgr. Anna Pučalová, za KŠÚ v Žiline a ThLic. Blanka Timková, riaditeľka
Gymnázia sv. Františka v Žiline. Odbornú prednášku na tému HIV/AIDS predniesla Mgr.
Jarmila Psotová z FNsP v Žiline, projekty starostlivosti o chorých na AIDS v Afrike priblížila
PhDr. Jana Adamcová, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Záverečná prednáška o drogových závislostiach patrila riaditeľovi resocializačné zariadenia ZNávrat centrum Mgr. Marcelovi Zemančíkovi a jeho klientom. Program spestrili žiaci gymnázia
pantomímou o lákadlách dnešného sveta na mladého človeka. Na stretnutí bola vyhodnotená
obľúbená celoslovenská výtvarná súťaž v troch kategóriách, a to v kategórii stredných,
základných a špeciálnych základných škôl. Počas stretnutia boli slávnostne predstavení
ocenení pätnásti učitelia stredných škôl, desiati učitelia zo základných škôl a piati učitelia zo
špeciálnych základných škôl.
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Rok 2012
Šiesty ročník kampane Červené stužky vyvrcholil v predvečer 1.decembra - Svetového dňa
boja proti AIDS, a to 30.novembra 2012 slávnostným stretnutím škôl a školských zariadení na
Mestskom úrade v Žiline (vďaka podpore mesta Žiliny), kde prišlo 300 zástupcov zo 61 škôl
a školských zariadení z celého Slovenska (46 SŠ, 14 ZŠ, 1 ŠZŠ). Stretnutie organizačne
zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Prítomným sa v krátkom príhovore
prihovorili Mgr. Radoslav Ivanko, zástupca MŠVVaŠ SR a PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská,
zástupkyňa primátora mesta Žilina. Stretnutia sa zúčastnila Mgr. Mária Petráková z oddelenia
odborných a metodických činností Krajského školského úradu v Žiline. V programe stretnutia
bola uskutočnená plánovaná premiéra nového filmu kampane Príbehy anjelov (príbehy o
chorých na AIDS na Misii sv. Jána v Barbertone), prítomní si vypočuli prednášku Mgr. Andrey
Bezákovej zo Slovenskej katolíckej charity na tému Obchodovanie s ľuďmi, oboznámili sa s
výsledkami celoslovenskej literárnej súťaže pre stredné školy a obľúbenej celoslovenskej
výtvarnej súťaže v troch kategóriách, a to v kategórii stredných, základných a špeciálnych
základných škôl. Okrem týchto cien bola udelená i Cena riaditeľky Kancelárie WHO na
Slovensku a Cena študentov Gymnázia sv. Františka v Žiline.

Rok 2013
Siedmy ročník kampane Červené stužky vyvrcholil v predvečer 1.decembra - Svetového dňa
boja proti AIDS, a to 29. novembra 2012 slávnostným stretnutím škôl a školských zariadení
na Mestskom úrade v Žiline (vďaka podpore mesta Žiliny), kde prišlo 300 zástupcov zo 57 škôl
a školských zariadení z celého Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia
sv. Františka z Assisi v Žiline. Prítomným sa v krátkom príhovore prihovorili Mgr. Ján Jaraba,
zástupca MŠVVaŠ SR, PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, zástupkyňa primátora mesta Žilina,
Mgr. Vladimír Kvaššay z Okresného úradu - odbor školstva v Žiline a ThLic. Blanka Timková,
riaditeľka Gymnázia sv. Františka v Žiline. Program stretnutia začal prednáškou Zuzany
Chabadovej (absolventky Gymnázia sv.Františka v Žiline) z NRC pre prevenciu HIV/AIDS
v Bratislave, pokračoval videorozhovorom so Máriou Olexovou z Misie sv. Jána v Barbertone,
kde sa školské sestry sv. Františka venujú deťom nakazeným HIV a chorým na AIDS.
Videorozhovor pripravila školská GSF-televízia počas návštevy Márie Olexovej na Slovensku.
Program vyvrcholil vyhlásením výsledkov celoslovenskej súťaže pre stredné školy v tvorbe
SPOTU a obľúbenej celoslovenskej výtvarnej súťaže v troch kategóriách, a to v kategórii
stredných, základných a špeciálnych základných škôl. Okrem týchto cien bola udelená i Cena
riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, Cena poroty výtvarnej súťaže a štyri čestné uznania.
Počas stretnutia si mohli účastníci pozrieť GIFT box o obchodovaní s ľuďmi, ktorý účastníkom
predstavila Mgr. Andrea Bezáková zo Slovenskej katolíckej charity.
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Rok 2014
Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra, vyvrcholil v Žiline slávnostným stretnutím ôsmy
ročník kampane Červené stužky. Vďaka podpore mesta Žiliny sa záverečné stretnutie konalo
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, kde prišlo vyše 300 zástupcov zo 67 škôl
a školských zariadení z celého Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia
sv. Františka z Assisi v Žiline. Prítomným sa v krátkych príhovoroch prihovorili vzácni hostia:
MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelária WHO na Slovensku, PhDr. Eva Tomková,
štátny radca MŠVVaŠ SR, PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, zástupkyňa primátora mesta Žilina
a Ing. Viliam Rojko prednosta Okresného úradu, odboru školstva v Žiline. Stretnutie začalo
odbornou prednáškou MUDr. Ing. Zuzany Štofkovej, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK
v Martine na tému HIV/AIDS, pokračovalo prezentáciou doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD.
z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave o projektoch
starostlivosti o chorých na AIDS a vyvrcholilo predstavením kampane boja proti obchodovaniu
s ľuďmi s názvom „Dve malé dievčatá“, ktorú odprezentovali Mgr. Miroslava Víglaská a Mgr.
Jana Urbanová, sociálne pracovníčky zo Slovenskej katolíckej charity v Bratislave. Počas
stretnutia bola slávnostne vyhodnotená celoslovenská výtvarná súťaž v štyroch kategóriách,
a to v kategórii stredných, základných, špeciálnych základných škôl a reedukačných centier.
Okrem týchto cien bola udelená i cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, cena poroty
a jedno čestné uznanie.

Rok 2015
Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra, vyvrcholil v Žiline slávnostným stretnutím
deviaty 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. Stretnutie začalo odbornou
prednáškou doc. MUDr. Eleny Novákovej, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine
na tému HIV/AIDS. MUDr. Eva Kellner prítomným účastníkom priblížila svoje osobné
skúsenosti s ošetrovaním HIV pozitívnych detí v Afrike, ktoré získala prostredníctvom projektov
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Sociálna pracovníčka
Mgr. Andrea Bezáková zo Slovenskej katolíckej charity v Bratislave hovorila o aktuálnosti
problematiky obchodovania s ľuďmi. Mgr. Marcel Zemančík a klienti zariadenia Z Návrat
v Bobrove poukázali na nebezpečenstvá drogovej závislosti u mladých. Počas stretnutia boli
slávnostne vyhodnotené viaceré súťaže, a to výtvarná súťaž v štyroch kategóriách, a to
v kategórii stredných, základných, špeciálnych základných škôl a reedukačných centier, súťaž
v tvorbe spotu na tému Vernosť chráni a boli vylosovaní víťazi súťaže Športom pre Červené
stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku.
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Rok 2016
Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra, vyvrcholil v Žiline desiaty ročník kampane
Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na
Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR a Okresného úradu - odboru školstva, v Žiline (v rámci
rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“) organizovalo Gymnázium sv.
Františka z Assisi v Žiline. Kampaň Červené stužky, ktorá je osvetovou kampaňou a nie je
spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS
zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež
zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a
vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Je venovaná mladým ľuďom, preto ňou boli
oslovené školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj široká verejnosť. Kampaň sa
uskutočnila s podporou mesta Žilina, vďaka ktorej sa záverečné stretnutie konalo vo veľkej
zasadačke Mestského úradu v Žiline, kde prišlo 300 zástupcov z 55 škôl a školských zariadení
z 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 k šíreniu
osvety o HIV/AIDS medzi svojimi žiakmi. Po skončení stretnutia žiaci z viacerých žilinských
základných a stredných škôl vytvorili na Hlinkovom námestí v Žiline „živú“ červenú stužku,
ktorou chceli vyjadriť podporu Svetovému dňu boja proti AIDS, ktorým je 1. december.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline ďakuje školám a školským zariadeniam Slovenska
za ich prítomnosť na stretnutiach, ktoré boli vyvrcholením jednotlivých desiatich ročníkov
kampane. Viac informácií o kampani nájdete na www.cervenestuzky.sk
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DESAŤ ROKOV VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
Počas desiatich rokov mala v kampani Červené stužky veľký ohlas výtvarná súťaž. V
hodnotiacej komisii výtvarnej súťaže pracovali viacerí odborníci. Zvlášť ďakujeme Mgr. Margite
Svetkovej, výtvarníčke na Gymnáziu sv. Františka v Žiline a zároveň predsedkyni komisie
výtvarnej súťaže.

Rok 2007
Výtvarná súťaž na tému HIV/AIDS nebezpečenstvo pre Európu a svet?
Už v prvom ročníku kampane sa do súťaže zapojilo 141 plagátov od 197 študentov z 31
stredných škôl Slovenska. Umiestnenia získali:
1. miesto: Emília Roxerová, Pedagogická sociálna akadémia Turčianske Teplice
2. miesto: Katarína Sabová, Gymnázium sv. Františka v Žiline
3. miesto: Gabriela Cichovská, Obchodná akadémia Trebišov
Cena riaditeľky GSF v Žiline: Nikola Kováčová, Súkromné gymnázium v Žiline
Cena KŠÚ v Žiline: Ján Pavlík, Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave
Cena sympatie: Terézia Paríšeková, Pedagogická a sociálna akadémie sv. Márie Goretti
v Čadci
Vianočný diplom: Milan Balek, SOU TPM v Žiline

Rok 2008
Výtvarná súťaž na tému Mladý človek a HIV/AIDS
Súťažilo 490 pohľadníc zo 45 stredných škôl Slovenska.
Umiestnenia získali:
1. miesto: Marta Bulvasňáková, Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
2. miesto: Veronika Červeňová, Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
3. miesto: Lukáš Fiolek, Stredná odborná škola, Pradiarenská ul., Kežmarok
Cena KŠÚ v Žiline: Lukáš Stašák, Spojená škola v Tvrdošíne
Cena študentov GSF v Žiline: Andrea Vrbková, SOŠ, Vajanského ul. v Levice a Lukáš Leštinský,
SOŠ, Pradiarenská ul., Kežmarku
Cena poroty: Marek Kovacs, SOŠ, Vajanského ul., Levice
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Rok 2009
Výtvarná súťaž na tému Červené stužky
Kategória stredné školy:
Súťažilo 973 súťažných pohľadníc a umiestnenia získali:
1. miesto: Dávid Kovács, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou
2. miesto: Petra Kardošová, Pedagogická a sociálna akadémia, Levice
3. miesto: Marek Kocúrek, Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
Cena KŠÚ v Žiline: Peter Vavra, Súkromné gymnázium, Poprad
Cena poroty: Dávid Kovács, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou
Kategória základné školy:
Súťažilo 988 súťažných pohľadníc a umiestnenia získali:
1. miesto: Lukáš Počatko, ZŠ Michalovce
2. miesto: Norika Halušková, ZŠ s MŠ Varín
3. miesto: Daniela Bačinská, ZŠ s MŠ pri ZZ Nitra
Kategória špeciálne základné školy:
Súťažilo 55 súťažných pohľadníc a umiestnenia získali:
1. miesto: Mária Rezničáková, ŠZŠ Spišská Belá
2. miesto: Júlia Guzsalovicsová, ŠZŠ Komjatice
3. miesto: Kristína Radičová, ŠZŠ Klenovec

Rok 2010
Výtvarná súťaž na tému Červené stužky
Kategória stredné školy:
813 súťažných pohľadníc z 88 stredných škôl Slovenska
1. miesto: Ivana Rózsová, Zuzana Šutaríková, Gymnázium M.R. Štefánika, Šamorín
2. miesto: Karin Sedláková, Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou
3. miesto: Veronika Kmeťová, SOŠ L. Bielika, Levice
Víťazi v kategórii SŠ získali aj diplom a odmenu Riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku.
Kategória základné školy:
1205 súťažných pohľadníc z 82 základných škôl Slovenska
1. miesto: Lucia Hýllová, ZŠ Lutiše
2. miesto: Oliver Bielik, ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
3. miesto: Alexandra Lesajová, ZŠ s MŠ, Veľké Ripňany
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Kategória špeciálne základné školy:
177 súťažných pohľadníc zo 16 špeciálnych základných škôl
1. miesto: Ladislav Bódiš, ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj, Dulovce
2. miesto: Štefan Rigó, ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj, Dulovce
3. miesto: Kristína Hlavová, ŠZŠ Nevädzová ul., Bratislava
Cena poroty: Štefan Rigó, ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj, Dulovce

Rok 2011
Výtvarná súťaž na tému Červené stužky
Kategória stredné školy:
Súťažilo 118 stredných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Dávid Pásztor, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou
2. miesto: Miroslav Katina, SOŠ technická, Ul.1.mája, Zlaté Moravce
3. miesto: Monika Dundová, Súkromná SOŠ, Postupimská ul., Košice
Cena poroty: Radoslava Migová, SZŠ, Kukučínova ul. Košice
Kategória základné školy:
Súťažilo 99 základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Dávid Ješš, ZŠ, Školská ul., Fiľakovo
2. miesto: Zuzana Dická, CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou
3. miesto: Nicolas Pančo, ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom
Kategória špeciálne základné školy:
Súťažilo 22 špeciálnach základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Mária Rigóová, ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj, trieda Dulovce
2. miesto: Adam Kňažko, Liečebno - výchovné sanatórium, Nitra - Kynek
3. miesto: Frederik Kaleja, ŠZŠ Ostrovany
Cena KŠÚ v Žiline: Daniel Ivaniš, ŠZŠ, Púchov

Rok 2012
Výtvarná súťaž na tému Červené stužky
Kategória stredné školy:
Súťažilo 121 stredných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Patrícia Ivorová, Gymnázium Malacky
2. miesto: Natália Hritzová, SUŠ Kežmarok
3. miesto: Dominika Miková, SOŠ Košická ul. Prešov
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Kategória základné školy:
Súťažilo 109 základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Michal Slavík, ZŠ Martinská ulica Žilina
2. miesto: Nikola Dominová, ZŠ Lúka
3. miesto: Monika Grambličková, ZŠ s MŠ Centrum I. Dubnica nad Váhom
Kategória špeciálne základné školy:
Súťažilo 45 špeciálnych základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Kristína Hangurbadžová, ŠZŠ Spišská Belá
2. miesto: Dominika Rástočná, ŠZŠ internátna Bytča
3. miesto: Alexandra Gažiová, Spojená škola internátna Ždaňa, alokované triedy Čaňa
Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku
Natália Hiľovská, Evanjelická praktická škola internátna Červenica
Cena študentov GSF v Žiline
Tímea Horváthová, Gymnázium sv. Moniky Prešov

Rok 2013
Výtvarná súťaž na tému Červené stužky
Kategória stredné školy:
Súťažilo 142 stredných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Závišová Nikola, Gymnázium, Ul.1. mája, Malacky
2. miesto: Leonard Fitera, Súkromná SOŠ, Postupimská ul., Košice
3. miesto: Katarína Mikulovská, SOŠ Juraja Ribaya, Bánovce nad Bebravou
Kategória základné školy:
Súťažilo 83 základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Alžbeta Bujdošová, ZŠ, Konštantínova ul. Stropkov
2. miesto: Natália Drdáková, ZŠ s MŠ, Hôrky
3. miesto: Dávid Pogran, Gymnázium, Kukučínova ul. Poprad
Kategória špeciálne základné školy:
Súťažilo 31 špeciálnych základných škôl a umiestnenia získali:
1. miesto: Mário Rigó, ŠZŠ, Hurbanovo - Zelený Háj, Dulovce
2. miesto: Igor Buka, ŠZŠ internátna, Ždaňa
3. miesto: Rudolf Slepčík, ŠZŠ, Rovníková ul. Košice

26

Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku
Štefan Ovčarik, Súkromná SOŠ, Postupimská ul. Košice
Cena poroty
Súkromná SOŠ, Biela voda, Kežmarok
Čestné uznanie
Petra Rusnáková, Spojená škola internátna, Levoča
Lenka Nagyová, Školský internát, Medická ul. Košice
Adrián Šatek, ZŠ, Toporec

Rok 2014
Výtvarná súťaž na tému Červené stužky v boji proti AIDS
Kategória stredné školy:
Súťažilo 97 stredných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Maroš Jamrich, Stredná odborná škola, Košická ulica, Prešov
2. miesto: Silvia Kováčová, Stredná umelecká škola, Staničná ulica, Trenčín
3. miesto: Linda Kováčiková, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada
a Benedikta, Ul. 1. mája, Trenčín
Kategória základné školy:
Súťažilo 119 základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Róbert Slamka, Základná škola s materskou školou, Trnovec nad Váhom
2. miesto: Dominika Horvátová, Základná škola, Hlavná ulica, Družstevná pri Hornáde
3. miesto: Tatiana Kováčová, Základná škola, Martinská ulica, Žilina
Kategória špeciálne základné školy:
Súťažilo 40 špeciálnych základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Ronald Banda, ŠZŠ, Pobrežná ulica, Dulovce
2. miesto: Milan Baranyi, Spojená škola, Krátka ulica, Šaľa
3. miesto: Helenka Daniová, Spojená škola internátna Ždaňa, elokované triedy Čaňa
Kategória reedukačné centrá:
Súťažilo 7 reedukačných centier Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Reedukačné centrum (RCIII), Prílepská ulica, Zlaté Moravce
2. miesto: Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli, Nitra - Kynek
3. miesto: Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
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Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku
Liliana Izsófová, Základná škola, Karpatská ulica, Svidník
Cena poroty
Peter Maslák, Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica, Kysucké Nové Mesto
Čestné uznanie
Silvia Rendeková, Základná škola pre žiakov so SP, Ul. Karola Supa, Lučenec

Rok 2015
Výtvarná súťaž na tému Červené stužky v boji proti AIDS
Kategória stredné školy:
Súťažilo 89 stredných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Adriana Zaťková, SUŠ, Staničná ul., Trenčín
2. miesto: Natália Saboviková, Obchodná akadémia, Kapušianska ulica, Michalovce
3. miesto: Erik Sleboda, SOŠ Ostrovského ulica, Košice
Kategória základné školy:
Súťažilo 111 základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Nikola Datková, ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín
2. miesto: Samuel Sebastián Očkaík, ZŠ, Sládkovičova ulica, Gemerská Poloma
3. miesto: Kristína Kosnovská, ZŠ s MŠ, Skačany
Kategória špeciálne základné školy:
Súťažilo 40 špeciálnych základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Tatiana Romanová, ŠZŠI pri LVZ, Poľný Kesov
2. miesto: Štefan Biznár, ŠZŠ s MŠI, Bytča
3. miesto: Maroš Teplický, ŠZŠ, Nevädzova ulica, Bratislava
Čestné uznanie: Štefan Banda, ŠZŠ, Pobrežná ulica, Dulovce
Kategória reedukačné centrá:
Súťažilo 5 reedukačných zariadení Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
2. miesto: Trieda B Variant I., ŠZŠ, Mládežnícka ulica, Brezno
3. miesto: Kolektív 9.A, ŠZŠ a RC, Bačkov
Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku
Veronika Cicáková, ZŠ s MŠ, Mníšek nad Popradom
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Rok 2016
Výtvarná súťaž na tému Červené stužky v boji proti AIDS
Kategória stredné školy:
Súťažili 58 stredných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
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:
Súťažili 76 základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
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:
Súťažili 37 špeciálnych základných škôl Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Štefan Banda, ŠZŠ Hurbanovo - Zelený háj, Dulovce
2. miesto: Paloma Bandová, Z. Nejedlého, ŠZŠ s MŠI, 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:
Súťažili tri zariadenia Slovenska a umiestnenia získali:
1. miesto: Reedukačné centrum, Zlaté Moravce
2. miesto: Kolektív dievčat I., Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
3. miesto: Kolektív dievčat II., Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka

Kampaň Červené
stužky gratuluje
víťazom a oceneným
a zároveň ďakuje
zapojeným školám
a školským zariadeniam
za všetky zaslané
práce.

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
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FOTOGRAFIE A POWERPOINT PRE ČERVENÉ STUŽKY
Rok 2008
Regionálna súťaž v tvorbe PowerPoint prezentácií pre kampaň Červené stužky
V roku 2008 sme ponúkli žiakom stredných škôl regionálnu súťaž v tvorbe PowerPoint
prezentácií v rámci kampane Červené stužky. Súťaž bola náročnou pre žiakov, a preto sme ju
v ďalších ročníkoch neopakovali. Celkovou víťazkou sa stala Simona Marschalová, Obchodná
akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder.

Rok 2009
Celoslovenská súťaž na tému Fotografia kampane Červené stužky
Hodnotiaca komisia si pozrela viac ako 200 zaslaných fotografií a mala neľahkú úlohu, pretože
viaceré fotografie nespĺňali podmienky súťaže, napr. nezachytávali atmosféru kampane na
škole, boli zaslané v nevhodnom formáte e iné. Aj kvôli tomu sme súťaž neopakovali.
Víťazné ceny sme udelili:
• ZŠ Jána Pavla II. V Košiciach
• Súkromná ZŠ v Novej Dubnici
• Gymnázium Tvrdošín
• Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa
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SPOTY PRE ČERVENÉ STUŽKY
Ako reakcia na tvorivosť a mediálne aktivity mladých ľudí sme ponúkli žiakom stredných škôl
súťaže v tvorbe spotu pre Červené stužky. Prekvapil nás záujem žiakov a preto sme túto súťaž
ponúkli v roku 2013 a 2015.

Rok 2013
Súťaž SPOT pre Červené stužky 2013
Súťaže sa zúčastnilo 23 SPOT-ov a odmenu získali:

1. miesto: Roman Stráňai, SPŠ elektrotechnická Halová ul. Bratislava
2. miesto: Diana Kováčiková, Dominika Ruščáková, Súkromná SOŠ, Postupimská ul.
Košice
3. miesto: Ema Fajnorová, Gymnázium Myjava
Čestné uznanie

Matúš Orban, SOŠ Ostrovského ul. Košice

Rok 2015
Súťaže SPOT pre Červené stužky 2015 na tému: Vernosť chráni
Súťaže sa zúčastnilo 10 SPOT-ov a odmenu získali:
1. miesto: Rastislav Wielgos, SOŠ, Učňovská ul., Košice - Šaca
2. miesto: Dominika Geregová, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Čestné uznanie: Martin Novara, Stredná odborná škola, Hattalova ul., Námestovo
Čestné uznanie: Mária Miklošová, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Víťazné spoty si môžete pozrieť na www.cervenestuzky.sk
v časti Na stiahnutie.
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LITERÁRNE SÚŤAŽE ČERVENÝCH STUŽIEK
Rok 2008
Celoslovenská literárna súťaž na tému Mladý človeka a HIV/AIDS
Do celoslovenskej literárnej súťaže na tému Mladý človeka a HIV/AIDS prišlo 105 literárnych
príspevkov rôznych žánrov (básne, prózy, eseje, listy ...). Zo zaslaných prác bolo ocenených 20
príspevkov, z ktorých prvých desať vytvorilo prvú knihu kampane s názvom Červená stužka Životná skúška.
Gabriela Hešková
Zuzana Pustaiová
Magdaléna Jačalová
Barbora Gáborová
Ján Vojtek
Veronika Samková
Marianna Janočková
Tomáš Miklas
Ján Kolár
Lýdia Macková

Gymnázium M. Galandu, Turčianske Teplice
SOŠ, Vajanského ul. 23, Levice
Gymnázium, Liptovský Hrádok
Školský internát, Ružomberok
Gymnázium, Turzovka
Súkromné gymnázium, Dneperská ul., Košice
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká ul., Košice
Gymnázium Smetanov háj, Dunajská Streda
SPŠ stavebná, Rožňava
Gymnázium, Stropkov

Rok 2009
Súťaž o najlepší žiacky literárny príspevok na tému Najväčšia hodnota môjho života
Súťaž o najlepší žiacky literárny príspevok na tému Najväčšia hodnota môjho života našla
pozitívnu odozvu u mladých ľudí (viac ako 210 príspevkov zo SŠ a 20 príspevkov zo ZŠ). Aj
vďaka tomu má internetová kniha viac dielov: I. diel - próza, II. diel - poézia, III. diel - príspevky
ZŠ a IV. diel - Drogám.
Bola uvedená téma v súlade s filozofiou kampane? Sme presvedčení, že áno! Ak mladý človek
bude mať hodnoty, akými sú rodina, skutoční priatelia a pravá láska, na prvom mieste vo
svojom živote, nájde aj svoj zmysel života a túžbu prežiť život správne a naplno. Teší nás, že
práve rodina, skutoční priatelia a pravá láska sa najviac objavovali v zaslaných príspevkoch.
Teší nás aj záujem mladých ľudí, dievčat aj chlapcov, písať o hodnotách života a vážime si
hlavne tie práce, ktoré boli osobnou výpoveďou. Vyberáme z jednej zo zaslaných prác: “Na túto
tému sa mi dobre písalo. Hneď som vedela, o čom mám písať. Nebolo by zlé, keby sa ľudia
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k tejto téme vyjadrovali častejšie. Podľa mňa jej nikto nevenuje veľa pozornosti a často sa na
ňu zabúda.”
Bolo veľmi náročné vybrať najlepšie príspevky, preto sme všetky príspevky označili za najlepšie
a sú uverejnené v internetových knihách kampane na www.cervenestuzky.sk v časti História.

Rok 2012
Celoslovenská literárna súťaž na tému Staň sa spisovateľom pre Červené stužky
Do celoslovenskej literárnej súťaže na tému Staň sa spisovateľom pre Červené stužky sme
obdržali 104 literárnych príspevkov zo 75 stredných škôl Slovenska. Téma zaujala mladých
stredoškolákov a sme radi, že sme mohli odmeniť desať literárnych prác a udeliť jedno čestné
uznanie.
Mena a priezvisko
Erika Hanková
Malvína Melkovičová
Daniela Vörösová
František Okál
Lucia Poľaková
Denisa Fialová
Petra Kosibová
Lukáš Gelinger
Petra Vrablicová
Patrícia Germanová
Čestné uznanie
Michal Badin

Škola
Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
Stredná odborná škola, Cintorínska ul., Nitra
Gymnázium sv. Františka, Žilina
Gymnázium, Konštantínova ul., Stropkov
Gymnázium sv. Františka Assiského, Malacky
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada
a Benedikta, Trenčín
Gymnázium sv. Františka Assiského, Malacky
Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie, Prešov
Stredná odborná škola, Dvory nad Žitavou

Všetkým spisovateľom pre Červené stužky ďakujeme
a želáme veľa ďalších tvorivých a literárnych nápadov.
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„ŽIVÁ“ ČERVENÁ STUŽKA
Rok 2009
Celoslovenská súťaž na tému Najtvorivejšia aktivita pre Červené stužky 2009
Do súťaže sme obdržali 120 tvorivých aktivít alebo záverečných správ spojených s popisom
tvorivej aktivity. Viaceré aktivity stredných škôl boli zamerané na odovzdávanie odborných
vedomostí mladším spolužiakom alebo žiakom na iných školách. Na aktivitách základných škôl
bolo sympatické ich konkrétne tvorivé prevedenie. Myslíme si, že 1.december nikde nevidel
toľko nádherných živých červených stužiek, ako na Slovensku, a to vďaka základným školám!
Komisia ocenila aj úžasné aktivity špeciálnych základných škôl, za ktoré patrí vďaka hlavne
učiteľom.
CPPPaP, Lučenec
Gymnázium J.M. Hurbana, Čadca
Gymnázium, Turzovka
Gymnázium, Tvrdošín
Gymnázium s VJM, Veľký Meder
Obchodná akadémia, Sereď
SOŠ obchodu a služieb, Galanta
SOŠ TPM, Bratislava
Spojená katolícka škola - SOŠ sv. Rafaela, Nemšová
ŠZŠ, Dunajská Streda
ŠZŠ, Nevädzova ul., Bratislava
ŠZŠ, Pavlovce nad Uhom
ZŠ, Černyševského ul, Bratislava
ZŠ, Lipany
ZŠ, Pribeta
ZŠ, P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota
ZŠ Mateja Bela, Šamorín
ZŠ, Veľké Uherce
ZŠ, Námestie mladosti, Žilina
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Rok 2012
Súťaže Aktivita a Správa pre Červené stužky
Do súťaže sme obdržali 267 zaslaných aktivít a správ (aktivita mohla byť aj súčasťou správy)
a ocenili sme tvorivé alebo zaujímavé a netradičné aktivity a správy škôl a školských zariadení
Slovenska. Veľmi často sa objavoval motív „živej“ červenej stužky.
Ocenené školy za aktivitu:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec
Gymnázium Tvrdošín
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská ul. Michalovce
SOŠ polytechnická Trnava
Reedukačné centrum organizačná zložka - Špeciálna základná škola Školská ul. Bačkov
ZŠ Holubyho ul. Piešťany
Základná škola Bukovecká ul. Košice
Základná škola s materskou školou Zemianske Sady
Špeciálna základná škola Lipová ul. Kysucké Nové Mesto
Špeciálna základná škola Krompachy
Ocenené školy za správu:
Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie Levice
Evanjelické gymnázium Tisovec
Obchodná akadémia Čadca
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Ul. SNP Šahy
Stredná odborná škola Ul. J. Zigmundíka Vrbové
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová ul. Zvolen
Základná škola Školská ul. Ľubica
Základná škola Toporec
Špeciálna základná škola Mierová ul. Svit
Spojená škola (Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou) Pod kalváriou Topoľčany
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Rok 2013
Súťaž „Živá“ červená stužka pre Červené stužky
Siedmy ročník kampane Červené stužky sa niesol v znamení „živých“ červených stužiek. Prečo?
Na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov sme v roku 2013 ponúkli školám
a školským zariadeniam súťaž s názvom „živá“ červená stužka. Dozvedeli sme sa o 116 „živých“
červených stužkách, ktorých popis bol zaslaný do súťaže. Odmenu sme udelili tridsiatim
„živým“ červeným stužkám škôl a školských zariadení Slovenska.
Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Snina
Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku Žilina
Gymnázium, Ul. J.M. Hurbana Čadca
Gymnázium P. J. Šafárika - P. J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca, Rožňava
Gymnázium, Ul. Kpt. Nálepku Sobrance
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová ul. Piešťany
Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany
Stredná odborná škola elektrotechnická, Ul. Celiny Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. Z. Kodálya Galanta
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Spojená škola Kollárova ul. Sečovce
Spojená škola, Medvedzie - Tvrdošín
Spojená škola, Slanická osada Námestovo
Školský internát, Nám. A. Hlinku Ružomberok
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova ul. Košice
Spojená škola internátna, Levice
Špeciálna základná škola, Ostrovany
Špeciálna základná škola, Rovníková ul. Košice
Špeciálna základná škola, Za parkom Veľký Krtíš
Základná škola, Černyševského ul. Bratislava
Základná škola s materskou školou, Ul. Imre Madácha Dolná Strehová
Základná škola, Ul. Komenského Snina
Základná škola, Komenského ul. Svidník
Základná škola sv. Jozefa, Pribinova ul. Hlohovec
Základná škola, Na dolinách Trenčín
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda, Šarovce
Základná škola, Tematínska, Nové Mesto nad Váhom
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika Prievidza
Základná škola, Októbrová ul. Valaská
Základná škola s materskou školou, Školská ul. Veľká Lomnica
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Rok 2014
Súťaž „Živá“ červená stužka pre Červené stužky
Súťaž „živá“ červená stužka sa stala obľúbenou v kampani. Svedčí o tom aj ich počet v roku 2014,
a to 144! Vybrať tých tridsať najlepších bolo ťažké pre hodnotiacu komisiu. Boli to tieto:
Obchodná akadémia D.M. Janotu, Čadca
Gymnázium, Kukučínova ul., Poprad
Gymnázium, Veľká okružná, Žilina
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova ul., Michalovce
Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
SPŠ elektrotechnická, Komenského ul., Košice
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova ul., Nová Baňa
ZŠ Radovana Kaufmana, Nádražná ul., Partizánske
ZŠ s MŠ, Hôrky
Cirkevná ZŠ, Andovská ul., Nové Zámky
Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou
ZŠ, Ul. V. Javorku, Žilina
ZŠ s MŠ, J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
ZŠ, Marhaň
ZŠ Vladimíra Mináča, Klenovec
ZŠ, Ul. 8.mája, Svidník
ZŠ, Lúčna ul., Divín
ZŠ, Pugačevova ul., Humenné
ZŠ, Malonecpalská ul., Prievidza
ZŠ s MŠ, Školská ul., Trnovec nad Váhom
ZŠ, Angyalova ul., Kremnica
ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany
Spojená škola internátna, Ul., Mila Urbana, Námestovo
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta, Šamorín
Špeciálna základná škola, Jílemnického ul., Revúca
Špeciálna základná škola, Kostolné námestie, Kežmarok
Špeciálna základná škola, Brezno
Špeciálna základná škola, Klenovec
Špeciálna ZŠ s MŠ internátna a Praktická škola internátna, Brezová ul., Senica
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Rok 2015
Súťaž „Živá“ červená stužka pre Červené stužky
Slovensko v roku 2015 videlo 109 „živých“ červených stužiek uskutočnených pre deviaty
ročník kampane Červené stužky. Opäť bolo náročné vybrať obmedzený počet podľa
projektového zámeru kampane. Sú nimi „živé“ červené stužky týchto škôl:
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského ul., Hlohovec
Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca, Rožňava
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie, Prešov
SOŠ obchodu a služieb, Ul. Z. Kodálya, Galanta
Stredná zdravotnícka škola, J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova ul., Košice - Juh
Školský internát, Námestie Andreja Hlinku, Ružomberok
Školský internát, Ul. J. Švermu, Zvolen
Základná škola, Radoľa
Základná škola s MŠ, Školská ul., Chminianska Nová Ves
Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta, Levoča
Základná škola, Oščadnica - Ústredie
Základná škola s materskou školou , Ul. SNP, Uhrovec
Základná škola s materskou školou, Stráne pod Tatrami, Mlynčeky
Základná škola, Ul. P. Dobšinského, Prievidza
Základná škola, Veľké Uherce
Základná škola, Školská ul., Handlová
ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Šimkova ul., Žitavany
Liečebno-výchovné sanatórium, Čakany
Špeciálna základná škola, Zvolenská cesta, Lučenec
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Rok 2016
Súťaž „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2016
Komisia hodnotila 95 zaslaných „živých“ červených stužiek uskutočnených pre desiaty ročník
kampane Červené stužky 2016 a rozhodla sa udeliť odmenu „živým“ červeným stužkám škôl
a školských zariadení Slovenska takto:
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:
Spojená škola - ŠZŠ, Tehelná ul., Lipany
Ďakujeme za každú formu „živej“ stužky, za Váš záujem a čas ich pripraviť a vytvoriť.
Ďakujeme za motiváciu aj pre kampaň Červené stužky a veríme, že „živá“ červená stužka
bude pripomínať všetkým tým, ktorí boli jej súčasťou, pravé hodnoty života.
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METODICKÁ PRÍRUČKA ČERVENÝCH STUŽIEK
V roku 2011 sa nám podarilo vytvoriť metodickú príručku kampane, ktorá chce byť pomôckou
pri realizácii aktivít kampane na školách a školských zariadeniach. Pri jej tvorbe bolo našou
túžbou naučiť sa pozerať na problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť mladých ľudí
zaujať správny postoj aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu,
ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Príručka vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách 2011“)
a Krajského školského úradu v Žiline.
Príručka má tieto časti:
Úvod do metodickej príručky
Odborná terminológia kampane
Prednášky a besedy o HIV/AIDS
Abeceda kampane
Kvíz o kampani Červené stužky
Červená stužka
Misia sv. Jána - miesto prijatia
Misia sv. Jána – miesto života 1
Misia sv. Jána - miesto oslavy
Misia sv. Jána - miesto pomoci
Misia sv. Jána - miesto hodnôt
Misia sv. Jána - miesto tanca
Metodika prezentácie filmu Anjeli
List z Misie sv. Jána v Barbertone
Metodika prezentácie filmu In your face
Staň sa spisovateľom
Triedny alebo školský výskum „Ako bojovať proti HIV/AIDS“
Kresba do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky“

Kampaň Červené stužky už nedisponuje tlačenou formou príručky. Internetová verzia
príručky sa nachádza na www.cervenestuzky.sk
v časti Na stiahnutie.
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„ŽIVÁ“ ČERVENÁ STUŽKA 2016
V MESTE ŽILINA
Kampaň Červené stužky, mesto Žilina a Mládež Slovenského Červeného kríža v Žiline vytvorili
spoločne so školami a školskými zariadeniami 1.decembra 2016 o 11.30 hod. na Hlinkovom
námestí v Žiline „živú“ červenú stužku.
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SÚŤAŽ ŠPORTOM PRE ČERVENÉ STUŽKY
Rok 2015
Súťaž Športom pre Červené stužky
V roku 2015 sme ponúkli školám športovú súťaž, ktorá sa stretla so záujmom. Súťaže sa
zúčastnilo 56 škôl a školských zariadení Slovenska. Víťazi boli vylosovaní 1.12.2015 počas
stretnutia pri príležitosti vyvrcholenia kampane v Žiline.
Základná škola, Školská ul., Toporec
Základná škola s MŠ, Školská ul., Turčianske Teplice
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra, Čadca
Gymnázium - Gimnázium , Hurbanova ul., Tornaľa
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova ul., Šurany
Základná škola, Stred, Zákopčie
Základná škola, P. J. Šafárika, Prievidza
Špeciálna základná škola, Partizánska, Klenovec
Základná škola, Lipová ul., Spišská Nová Ves
Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca Rožňava
Základná škola, Martinská ul., Žilina
Základná škola, Sládkovičova ul., Gemerská Poloma
Spojená škola - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
Pod Kalváriou, Topoľčany
Základná škola , Komenského ul., Svidník
Súkromná spojená škola EES - Súkromná základná škola, Solivarská ul., Prešov
Základná škola, Nám. L. Novomeského ul., Košice-Staré Mesto
Gymnázium, Krompachy, Lorencova ul., Krompachy
Základná škola, Mládežnícka ul., Púchov
SOŠ podnikania, Masarykova ul., Prešov
Špeciálna základná škola, Lipová ul., Kysucké Nové Mesto
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Rok 2016
Súťaž Športom pre Červené stužky
Súťaž sa opäť stretla so záujmom, zúčastnilo sa jej 51 škôl a školských zariadení Slovenska.
Víťazi boli vylosovaní 1.12.2016 počas stretnutia pri príležitosti vyvrcholenia kampane v Žiline.
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 č. 136
ZŠ s MŠ, Švábovce č.180
ZŠ s MŠ, Šárovce č.426
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.
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OHLASY ZÚČASTNENÝCH
Spojená škola internátna, Ul. Z.Nejedlého, Levice
Školský turnaj venovaný kampani Červené stužky sa na našej škole odohral v športe, ktorý je
príťažlivý, zaujímavý a ovládajú ho všetci žiaci našej školy, vrátane žiakov s viacnásobným
postihnutím. Turnaj sa odohral v sporte boccia, alebo Bocce [čítaj "boča"] šport je určený nielen
pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú poruchu funkcie všetkých štyroch končatín,
ale aj pre zdravých športovcov. Od roku 1984 sa zaraďuje medzi paralympijské disciplíny,
medzi olympijskými disciplínami nemá ekvivalent. V súčasnosti sa boccia hráva vo viac ako 50
krajinách sveta. V rámci kampane Červené stužky prebiehal turnaj na našej škole dva týždne.
Zúčastnilo sa ho 150 žiakov všetkých tried školy. Súťažili sme v dvoch kategóriách. 1. kategória
žiaci s viacnásobným postihnutím, 2. kategória žiaci s mentálnym postihnutím. V prvom kole ročníkovom - súťažili o prvé tri miesta žiaci 1.- 4. ročníkov a osobitne žiaci 5.-9 ročníkov v
obidvoch kategóriach. 6 víťazov z nižších ročníkov a 6 víťazov s vyšších ročníkov postúpilo do
finále. Vo finále vek a stupeň postihnutia nehral rolu.V každej kategórii boli odmenení traja
víťazi diplomom a vecnou cenou. Turnaj v boccii organizujeme na našej škole pravidelne. Po
prvýkrát sa však stretol s takouto vysokou účasťou. Podpora kampane Červené stužky 2016
bola príťažlivou motiváciou pre žiakov aj učiteľov.
Mgr. Tatiana Gáfriková
Živú Červenú stužka kampane "Červené stužky 2016" vytvorili všetci študenti a pracovníci
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante, pracovníci školskej reštaurácie a
kaviarne, cukrárskej výrobne, cukrárne a odlúčeného pracoviska - kaderníctva dňa 30.
novembra 2016 v telocvični školy. Na úvod sa všetkým prihovorila Ing. Anna Švancárová, ktorá
pripomenula blížiaci sa "Deň boja proti HIV a AIDS" a jeho symbol- červenú stužku. Následne
študentky druhého ročníka hotelovej akadémie priblížili prítomným posolstvo našej živej
červenej stužky:- záujem a solidaritu s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou
AIDS - nádej, že boj s nákazou HIV a chorobou AIDS bude raz úspešný, že sa vyvinie liek proti
tejto pohrome ľudstva,- podpora vzdelávacích projektov nielen v krajinách, kde sa šíri nákaza
HIV, ale i v tých, ktoré si myslia, že sa ich tento problém netýka,
- podpora ľudí, ktorí prišli o priateľov, blízkych, členov rodiny... následkom choroby AIDS.
Nasledovalo fotografovanie. Na záver riaditeľka školy Mgr. Anzelma Bolová poďakovala
všetkým prítomným za zapojenie sa do aktivity. Našu živú stužku nasnímala regionálna
televízia Krea.
Ing. Anna Švancárová
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WEBOVÁ STRÁNKA ČERVENÝCH STUŽIEK
Kampaň Červené stužky si svoje fungovanie nevie predstaviť bez webovej stránky
www.cervenestuzky.sk. Prvým správcom webu bol žiak a neskôr absolvent gymnázia
Ing. Michal Okál. Od roku 2014 web prevzala firma GrafickePrace.sk, ktorá mu dala nový šat
a hlavne novú a efektívnejšiu databázu. Ďakujeme a veríme, že na webe nájdete vždy potrebné
informácie ohľadom kampane Červené stužky.
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ODKAZ NOMSY
Z CENTRA PRE ZOMIERAJÚCICH NA AIDS V JAR
„Povedz mladým v tvojej krajine, aby sa večer pozreli na oblohu. Uvidia množstvo
hviezd, ktoré sú veľmi žiarivé a nádherne ožarujú noc ... To sú oči detí Afriky, ktoré umreli na
AIDS, to sú oči mladých plných nádejí na lepší život, nadaných a schopných mladých Afričanov,
ktorí sa už nepodelia so svojimi darmi, lebo sú mŕtvi. To sú oči mojich dvoch dcér, ktoré umreli
na AIDS, oči mojich piatich bratov, oči mnohých mojich susedov a priateľov. To sú oči, ktoré
Vám žiaria a vyzývajú Vás k zmene, aby ste žiarili na zemi....

TO SÚ OČI, KTORÉ KRIČIA : „NIE VIAC AIDS!“
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