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Predslov
Vážení priatelia,

ročná správa Slovenského Červeného kríža v Humennom za rok 2016 je jedna z možností spoznať prácu, čísla, merateľné výsledky jednotlivých aktivít
realizovaných v uplynulom roku našim územným spolkom.

Našim cieľom je však upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, ktorú považujem v našej činnosti za najvýznamnejšiu. Stovky dobrovoľníkov
Slovenského Červeného kríža venovalo službe človeku, službe spoločnosti nezmerateľné množstvo energie, svojich schopností, bez akéhokoľvek nároku
na odmenu. Len tak. Preto, že to tak cítilo ich srdce.

Vo svojej pracovni sa denne dívam na sedem princípov, visiacich na stene, ktoré ma utvrdzujú v tom, že aj napriek všetkým prekážkam, ktoré sú mi
kladené, sa ich hrdo a dôsledne snažím pri výkone tejto služby dodržiavať.

ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť , dobrovoľnosť, jednotnosť, univerzálnosť. 

Poďme si ich rozobrať na drobné

Ľudskosť: Červený kríž chráni zdravie, život a vysoko si váži človeka.

Nestrannosť : Červený kríž nerobí rozdiel medzi štátnou príslušnosťou, rasou, náboženským vyznaním, sociálnym postavením a politickou
príslušnosťou.

Neutralita: Červený kríž sa nezúčastňuje na nepriateľských akciách, ani na politických, náboženských, rasových a svetonázorových rozporov.

Nestrannosť: Červený kríž je nezávislý. Rešpektuje zákony svojej krajiny, pričom si zachováva svoju samostatnosť, ktorá mu dovoľuje konať podľa
zásad Červeného kríža.

Dobrovoľnosť: Červený krížma dobrovoľný charakter, poskytuje pomoc, ktorá nie jemotivovaná snahou po zisku.

Jednotnosť: V každej krajine môže byť len jedna národná spoločnosť Červeného kríža. Červený kríž je otvorený všetkým a vykonáva humanitnú
činnosť na celom území svojej krajiny.

Univerzálnosť: Červený kríž je svetová inštitúcia . Všetky národné spoločnosti majú rovnaké práva, zodpovednosť a povinnosť navzájom si pomáhať.

Áno, Červený kríž , to je sila ľudskosti. Každé naše úsilie je zamerané na pomoc tým, ktorí v nešťastí, opustenosti, odkázanosti na pomoc hľadajú
oporný bod „zem pod nohami“.

Vďaku vyjadrujeme našim podporovateľom, sympatizantom a pracovníkom médií, ktorí zviditeľňujú naše aktivity a tým propagujú hodnoty, od
ktorých závisí budúcnosť ľudstva.

PhDr. Silvia Knapiková, riaditeľka ÚzS SČK Humenné



Členstvo a organizačná štruktúra
Štatutár územného spolku SČK :    PhDr.  Silvia Knapiková, riaditeľka 

Predseda územného spolku SČK Humenné  – dobrovoľná funkcia : PaedDr. Gabriela Zavadská

predsedníčka ÚzS SČK Humenné, členka Najvyššej rady SČK v Bratislave

Členská základňa: Členská základňa: 778  členov v 15 Miestnych spolkoch SČK

- z toho : Mládež SČK 20 členov má skupina mládeže 

Dobrovoľníci: 500  (z toho stálych  100) / 2500 odpracovaných hodín

Zamestnanci:

na pracovnú zmluvu počas roka - 32 os

na dohodu o vykonaní práce - 11 os

na aktivačnú činnosť v zmysle § 52 z. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti.... 23 os

VOLENÉ ORGÁNY

Územná rada SČK Humenné / 9 členná 

PaedDr. Gabriela Zavadská, predsedníčka ÚzS SČK Humenné a členka Najvyššej rady SČK v Bratislave

Územná rada SČK Humenné rokovala 4x

Kontrolná rada ÚzS SČK Humenné / 3 členná

Ing. Zuzana Godžaková, predsedníčka KRR, kontroly a pracovné rokovania vykonané kvartálne 4x



Miestne spolky

K 31.12.2016 je registrovaných 15 Miestnych spolkov s funkčnou členskou základňou. Nezanikol nám žiaden MS SČK. Na druhej strane boli obce, ktoré prejavili záujem založiť

spolok SČK alebo obnoviť zašlú tradíciu. Viac spolkov je ochotných podporovať darcovstvo krvi, pomáhať slabším spoluobčanom, robiť prevenciu, participovať na

verejnoprospešných aktivitách celého diania v obci a zapájať svojich príležitostných dobrovoľníkov do zmysluplnej činnosti v prospech lepšieho života.

Najčastejšie aktivity:

• Odbery krvi v spolupráci s OÚ.

• Účasť na zbierkach SČK

• Spolupráca s inými organizáciami v obci, napr. Dobrovoľná požiarna ochrana, Jednota dôchodcov.

• Organizovanie letných denných táborov.

• Spolupodieľanie sa na rôznych verejnoprospešných aktivitách, ukážky prvej pomoci a zabezpečenie zdravotnej služby.

• Návštevy pre osamelých a zabezpečenie drobných ambulantných služieb počas choroby a úrazu.

• Organizovanie poznávacích výletov za zaujímavými kultúrnymi pamiatkami atď...

• Na činnosť si privyrábajú organizovaním plesu.

• Zabezpečenie obecných podujatí.

• Získavanie zdrojov z rôznych produktov, ktoré sami vyrábajú a ponúkajú alebo darujú.

• Rôzne brigády na podporu krajšieho života v miestnej komunite.



Bezpríspevkové darcovstvo krvi v okrese 
Humenné a Medzilaborce 

Krv je dokonalou tekutinou a jej nenahraditeľným zdrojom zostáva darca krvi

– zdravý človek. Je to úsek našej činnosti, ktorému patrí najmä výchova,

kampane spojené s náborovými aktivitami, registrácia a oceňovanie

mnohonásobných darcov krvi.

Spolupráca s Hematologicko-transfúznym oddelením (ďalej HTO) pri NsP, n.o.,

Humenné a s Národnou transfúznou službou (ďalej NTS) sa považuje za veľmi

významnú v práci Územného spolku SČK a NTS. SČK má schválený dokument

komunikačnej stratégie, ktorá definuje postupy, metódy a vzájomnú

informovanosť o darcoch krvi. Tento úsek je zaujímavý aj pre prácu

dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií, ktorí sa zapájajú do výjazdových

odberov a pomáhajú pri registrácii, občerstvení, alebo robia počas odberu

ukážky prvej pomoci. Odbery krvi na HTO v Humennom sú regulované

a konali sa pravidelne, každý utorok, štvrtok a piatok v týždni.

Na odberoch počas kampaní bol prítomný pracovník alebo dobrovoľníci SČK.

Dohliadajú, aby každý odobratý darca krvi vyplnil formulár SČK - evidenčnú

kartu a následne bol zaevidovaný v centrálnom registri darcov krvi SČK.

Zároveň evidujú návrhy na oceňovanie viacnásobných darcov krvi.

Bronzová plaketa prof, MUDr. J. Janského 68

Strieborná plaketa prof, MUDr. J. Janského 37

Zlatá plaketa prof, MUDr. J. Janského 24

Diamantová plaketa prof, MUDr. J. Janského 6

Prof. MUDr. J. Kňazovického 1

Počet ocenených darcov krvi  v 
roku 2016

Kampaň Počet darcov       Počet prvodarcov

Valentínska kvapka krvi 191                         19

Študentská kvapka krvi 159                        14

Letná kvapka krvi 345                         25

Vianočná  kvapka krvi 130                         11

Kampane v roku 2016

V roku 2015 darovalo 
celkovo  krv

1941 
darcov

Z toho prvodarcov 153



Prvá pomoc a zdravotná výchova 
Prvá pomoc je séria jednoduchých úkonov, ktoré môžu zachrániť život
v momente, keď sa stala nehoda či úraz, a to ešte pred príchodom
záchranárov. Opakovane zdôrazňujeme potrebu a význam prvej pomoci.
Poukazujeme aj na to, že prvá pomoc poskytnutá na mieste nehody či
náhleho ochorenia je stále v rukách laikov. Kurzy prvej pomoci pre širokú
verejnosť pre rôzne vekové kategórie a inštitúcie sú popredné činnosti aj
ÚzS SČK, nakoľko prevencia je dôležitá aj z hľadiska pripravenosti na
nepredvídané situácie a katastrofy. Pre reálnosť nehôd často využívame
modelové situácie s namaskovanými zraneniami, ktoré zabezpečujeme
vyškolenými dobrovoľníkmi - maskérmi SČK.

Certifikovaní lektori SČK - spolupracovníci ÚzS SČK Humenné :

Zdravotnícky inštruktor SČK pre prvú pomoc (vyšší stupeň): 1 os

Školiteľ prvej pomoci SČK (nižší stupeň): 5 os

Maskér poranenia SČK: 11 os

Prednášky prvej pomoci

Materské školy 15 600

Základné školy 10 1200

Stredné školy 8 800

Družstvá mladých 
zdravotníkov MŠ

19 93

Družstvá mladých 
zdravotníkov MŠ

6 23

Družstvá mladých 
zdravotníkov MŠ

33

Družstvá prvej pomoci 6 47

Memoriál Dr. Harineka 1 6

Súťaže prvej pomoci

Prednášky s ukážkami
prvej pomoci

17

Prednášky so 
zdravotnou tématikou

10

Prednášky mimo škôl



Kurzy a školenia

Kurz Počet kurzov Počet účastníkov

8 hod. základný 11 113

Pre žiadateľov o vodičský preukaz 75 1009

Bezplatné pre dobrovoľníkov 20 300

Kurz maskérov 1 10

Opatrovateľský kurz 5 58

Kurz pre prácu s potravinami 6 112



Sociálne služby
• Pozornosť našich sociálnych aktivít je sústredená na

konkrétneho človeka. Napriek mnohým registrovaným
sociálnym službám, nachádzame v sociálnom prostredí
mnoho depresií a preto šiesty rok prevádzkujeme
asistenčnú službu.

• Call centrum je realizované vďaka projektu chránenej
dielne. Počas projektu bolo vytvorené dispečerské
centrum ako pridaná hodnota ambulantných asistenčno
– prepravných služieb poskytovaných SČK, územným
spolkom Humennom. Tieto kapacity SČK odvtedy
pomohli, dá sa povedať, tisíckam pacientov a rovnako
tak zachránili aj niekoľko desiatok životov vďaka
poskytnutiu včasnej a profesionálnej prvej pomoci ešte
pred príchodom profesionálnych záchranárov, resp.
lekára. Niekoľko asistentov si našlo uplatnenie
v spolupracujúcich nemocniciach a v Záchrannej
zdravotnej službe, v zariadeniach sociálnych služieb, ako
i v terénnych službách krajín EU. Územný spolok
s niekoľkými ďalej spolupracuje na zabezpečení
asistenčných a zdravotných služieb, resp. vykonávanie
asistencie prostredníctvom dobrovoľníckej práce cez
ÚPSVaR.

Rok 2016
Počet 

prijímateľov

Opatrovateľská služba 27 

Asistenčná služba
12904   

asistencií 

Požičovňa zdravotníckych pomôcok 37

Prepravná služba, počet výjazdov 2 195

Špecializované sociálne poradenstvo (SSP SČK) 1 036

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom tel. technológií 10

Terénna sociálna služba krízovej intervencie 10

Projekt Počet prijímateľov 
pomoci

Počet zapojených 
dobrovoľníkov

Zbierka šatstva 20 15

Onkoprojekt 26 3

Tréning pamäti 60 2

Pomoc ľuďom bez 
domova

10 3



KRÍZOVÝ MANAŽMENT a HUMANITÁRNA POMOC
Krízový manažment pripravuje technické a materiálne zabezpečenie, pripravuje fyzické sily ako byť na krízu pripravený a ako ju
zvládnuť. Humanitárna pomoc je už chápaná ako konkrétna a adresná pomoc, ktorá rieši krízovú situáciu a pomáha obetiam
nešťastia.

V zmysle plánu hlavných úloh v pripravenosti na krízové situácie spracovaný ÚS SČK, územný spolok SČK vykonal nasledovné
opatrenia:

trvale buduje Call centrum – linku pre krízové riadenie, bola vykonaná aktualizácia registra dobrovoľníkov pre krízové situácie
trvalá je spolupráca na súčinnostných cvičeniach Integrovaného záchranného systému, spolupráca so záchranárskymi zložkami
na súčinnostných cvičeniach a povinných taktických výcvikoch

(Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Špeciálna záchranná služba Slovakia, Záchranná zdravotná služba
a Dobrovoľná požiarna ochrana, Odbor CO )

Celoročné doškoľovanie dobrovoľných zdravotníkov SČK .

Spolupráca s Regionálnym osvetovým strediskom na zabezpečení ich akcií - objednávky a zabezpečenie slávnostných recepcií,
občerstvenia, zdravotné služby.

Územný spolok Humenné každoročne aktívne organizuje zbierku šatstva pre ľudí bez domova. Poskytuje posteľnú bielizeň,
postele, plienky, deky a čistiace prostriedky pre sociálne slabých občanov.

Zbierka potravín

Zbierka šatstva

Onkoprojekt

Hygiena v rómskej osade Podskalka

Roznos pitného režimu v čase letných horúčav

Roznos plienok, posteľnej bielizne, dek



Mládež SČK
Každý mladý človek túži byť v niečom dobrý alebo
výnimočný. Práve mladým ľuďom poskytujeme
prostredníctvom projektov možnosť zmysluplne sa
realizovať. Programy mládeže sú zamerané na prevenciu
a problematiku zdravia ako takého, telesného aj
duševného. Rôzne odborné charakteristiky a štúdie
poukazujú na hlad a chudobu, na pandémie a na
pretrvávajúce násilie. Výchovou a prostredníctvom
odborníkov si pripravuje certifikovaných lektorov. Ich
činnosť spočíva hlavne v podpore Svetovej zdravotníckej
organizácie “Zdravie pre všetkých“ a celosvetovej
kampane Hnutia Červeného kríža a Červeného
polmesiaca. “Náš svet – vo vašich rukách“. V leadership
tréningových kurzoch si zaškoľujeme nových trénerov
a lídrov pre prácu s mladými ľuďmi.

Chýba nám červená – aktivita mládeže pri nábore darcov
krvi.

Zoznam akcií organizovaných spoločne s ÚzS SČK v
Humennom v roku 2016 :

Akcia Počet 
mládežníkov

Akcia                                                                        Počet 
mládežníkov

V spolupráci s ORPZ v Humennom a 
Medzilaborciach kontrola lekárničiek a 
znalosti poskytovania PP

6 Zbierka potravín 16

Hliadky PP na ihrisku pre 
onkopacientov

12 Zbierka šatstva 11

Ukážky PP v letných táboroch 
Kamenica nad Cirochou, Kochanovce, 
Koškovce, Jasenov, CVČ Dúha

5 Finančná zbierka 14

Ukážky prvej pomoci na zahájení 
motorkárskej sezóny

15 Pomoc na zdravotných dozoroch 7

Ukážky bojov  v prvej svetovej 
vojne/zdravotný dozor. 

4 Pomoc pri sociálnych činnostiach 
pre ÚzS

20 stálych

Ukážky prvej pomoci na MŠ, ZŠ, SŠ 9








