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Èo predchádzalo vzniku Èerveného kría
ejiny ¾udstva zaznamenali
viac ako 14 500 menších èi
väèších vojen, pri ktorých prišli
o ivot stámilióny ¾udí. Ïalšie
stovky miliónov ¾udí utrpeli vo
vojnových konfliktoch váne
zranenia. Ranení boli zväèša
ponechaní svojmu osudu.
So zmenami vojenskej tech−
niky sa v 19. storoèí prejavila
potreba zvýši starostlivos
o príslušníkov armády
a o ranených. Kedysi sa
touto otázkou zaoberal
francúzsky filozof Jean
Jacques Rousseau vo
filozofickom diele Spo−
loèenská zmluva. Dielo
evokovalo väèší záujem
verejnosti, v dôsledku
èoho sa zaèal zlepšo−
va osud zranených,
chorých a zajatcov vo
vojnách.
Ako príklad mono uvies
Krymskú vojnu medzi Ruskom
a Tureckom (1853 −1856), keï
sa nezávisle od seba objavili na
stranách obidvoch armád dob−
rovo¾níci, ktorí zaèali organizo−
va základnú pomoc raneným
a chorým vojakom na bojis−
kách.

D
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Základy medzinárodnej or−
ganizácie poskytujúcej dobro−
vo¾nú zdravotnú pomoc poloil
Henry Dunant, švaj−

èiarsky obchodník, èím vlastne
inicioval vznik Hnutia Èerveného
kría.

Základy Hnutia Èerveného kría

R

oku 1862 Henry Dunant
pod vplyvom otrasných
záitkov po bitke armád Rakús−
ka a Francúzska v Solferine
(1859) napísal a vydal knihu
Spomienky na Solferino. Táto
kniha vyvolala ve¾ký ohlas ve−
rejnosti. Henry Dunant navrhol
zaloi Spoloènos na pomoc
raneným a prija Dohovor na
ochranu ranených vojakov
a zdravotníckeho personálu na
bojisku.

17. februára 1863 zaloili
Henry Dunant a ïalší èlenovia
komisie urèenej enevskou spo−

Jeden èlovek,
jedna kniha,
jedna myšlienka
loènosou pre verejné blaho
Medzinárodný výbor na pomoc
raneným vo vojne, z ktorého

neskôr vznikol Medzinárodný
výbor Èerveného kría (MVÈK).
26. októbra 1863 sa v e−
neve zišli experti zo šestnástich
krajín a štyroch filantropických
inštitúcií, ktorí v desiatich re−
zolúciách definovali prostriedky
a èinnos Výboru na pomoc
raneným vojakom. Tak polo−
ili základy Hnutia Èerveného
kría.

Vývoj medzinárodného humanitárneho práva
1864 enevský dohovor o zlep−
šení osudu ranených a chorých
príslušníkov ozbrojených síl
v poli
Pod¾a enevského dohovoru:
· ochrana ranených má po−
dobu medzinárodnej zmluvy,
· symbolom ochrany je znak,
ktorý pouívajú všetky armá−
dy a jednotným spôsobom
oznaèuje ranených, zdravot−
nícky personál, jeho vozi−
dlá a zariadenia v kadej
krajine.
Bol prijatý rozlišovací znak −
Èervený krí na bielom poli.

1868 Petrohradská deklarácia
(zákaz pouívania urèitých pro−
jektilov vo vojne)
1899 Haagske dohovory o zá−
konoch a zvykoch pozemnej
vojny a o úprave zásad enev−
ského dohovoru z roku 1864
pre námornú vojnu

1925 enevský protokol o zá−
kaze pouívania dusivých, ot−
ravných a podobných plynov
a bakteriologických zbraní vo
vojne
1929 Dva enevské dohovory:

· Revízia a úprava enevského
dohovoru z roku 1906

· enevský dohovor týkajúci sa
1906 Revízia a úprava enev−
ského dohovoru z roku 1864

zaobchádzania s vojnovými
zajatcami (nový)

1907 Revízia Haagskych doho−
vorov z roku 1899 a prijatie
nových dohovorov
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Vývoj medzinárodného humanitárneho práva
enevské dohovory
Roku 1949 sa zišli v eneve
zástupcovia medzinárodného
spoloèenstva, ovplyvnení uda−
losami 2. svetovej vojny. Pred−
stavitelia MVÈK diplomatom
predloili nový text dohovoru,
ktorý sa týkal ochrany civilných
"
osôb v èase vojny". Delegáti di−
plomatickej konferencie revido−
vali predchádzajúce enevské
dohovory, výsledkom èoho bo−
lo prijatie štyroch nových e−
nevských dohovorov 12. augus−
ta 1949.
Tieto dohovory sú platné
dodnes a tvoria základ súèas−
ného medzinárodného huma−
nitárneho práva. Sú to:
1. enevský dohovor o zlepšení
osudu ranených a chorých prís−
lušníkov ozbrojených síl v poli.
2. enevský dohovor o zlep−
šení osudu ranených, chorých
a stroskotancov ozbrojených síl
na mori.
3. enevský dohovor o zaob−
chádzaní s vojnovými zajatca−
mi.
4. enevský dohovor o ochra−
ne civilných osôb poèas vojny.
História však ukázala, e ani
tieto štyri dohovory nestaèili.
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Dodatkové protokoly
Metódy vojny sa v posledných
desaroèiach zmenili v dôsled−
ku prudkého rozvoja techniky
a zbraní. Právo zakotvené v e−
nevských dohovoroch z roku
1949 tento vývoj nezoh¾adòo−
valo a prestalo zodpoveda re−
alite ozbrojených konfliktov.
Medzinárodný výbor Èerve−
ného kría preto znovu zvolal
do enevy diplomatickú konfe−
renciu. Po štyroch rokoch roko−
vaní táto konferencia 8. júna
1977 schválila dva Dodatkové
protokoly k enevským doho−
vorom z roku 1949.
Dodatkový protokol è. 1 sa
týka ochrany obetí medzi−
národných ozbrojených konflik−
tov a Dodatkový protokol è. 2
sa týka ochrany obetí ozbroje−
ných konfliktov, ktoré nemajú
medzinárodný charakter.
V tejto oblasti je dodnes ne−
vyhnutné prijíma dohovory,
ktoré regulujú a upravujú nové
prostriedky a spôsoby vedenia
vojny. Jedným z posledných
bol Ottawský dohovor o pro−
tipechotných mínach prijatý
v Oslo 18. septembra 1997,
ktorý bol 3. a 4. decembra
1997 otvorený v Kanade na

podpis. Vláda Slovenskej repu−
bliky ratifikovala tak enevské
dohovory a ich Dodatkové pro−
tokoly, ako aj Ottawský doho−
vor o zákaze výroby a pouíva−
nia protipechotných mín.
Humanitárna mobilizácia
Od prijatia enevských doho−
vorov a ich Dodatkových proto−
kolov sa situácia v ozbrojených
konfliktoch vo svete zhoršila.
Na zaèiatku 3. tisícroèia ¾udstvo
znovu suujú medzi−
národné i vnútorné
vojnové konflikty,
v ktorých sa
denne hrubo
porušujú e−
nevské do−
hovory a Do−
datkové
protokoly.
Navyše
v prípa−
doch, na
ktoré sa ne−
vzahuje me−
dzinárodné hu−
manitárne prá−
vo, napríklad pri
vnútorných nepoko−
joch a obèianskych vojnách,
nemôe Medzinárodný

Znak
výbor Èerveného kría vy−
konáva svoj humanitárny man−
dát, ak ho odmietnu úrady prís−
lušnej krajiny. Pre mnohé vlády
sú politické a bezpeènostné
h¾adiská dôleitejšie ne huma−
nitárne oh¾ady na obyvate¾−
stvo. Tieto fakty vyvolali snahy
nájs konkrétne riešenia pro−
stredníctvom skutoènej huma−
nitárnej mobilizácie, ktorá sa
týka celého medzi−
národného spolo−
èenstva a vya−
duje si pod−
poru celého
hnutia Èer−
veného
kría (ÈK)
a Èerve−
ného pol−
mesiaca
(ÈP).

R

oku 1863 bol na medzi−
národnej konferencii prija−
tý Èervený krí na bielom poli
ako rozoznávací znak spoloè−
ností, ktoré poskytujú pomoc
raneným vojakom (neskoršie
národné spo−
loènosti). Znak
bol vytvorený
výmenou fa−
rieb zástavy
Švajèiarskej
konfederácie.
Èlenovia kon−
ferencie ho
zvolili ako znak
vïaky vláde neutrálneho Švaj−
èiarska. Roku 1864 uznala Èer−
vený krí diplomatická konfe−
rencia ako rozoznávací znak
zdravotníckych sluieb armád
a prijatím 1. enevského doho−
voru podliehalo jeho zneuitie
sankciám pod¾a medzinárod−
ného humanitárneho práva.
Roku 1876, poèas tzv.
východnej vojny, ktorá zúrila na
Balkáne, sa Osmanská ríša
rozhodla pouíva Èervený pol−
mesiac na bielom poli ako
ochranný znak svojich zdra−
votníkov. Tento príklad nasle−
dovali aj iné arabské krajiny
vyznávajúce islam. Roku 1929

sa na diplomatickej konferencii
oficiálne prijali dva nové ro−
zoznávacie znaky zdravotníc−
kych sluieb a oddielov, a to
Èervený polmesiac a Èervený
lev a slnko, znak Iránu, upra−
vené v 1. e−
nevskom do−
hovore.
Islamská
republika Irán
sa roku 1980
vzdala svojho
znaku a prija−
la za svoj
znak Èerve−
ného polmesiaca. V súèasnosti
sa pouívajú dva oficiálne
znaky: Èervený krí a Èervený
polmesiac, prièom sa diskutuje
o prípadnom uznaní ïalších
ochranných znakov.
Pouitie a zneuitie znaku
Obidva uvedené znaky majú
dve rovnaké základné funkcie:
ochrannú a rozoznávaciu.
· Ochrannú funkciu zaruèujú
enevské dohovory osobám
(príslušníkom armádnych zdra−
votníckych zloiek, dobrovo¾−
níkom národných spoloèností,
delegátom MVÈK atï.), zdra−
votníckym zariadeniam (ne−
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mocniciam, stanovištiam prvej
pomoci atï.) a dopravným pro−
striedkom.
Pouitie znaku ako rozo−
znávacieho prostriedku pouka−
zuje na prepojenie osoby alebo
objektu s Medzinárodným
hnutím Èerveného kría a Èer−
veného polmesiaca.
Krajiny, zmluvné strany e−
nevských dohovorov, sú po−
vinné pouívanie znaku upravi
presnými predpismi. Pouíva
ho môu výhradne vozidlá, lie−
tadlá, lode, budovy, zariadenia
a personál, urèený na starostli−
vos o ranených a ich prevoz.
Akéko¾vek napodobòova−
nie, neoprávnené alebo klam−
né pouívanie znaku sa po−
vauje za zneuitie.
Zakázané je akéko¾vek po−
uívanie znaku Èerveného
kría alebo Èerveného polme−
siaca na komerèné èi reklamné
úèely.
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Princípy a heslá Hnutia Èerveného

S

edem základných princí−
pov, ktorými sa majú riadi
aktivity Èerveného kría a Èer−
veného polmesiaca, prijala
a vyhlásila 20. medzinárodná
konferencia Èerveného kría
a Èerveného polmesiaca vo
Viedni roku 1965. Sú to:
1. Humanita
2. Nestrannos
3. Neutralita
4. Nezávislos
5. Dobrovo¾nos
6. Jednota
7. Svetovos
Humanita
Medzinárodné
hnutie Èerveného
kría a Èerveného
polmesiaca, kto−
ré sa zrodilo zo
snahy pomáha
zraneným na bo−
jiskách bez aké−
hoko¾vek rozdie−
lu, sa v medzi−
národnom
a národnom me−
radle usiluje za
všetkých okolnos−
tí zmierni ¾udské
utrpenie a súèas−
ne mu aj pred−

chádza. Snaí sa chráni ivot
a zdravie a vysoko kladie úctu
k èloveku. Napomáha rozvíja
vzájomné porozumenie, priate¾−
stvo, spoluprácu a podporuje
trvalý mier medzi všetkými
národmi.

kría
Nestrannos
Nerobí rozdiely medzi národ−
nosami, rasami, náboenským
vyznaním, spoloèenským po−
stavením a politickou prí−
slušnosou. Usiluje sa pomáha
¾uïom pod¾a rozsahu ich utrpe−
nia a prednostne rieši najsúr−
nejšie núdzové situácie.

Neutralita
S cie¾om zachova si dôveru
všetkých strán si Hnutie udria−
va odstup od konfliktov a spo−
rov politického, rasového,
náboenského a ideologického
charakteru.
Nezávislos
Hnutie je nezávislé. Ako po−
mocná organizácia verejných
orgánov v oblasti humanitárnej
èinnosti podlieha zákonom,
platným v príslušnej krajine.
Národné spoloènosti si však
musia zachova urèitú autonó−
miu, ktorá im dovo¾uje kona
vdy pod¾a zásad Hnutia.

mesiaca, v rámci ktorého majú
všetky spoloènosti právo a po−
vinnos vzájomne si pomáha,
je celosvetové.
Hnutie sa od zaèiatku svojej
existencie rozvíjalo pod heslom
Inter arma caritas (Milosrden−
stvo medzi zbraòami). Druhé
heslo Hnutia aktivizujúce na boj
za trvalý svetový mier Per hu−
manitatem ad pacem (Humani−
tou k mieru) bolo prijaté roku
1961 v Prahe na zasadaní Ra−
dy guvernérov, najvyššieho
orgánu Ligy spoloèností ÈK
a ÈP, na návrh vtedajšieho
Èeskoslovenského Èerveného
kría.

Dobrovo¾nos
Èervený krí a Èervený polme−
siac sú hnutiami dobrovo¾nej
a nezištnej pomoci.
Jednota
V jednej krajine môe pôsobi
len jedno hnutie, a to buï Èer−
veného kría, alebo Èerveného
polmesiaca. Musí by pre všet−
kých otvorené a jeho huma−
nitárna pomoc sa musí vzaho−
va na celé územie krajiny.
Svetovos
Medzinárodné hnutie Èer−
veného kría a Èerveného pol−
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Hnutie a jeho štruktúra

Z

ákladné zloky Medzi−
národného hnutia Èer−
veného kría a Èerveného pol−
mesiaca (známeho aj pod
názvom Medzinárodný Èervený
krí) tvoria:
· Medzinárodný výbor Èer−
veného kría (MVÈK),
· Medzinárodná federácia spo−
loèností Èerveného kría a Èer−
veného polmesiaca (MF S ÈK
a ÈP),

· národné spoloènosti Èer−
veného kría a Èerveného pol−
mesiaca.
Medzinárodný výbor Èer−
veného kría, národné spoloè−
nosti (ich súèasný poèet je 181)
a Medzinárodná federácia spo−
loèností Èerveného kría a Èer−
veného polmesiaca sú na−
vzájom nezávislé, kadá so
svojím vlastným štatútom

Úèastnícke krajiny enevských konvencií

Medzinárodný výbor
Èerveného kría
Zaloený v roku 1863
v eneve

Medzinárodná
konferencia Èerveného
kría a Èerveného pol−
mesiaca Stála komisia
Zhromadenie
delegátov

Národné spoloènosti
Èerveného kría
a Èerveného
polmesiaca

Medzinárodné hnutie Èerveného
kría a Èerveného polmesiaca
alebo Medzinárodný Èervený krí
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Medzinárodná
federácia spoloèností
Èerveného kría
a Èerveného polme−
siaca zaloená v e−
neve v roku 1919

a kompetenciami. Naposledy
boli ich kompetencie a vzahy
upravené roku 1997 dohodou,
uzavretou v španielskej Seville
(Dohoda o organizovaní me−
dzinárodných aktivít zloka−
mi Medzinárodného hnutia
Èerveného kría a Èerveného
polmesiaca), ktorej cie¾om je
budova jednotu Hnutia posil−
òovaním vzájomnej aktívnej
spolupráce.
Medzinárodný výbor, národ−
né spoloènosti a Medzinárodná
federácia spolu s reprezentant−
mi krajín, ktoré sú zmluvnými
stranami enevských dohovo−
rov, sa kadé štyri roky stretá−
vajú na Medzinárodnej konfe−
rencii Èerveného kría a Èer−
veného polmesiaca. Táto kon−
ferencia je najvyšším orgánom
hnutia, prerokúva všeobecné
problémy a prijíma rezolúcie
a odporúèania. Pri hlasovaní
a pri vo¾bách má kadá de−
legácia jeden hlas. Na konfe−
rencii zastupujú jednotlivé kra−
jiny dve delegácie − delegácia
za národnú spoloènos ÈK a ÈP
a delegácia za vládu.

Medzinárodný výbor Èerveného kría

M

edzinárodný výbor Èer−
veného kría (MVÈK) je
švajèiarska súkromná nezávislá
humanitárna inštitúcia a pôsobí
ako neutrálny sprostredkovate¾
pri ozbrojených konfliktoch. Na
základe pravidiel medzinárod−
ného humanitárneho práva po−
skytuje ochranu a po−
moc obetiam, èi ide
o vojnových zajatcov,
alebo internované ci−
vilné osoby, raneným
alebo chorým, pre−
sídlencom, ako aj
osobám ijúcim na
okupovanom území.
Vïaka právu svojej
humanitárnej iniciatí−
vy, ktoré uznali jed−
notlivé krajiny, môe
MVÈK ponúka svoje
sluby aj poèas vnú−
torných nepokojov
alebo napätia. V mno−
hých krajinách na−
vštevuje MVÈK aj poli−
tických väzòov.
Najvyšším orgánom MVÈK
je Zhromadenie švajèiar−
skych obèanov, ktoré má od
15 do 25 èlenov. Nových èlenov
do funkcie kooptuje Zhro−
madenie. Funkèné obdobie

predsedu je štvorroèné, môe
však by opätovne zvolený. Na−
priek tomu, e všetci èlenovia
Výboru sú Švajèiari, zames−
tnanci MVÈK nemusia by
výhradne Švajèiari. V skutoènos−
ti je v enevskom ústredí, ako aj
v regionálnych delegatúrach

MVÈK v iných krajinách zames−
tnaných ve¾a ¾udí rôznych
národností.
Rozpoèet inštitúcie MVÈK sa
financuje z troch zdrojov. Sú to:
· krajiny, signatári enevských

dohovorov a ich Dodatkových
protokolov,
· národné spoloènosti Èer−
veného kría a Èerveného pol−
mesiaca,
· rozlièné fondy, dary a od−
kázané dedièstvo.
Kadý rok sa vykonávajú
kontroly hospodáre−
nia na národnej a me−
dzinárodnej úrovni.
Presnú výšku príspev−
kov a výdavkov inšti−
túcie uverejòuje MVÈK
vo svojej výroènej
správe o èinnosti. Roz−
poèet centrály je ob−
medzený na nevyh−
nutne potrebnú mie−
ru a asi spolovice ho
zabezpeèuje Švajèiar−
ska konfederácia.
Rozpoèet urèený na
pokrytie aktivít pria−
mo v postihnutých
oblastiach sa finan−
cuje z prostriedkov
získaných z huma−
nitárnych zbierok, ktoré vyhla−
suje MVÈK prostredníctvom vý−
ziev.
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Aktivity Medzinárodného výboru Èerveného kría
Ochrana obetí vojnového
konfliktu v rukách
znepriatelených strán
Bojujúca krajina je na svojom
vlastnom území schopná posta−
ra sa o svojich štátnych prís−
lušníkov, ktorí sa stanú obeami
vojnového konfliktu. Je však
pre òu takmer nemoné po−
skytnú pomoc aj tým, ktorí sa
ocitli na druhej strane frontu,
raneným v boji, ktorí padli do
rúk protivníka, vojnovým zajat−
com, ako aj civilnému obyva−
te¾stvu, ijúcemu najmä v oku−
povaných oblastiach, a interno−
vaným civilným obyvate¾om.
Práve v ich prospech zasahuje
Medzinárodný výbor Èerve−
ného kría (MVÈK).
Všetky tieto obete majú
ve¾a spoloèného − sú v moci
znepriatelenej strany, zostali
bez ochrany v dôsledku zatvo−
renia ich ve¾vyslanectiev alebo
konzulátov a bez monosti ko−
munikova s vlastnou krajinou
a svojimi blízkymi. Èasto ne−
majú ani to najnevyhnutnejšie.
Aby im MVÈK mohol pomôc
právnou cestou, zmenil ich
právne postavenie. Presvedèil
krajiny, aby prijali 4. enevský
dohovor, a tým kodifikovali
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pravidlá zaobchádzania s taký−
mito osobami. Bojujúce strany
musia tieto pravidlá dodriava
vo vzahu k tým, ktorí sa v dôs−
ledku vojnového diania dostali
do ich rúk.
Medzi obeami vojny s ¾ud−
skými právami a krajinami
s povinnosou ich dodriava je
nevyhnutný neutrálny spro−
stredkovate¾, ktorým je MVÈK.
Jeho èinnos spoèíva pre−
dovšetkým v tom, e dozerá na
dodriavanie enevských doho−
vorov, upozoròuje na ich po−
rušovanie a navštevuje osoby,
ktoré treba chráni. Delegáti
MVÈK navštevujú nemocnice,
zajatecké tábory, pracoviská
a väznice, kde sa nachádzajú
zajatci.
Èinnos MVÈK sa riadi pres−
nými kritériami, ktoré vyadujú,
aby delegáti MVÈK:
· mohli navštívi všetkých zajat−
cov (väzòov),
· mohli so zajatcami slobodne
a bez svedkov hovori,
· mali prístup na všetky miesta,
kde zajatcov (väzòov) zadria−
vajú, a aby mohli svoje návšte−
vy zopakova,
· mali zoznam osôb, ktoré
navštívia (prípadne, aby si ta−

kýto zoznam mohli zostavi
poèas svojej návštevy).
Návštevy MVÈK vo väzni−
ciach sa týkajú materiálnych
a duchovných podmienok
väznenia a nezisujú sa pritom
dôvody väzby. Pomoc sa
v prípade potreby distribuuje
väzòom a ich rodinám, ak sa
ocitli v núdzi.
Rozsiahle programy pomoci
MVÈK rozvíja v prospech obetí
súèasných vojnových konfliktov
a civilného obyvate¾stva rozsiah−
le programy pomoci, ktoré tvo−
ria urèitú formu ochrany, pre−
toe umoòujú prei a zame−
dzujú uplatòova nelegálne po−
stupy.
MVÈK sa zaoberá pre−
dovšetkým zisovaním potrieb
a následne organizáciou, ria−
dením a kontrolou programov
pomoci, vyhodnotením situácie
na mieste, prieskumom mies−
tneho trhu a moností usklad−
òovania a transportu humani−
tárnej pomoci, získavaním
potravín (nákupom alebo dar−
mi) a dopravou pomoci na cie−
¾ové miesto, prenájmom lodí
a lietadiel, udriavaním vzahov
s darcami (vládami, národnými

spoloènosami, rozliènými or−
ganizáciami, špecializovanými
agentúrami OSN a podobne).
Základná potreba liekov
a zdravotníckeho materiálu,
ako aj kompenzaèných po−
môcok si iada globálny prí−
stup k riešeniu zdravotných
problémov obetí vojen, vyplý−
vajúcich z epidémií, nevhodných
hygienických podmienok, zlej
výivy, hladu a podobne.
Medzi obeami vojnových
konfliktov býva ve¾a ranených
s trvalými následkami, invalidov
v dôsledku ochrnutia alebo
amputácie konèatín. Pre nich
MVÈK u nieko¾ko desaroèí
rozvíja úsilie, ktoré zahàòa kom−
pletnú zdravotnú starostlivos,
chirurgické zákroky, operácie,
fyzioterapiu, rehabilitáciu aj
výber protéz, ktoré im umo−
òujú návrat k samostatnému
pohybu.
Èinnos v iných situáciách
Ïalšou èinnosou MVÈK sú
návštevy osôb zatknutých èi
zadriavaných z politických
dôvodov alebo za preèiny poli−
tického charakteru, „väzòov
z dôvodu bezpeènosti krajiny".
Tieto návštevy, ktoré sa konajú
mimo rámca pôsobnosti me−
dzinárodného humanitárneho

práva, sa uskutoèòujú na zákla−
de dohôd, uzatváraných s úrad−
mi v krajinách, v ktorých sa
uväznené osoby nachádzajú.
Delegáti MVÈK podobne ako
pri návštevách vojnových zajat−
cov zisujú, v akých podmien−
kach ijú, prinášajú im pomoc
a dbajú na to, aby aj väzni
mohli komunikova so svojimi
rodinami.

zostali. Archívy Ústrednej pá−
tracej agentúry obsahujú vyše
60 miliónov osobných kariet!
Všetka táto èinnos sa robí
v teréne a v eneve v spo−
lupráci s národnými spoloènos−
ami Èerveného kría a Èer−
veného polmesiaca, ktoré majú
vlastné pátracie sluby.

Ústredná pátracia agentúra
Hlavné úlohy Ústrednej pátra−
cej agentúry (ÚPA) spoèívajú:
· v získavaní, zaznamenávaní
a odovzdávaní všetkých infor−
mácií blízkym príbuzným, aby
sa umonila identifikácia obetí
vojny, zabezpeèila korešpon−
dencia ranených a zajatých vo−
jakov s ich rodinami, od ktorých
boli v dôsledku vojnových uda−
lostí oddelení, keï sa prerušili
bené spôsoby poštovej komu−
nikácie;
· vo vydávaní dokladov a po−
tvrdení (napr. potvrdenie o za−
jatí alebo úmrtí, cestovné do−
klady a iné).
U viac ako sto rokov vy−
konáva táto agentúra gigantic−
kú prácu. Klasické manuálne
kartotéky dnes nahrádzajú po−
èítaèe, ale trpezlivos, vytrva−
los a presnos pri tejto práci
11

Medzinárodná federácia spoloèností Èerveného kría

P

oèas 1. svetovej vojny sa
poèet národných spoloè−
ností ÈK a ÈP znaène rozrástlol.
S koncom vojny sa, ia¾, ne−
skonèili všetky problémy, ktoré
priniesla. U o nieko¾ko mesia−
cov si ve¾ké epidémie vyiadali
mnostvo obetí. V rýchlom sle−
de sa vystriedali tzv. španielska
chrípka, týfus a cholera. V mno−
hých krajinách zavládol hlado−
mor a štátna zdravotnícka
sluba sa len pomaly zaèínala
budova. Rozsiahle oblasti Eu−
rópy museli èeli problémom
vysahovalectva, narastali pro−
blémy uteèencov, bezdomovcov
a rodín bez prostriedkov...
Národné spoloènosti Èer−
veného kría a Èerveného pol−
mesiaca, dobre organizované
vïaka svojej pôsobnosti poèas
vojny, pokraèovali vo svojej
práci tým, e organizovali roz−
siahle akcie na podporu vyhla−
dovaného alebo presídlené−
ho obyvate¾stva, predovšet−
kým vo východnej Európe.
V tom èase malo len málo krajín
svoje ministerstvo zdravotníctva
a v podstate neexistovali me−
dzinárodné organizácie schop−
né koordinova akcie na posky−
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tovanie pomoci ve¾kého roz−
sahu. Vznik Spoloènosti náro−
dov (neskôr OSN) významne
prispel k vývoju v Hnutí Èer−
veného kría. Na Medzinárod−
nej lekárskej konferencii v Paríi
roku 1919 vznikla Liga spoloè−
ností Èerveného kría, roku
1991 premenovaná na Medzi−
národnú federáciu spoloèností
Èerveného kría a Èerveného
polmesiaca (MF S ÈK a ÈP). Jej
úlohou je:

· vies sústavnú celosvetovú
kampaò za zlepšenie zdravia,
prevenciu ochorení a zmieròo−
vanie utrpenia,
· inšpirova a podporova hu−
manitárnu èinnos národných
spoloèností, prispievajúc k za−
chovaniu a podpore mieru,
· podporova rozvoj národných
spoloèností, koordinova ich
záchranné operácie na pomoc
obetiam katastrof a pomáha
uteèencom nachádzajúcim sa
mimo oblasti konfliktov.
Federácia má sídlo v ene−
ve. Spolupracuje s Medziná−
rodným výborom Èerveného
kría a pomáha národným spo−
loènostiam v ich rozvoji a šírení

humanitárneho práva a základ−
ných princípov Èerveného kría
a Èerveného polmesiaca.
Najvyšším orgánom federá−
cie je Valné zhromadenie,
v ktorom má kadá národná
spoloènos jeden hlas a schá−
dza sa raz za dva roky. Valné
zhromadenie volí na štvorroè−
né funkèné obdobie preziden−
ta, viceprezidentov a národné
spoloènosti ako èlenov svojej
výkonnej rady. Financovanie fe−
derácie zabezpeèujú roèné
èlenské poplatky národných
spoloèností a dobrovo¾né prí−
spevky urèené na programy
pomoci a rozvoja.
Úloha koordinátora
Sekretariát federácie plní voèi
èlenským národným spoloènos−
tiam úlohu koordinátora. Za−
chytáva a koordinuje nové
myšlienky, získané skúsenosti
a nové smery orientácie, ktoré
ovplyvòujú aktivity národných
spoloèností. Jednotlivé oddele−
nia sekretariátu pracujú na
trvalých a neustále sa menia−
cich úlohách z oblasti záchra−
nárstva, prvej pomoci, zdravot−
novýchovnej a sociálnej èinnos−

a Èerveného polmesiaca
ti, darcovstva krvi, opatrova−
te¾skej a ošetrovate¾skej sta−
rostlivosti, prevencie a boja
proti HIV/AIDS, pomoci uteèen−
com, projektov a programov
pre mláde a podobne.
Národným spoloènostiam,
najmä v rozvojových krajinách,
pomáha federácia vysielaním
svojich poradcov, expertov a in−
štruktorov, ako aj zásielkami
rozlièného materiálu a niekedy
aj formou podpôr. To isté vy−
konáva aj v prospech novovzni−
kajúcich národných spoloèností.
Ïalšou dôleitou èinnosou
sú akcie na pomoc pri ivelných
pohromách, rôznych nešas−
tiach a epidémiách. Štatistiky
uvádzajú, e ve¾ké prírodné ka−
tastrofy vznikajú priemerne
kadý týdeò a kadé tri
týdne má katastrofa taký roz−
sah, e prevyšuje monosti po−
stihnutej krajiny zvládnu ju.
V takom prípade jej pomáha
federácia, ktorá koordinuje na−
liehavé akcie v medzinárodnom
meradle. Na miesta nešastia
vysiela svojich expertov, prijíma
a rozosiela dary, uskutoèòuje
nákupy potravín, ktoré ne−
mono zaobstara na mieste,

a dáva k dispozícii špeciálne
tímy (najmä lekárske), ako aj
techniku na humanitárnu prácu
v postihnutej oblasti.
Významnú úlohu plní pri
príprave záchranných akcií
v prípade katastrofy, ktorú
mono predvída, vrátane pre−
ventívnych opatrení v krajinách,
kde je vysoké riziko opakova−
nia sa prírodných katastrof.
Zabezpeèuje výstavbu prístreš−
kov, zavádza systémy pred−
beného varovania a podobne.
Usiluje sa o udriavanie siete
medzinárodných skladov, ktoré
umoòujú poskytova štandar−
dnú rýchlu pomoc v rekordnom
èase. Federácia bola v rokoch
1990 − 1999 zapojená aj do
Medzinárodnej dekády preven−
cie prírodných katastrof, ktorú
vyhlásila OSN.

dosiahol problém uteèencov
a bezdomovcov také rozmery,
e sa museli zmobilizova sily
celého Hnutia. Roku 1991 uza−
vrela federácia všeobecnú do−
hodu o spolupráci s Úradom
koordinátora OSN na pomoc
v prípade katastrof (UNDRO)
s cie¾om zlepši riadenie zá−
chranných akcií pri katastrofách
vo svete tak, aby „bola obe−
tiam poskytnutá lepšia a dlho−
dobejšia pomoc".
Ïalšou úlohou federácie je
ochrana zdravia. Tento man−
dát, sformulovaný u pri jej za−
loení roku 1919, podnietil
vznik celej škály aktivít v oblasti
zdravotnej výchovy, darcovstva
krvi, základnej starostlivosti
o zdravie a oèkovania, ako aj
primárnej prevencie nákazli−
vých ochorení, ako sú tuberku−
lóza, ltaèka a HIV/AIDS.

Špeciálne mandáty
Ïalším mandátom federácie je
pomoc uteèencom, ktorí sa
nachádzajú mimo oblasti oz−
brojených konfliktov. V tomto
smere viedla èasto naliehavé
záchranné akcie ako partner
Vysokého komisariátu OSN pre
uteèencov. V posledných rokoch
13
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N

árodné spoloènosti Èer−
veného kría a Èerveného
polmesiaca vznikli s cie¾om po−
stara sa o ranených a chorých
vojakov po boku vojenských
zdravotníckych sluieb. Dnes
vyvíjajú mnohostrannú èinnos
nielen v èase vojny, ale aj v ob−
dobí mieru.
Koncom 19. storoèia vznikali
spoloènosti na pomoc raneným
s cie¾om zlepši starostlivos
o obete vojen a zároveò sa vy−
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tvárali a rozvíjali aj armádne
zdravotnícke sluby. Postupne
sa menil aj spôsob vedenia vo−
jen, ktoré sa z bojísk preniesli
do tyla a postihovali aj civilné
obyvate¾stvo. Útoky na civilné
obyvate¾stvo boli a sú aj v sú−
èasnosti sprevádzané maso−
vými presunmi obyvate¾stva,
bezoh¾adným bombardovaním
miest a humanitárnymi kata−
strofami.
Nové èinnosti
Po 1. svetovej
vojne sa národ−
né spoloènos−
ti upriamili na
nové aktivity,
ktoré smerovali
k zlepšovaniu
sociálnej úrovne
a zdravia oby−
vate¾stva. Pod
vplyvom mieru
vznikla Liga spo−
loèností Èerve−
ného kría a Èer−
veného polme−
siaca, ktorá bola
neskôr preme−
novaná na Me−
dzinárodnú fe−
deráciu spoloè−
ností Èerveného
kría a Èervené−
ho polmesiaca.

Národné spoloènosti ponúkli
svoju pomoc aj iným štátnym
orgánom v ïalších verejnopros−
pešných oblastiach. Tak sa Èer−
vený krí rozhodujúcim spôso−
bom zapojil do výstavby ne−
mocníc, profesionálnej prípravy
zdravotných sestier, výchovy
viacerých skupín obyvate¾stva,
predovšetkým do starostlivos−
ti o diea a verejnej hygieny.
Národné spoloènosti sa sta−
li priekopníkmi starostlivosti
o starých a telesne postihnu−
tých ¾udí, ako aj zakladania am−
bulantných zdravotníckych slu−
ieb a poskytovania pomoci pri
dopravných nehodách, vzniku
záchranných sluieb na mori
alebo v horách.
Okrem pomoci obetiam prí−
rodných katastrof je ïalšou
ve¾mi významnou èinnosou ná−
rodných spoloèností podpora
a rozvoj darcovstva krvi. V mno−
hých krajinách zverili úrady ve−
rejnej správy práve Èervenému
kríu zodpovednos za progra−
my týkajúce sa darcovstva krvi,
èím pomáhajú èiastoène pokry
potrebu krvi v zdravotníctve.
Takmer všade plnia hlavnú úlo−
hu pri získavaní dobrovo¾ných
bezpríspevkových darcov krvi.
Národné spoloènosti po−
stupne rozšírili pole svojej

polmesiaca
pôsobnosti aj v rozvojových
krajinách. Zameriavajú sa na
zmieròovanie neiaducich spo−
loèenských javov, ako sú dro−
gová závislos, nezamestna−
nos a kriminalita všade tam,
kde obyvate¾stvo bojuje s ako
prekonate¾nými ekonomickými
a demografickými problémami.
Zvýšenú aktivitu humanitár−
nych organizácií v osemdesia−
tych rokoch 20. storoèia si vy−
iadal aj prílev uteèencov
z oblastí postihnutých vojnový−
mi konfliktmi, chudobou a ivel−
nými pohromami do krajín so
stabilnejšími pomermi.
Boj proti detským choro−
bám, základná zdravotná
výchova obyvate¾stva, hro−
madné oèkovanie, boj proti
postupnému zániku vegetácie
v suchých púšových oblastiach,
hladu, HIV/AIDS, programy na
ozdravovanie vody, odborná
príprava zdravotnícko−sociál−
nych pracovníkov, to sú inicia−
tívy, ktoré vo svete vznikli ako
odpoveï na súèasné potreby
zlepši situáciu a zdravotný stav
obyvate¾stva.

Podmienky uznania
Podmienky uznania národnej
spoloènosti Èerveného kría
a Èerveného polmesiaca (ÈK
a ÈP) MVÈK:
· Národná spoloènos ÈK a ÈP
je vytvorená na území nezávis−
lej krajiny, v ktorej platí enev−
ský dohovor o zlepšení osudu
ranených a chorých príslušníkov
ozbrojených síl v poli.
· V tejto krajine je jedinou
spoloènosou Èerveného kría
alebo Èerveného polmesiaca
a riadi ju ústredný orgán spo−
loènosti, ktorý je jej jediným
zástupcom vo vzahu k ostat−
ným zlokám Hnutia ÈK a ÈP.
· Je riadne uznaná zákonnou
vládou svojej krajiny na zákla−
de enevských dohovorov a ich
Dodatkových protokolov, ako aj
národnej legislatívy ako dobro−
vo¾ná spoloènos poskytujúca
pomoc a pomáhajúca orgánom
verejnej správy v humanitárnej
oblasti.
· Má autonómne postavenie,
ktoré jej umoòuje vykonáva
èinnos v súlade so základnými
princípmi hnutia ÈK a ÈP.
· Pouíva oznaèenie a znak Èer−
veného kría a Èerveného pol−
mesiaca v súlade so enevský−
mi dohovormi.

· Má organizáciu, ktorá jej
umoòuje plni úlohy, sformulo−
vané v stanovách (vrátane
príprav úloh v èase mieru),
ktoré plní v prípade ozbroje−
ného konfliktu.
· Vyvíja èinnos na celom území
krajiny.
· Do svojich radov prijíma
okrem profesionálnych zamest−
nancov aj dobrovo¾níkov a spo−
lupracovníkov bez zrete¾a na
rasu, pohlavie, triednu alebo
náboenskú príslušnos èi poli−
tické názory.
· Rešpektuje základné princí−
py Hnutia ÈK a ÈP a vo svojej
èinnosti sa riadi zásadami me−
dzinárodného humanitárneho
práva.
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Mláde Èerveného kría

M

láde sa zapájala do èin−
nosti Èerveného kría u
od vzniku tejto medzinárodnej
organizácie. Napríklad v Ho−
landsku poèas prusko−francúz−
skej vojny pomáhala pripravo−
va obväzy. Podobnú èinnos
vyvíjali mladí ¾udia koncom
19. storoèia v Bulharsku aj v Ka−
nade, kde mláde pod znakom
javorového listu pomáhala Èer−
venému kríu. V mierových pod−
mienkach sa zaznamenal ako
prvý prípad pomoci mládee
pri ošetrovaní ranených po ze−
metrasení v San Franciscu roku
1906.
Výrazný obrat v angaova−
nosti mládee pod vlajkou Èer−
veného kría priniesla 1. sve−
tová vojna. V Kanade, USA,
Austrálii, na Novom Zélande
a v niektorých krajinách západ−
nej Európy sa aj mladí zúèast−
òovali na niektorých pomoc−
ných prácach v prospech
vojakov a civilného obyvate¾−
stva. Po skonèení 1. sve−
tovej vojny zaèali pri ná−
rodných spoloènostiach
Èerveného kría Austrálie,
Talianska, Kanady a USA
vznika samostatné
sekcie Mládee Èer−
veného kría.
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Po vzniku Ligy spoloèností
Èerveného kría a Èerveného
polmesiaca (ÈK a ÈP) sa roku
1921 zaloili ïalšie sekcie
mládee v Bulharsku, Maïar−
sku, vo Ve¾kej Británii, v Po¾sku,

Švajèiarsku,
bývalej Juho−
slávii a 26. ja−
nuára 1921 aj v bý−
valom Èeskoslovensku.
Úlohy Mládee Èerveného
kría:
· Ochrana ivota a zdravia.
· Nezištná pomoc druhé−
mu.
· Medzinárodné pria−
te¾stvo.
· Šírenie znalostí o
enevských dohovo−
roch a medzinárod−
nom humanitárnom
práve.

Èervený krí a mier

È

ervený krí sa poèas svojej
histórie neobmedzoval len
na pomoc obetiam vojnových
konfliktov. Nespoèetnými hu−
manitárnymi aktivitami, dôver−
ným poznaním vojnových hrôz
a utrpenia sa stal dôleitým
mierovým èinite¾om. Jeho miero−
vá èinnos sa doèkala aj výz−
namného medzinárodného uz−
nania. 10. decembra 1901
odovzdal nórsky krá¾ Henrymu
Dunantovi a francúzskemu pa−
cifistovi Fredéricovi Passymu
vôbec prvú Nobelovu cenu za
mier.
Od konca 1. svetovej vojny
Èervený krí vytrvalo bojoval
proti vojnám a za mier. Napo−
kon aj 10. medzinárodná kon−
ferencia Èerveného kría a Èer−
veného polmesiaca (ÈK a ÈP)
v eneve roku 1921 schválila
slávnostné mierové posolstvo,
v ktorom sa uvádza: „Èervený
krí nechce len pracova v mieri.
Chce pracova aj pre mier."
Orgány ÈK a ÈP vydali po−
stupne nieko¾ko vyhlásení na
podporu mieru. Roku 1946, po
2. svetovej vojne, prijala Rada
guvernérov rezolúciu obsahu−
júcu myšlienku: „Hlavnou úlo−
hou Ligy a národných spoloè−
ností ÈK a ÈP je kadodenné

úsilie na záchranu mieru a sú−
stredenie všetkých síl a pros−
triedkov na zabránenie ïalším
svetovým vojnám."
Vysokým ocenením mie−
rového úsilia Èerveného kría
a Èerveného polmesiaca sa
stala rezolúcia Valného zhro−
madenia OSN, v ktorej sa
konštatuje: „... dielo medzi−
národnej solidarity realizované
národnými spoloènosami Èer−
veného kría úèinne prispieva
k vytváraniu ideálu porozume−
nia a mieru medzi národmi"
a prijíma odporúèanie z 19. no−
vembra 1946, aby všetky èlen−
ské krajiny OSN podporovali
ustanovenia národných spoloè−
ností Èerveného kría a Èer−
veného polmesiaca.
Výkonný výbor Ligy spoloè−
ností ÈK a ÈP roku 1948 rozho−
dol, aby sa výroèie narodenia
Henryho Dunanta, 8. máj,
oslavovalo ako Svetový deò
Èerveného kría, ako prílei−
tos na propagáciu nielen
ideálov Èerveného kría, ale aj
mierovej spolupráce a sveta
bez vojen. Roku 1975 sa v Be−
lehrade konala Svetová konfe−
rencia Èerveného kría a Èer−
veného polmesiaca za mier, na
ktorej bol prijatý Akèný pro−

gram Èerveného kría ako mie−
rového èinite¾a. Nakoniec aj jed−
no z hesiel Èerveného kría
a Èerveného polmesiaca, „Per
humanitatem ad pacem" je ve−
nované mierovej problematike.
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Spolupráca Èerveného kría
s inými medzinárodnými
organizáciami
ervený krí spolupracuje
s mnohými medzinárodný−
mi organizáciami, prièom si za−
chováva svoju nezávislos. Keï−
e medzinárodné organizácie
pôsobia v rovnakom huma−
nitárnom priestore, je dôleité,
aby sa správnou koordináciou
zabránilo duplicite úsilia a pre−
krývaniu aktivít.

È

Hnutie Èerveného kría
a Èerveného polmesiaca (ÈK
a ÈP) vyvíja úsilie, aby zabez−
peèilo diplomatickú podporu
svojim humanitárnym aktivitám
aj od organizácií, ktoré nepôso−
bia „v teréne". MVÈK má štatút
pozorovate¾a pri Valnom zhro−
madení OSN, spolupracuje
s Úradom OSN pre huma−
nitárne záleitosti a zároveò sa
18

ako pozorovate¾ zúèastòuje na
stretnutiach, na ktorých koordi−
nuje svoje aktivity s aktivitami
viacerých organizácií OSN:
UNHCR, UNICEF, WFP a WHO.
Všetky zloky Hnutia ÈK/ÈP
sa zúèastòujú aj na pravidel−
ných stretnutiach regionálnych
medzinárodných organizácií
buï ako pozorovatelia, alebo
ako hostia, aby tak upriamili
pozornos na situáciu obetí
a získali podporu na regionál−
nej úrovni.
Spolupracujú s týmito or−
ganizáciami:
· Európska únia,
· Organizácia pre bezpeènos
a spoluprácu v Európe,
· Organizácia africkej jednoty,
· Islamská konferencia,
· Hnutie nezúèastnených krajín,
· Medziparlamentná únia
· Svetová zdravotnícka
organizácia
· Medzinárodná organizácia
pre uteèencov
· UNHCR
· OSN
· a ïalšie.

Slovenský
lovenský Èervený krí
(SÈK) je od roku 1993
nástupcom Èeskoslovenského
Èerveného kría (ÈSÈK) na
území Slovenskej republiky.
Medzinárodný výbor Èerve−
ného kría uznal ÈSÈK 1. de−
cembra 1919.
Humánne myšlienky Èer−
veného kría však zapustili
svoje korene na slovenskom
území ove¾a skôr. Na základe
historických dokumentov sa na
našom území roku 1881 ujala
svojej úlohy v rámci Uhorska
Uhorská spoloènos Èerveného
kría, èím sa naša národná spo−
loènos zaradila medzi naj−
staršie v Európe, ale aj vo sve−
te. Jedným z prvých spolkov
Èerveného kría na Slovensku
bol Miestny spolok Èerveného
kría v Banskej Štiavnici.
Zaèleneniu ÈSÈK do Medzi−
národného hnutia Èerveného
kría a Èerveného polmesiaca
predchádzalo mnostvo vnút−
roštátnych aktov:
· Stanovy ÈSÈK ako podmienka
prijatia medzi ostatné národné
spoloènosti Medzinárodného
hnutia ÈK a ÈP schválilo Mini−
sterstvo vnútra ÈSR 23. júna
1919.
· Ako jediný národný pomocný

S
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ústav vojenskej zdravotnej slu−
by pôsobiaci na území štátu
bola spoloènos ÈSÈK oficiálne
uznaná 19. júla 1919. V tom
istom roku na iados ÈSÈK pri−
stúpila Èeskoslovenská republi−
ka k enevským dohovorom.
· Medzinárodný výbor Èer−
veného kría (MVÈK) v eneve
uznal Èeskoslovenský Èervený
krí 1. decembra 1919 a 11. ja−
nuára 1920 bol ÈSÈK prijatý aj
za èlena Ligy spoloèností ÈK
a ÈP (dnes Medzinárodnej fe−
derácie spoloèností Èerveného
kría a Èerveného polmesiaca).
Roku 1989 nastali v býva−
lom Èesko−slovensku rozsiahle
politické zmeny a po rozdelení
Èesko−slovenska roku 1993 sa
rozdelil aj ÈSÈK. Slovenský Èer−
vený krí (SÈK) sa stal nástup−
níckou organizáciou Èeskoslo−
venského Èerveného kría.
Slovenský Èervený krí naïa−
lej pôsobí v duchu siedmich
základných princípov Hnutia ÈK
a ÈP: humanity, nestrannosti,
neutrality, nezávislosti, dobro−
vo¾nosti, jednoty a svetovosti.
Medzinárodný výbor Èer−
veného kría v eneve uznal
samostatnú národnú spoloè−
nos Slovenský Èervený krí
25. augusta 1993 a krátko

nato, 25. októbra, bol v Bir−
minghame na medzinárodnej
konferencii ÈK a ÈP prijatý aj za
riadneho èlena Medzinárodnej
federácie spoloèností ÈK a ÈP,
a teda aj èlena Hnutia ÈK a ÈP.
Ustanovujúci zjazd SÈK sa konal
8. a 9. mája 1993 v Prešove.
Na 1. zjazde SÈK súhlasili de−
legáti s jeho premenovaním na

Snem, ktorý sa konal 23. a 24.
októbra 1997 v Bratislave.
Ïalší, 2. snem delegátov
SÈK, sa uskutoènil 26. a 27. ok−
tóbra 2001 v Nitre. Delegáti
snemu prerokovali a schválili
novelizáciu Stanov SÈK, ako aj
Uznesenie snemu a koncepciu
SÈK na ïalšie štyri roky. Vy−
chádzajúc z medzinárodne plat−
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nej Stratégie do roku 2010, za−
oberal sa novými úlohami a ak−
tivitami, ktoré prijala Medzi−
národná federácia spoloèností
ÈK a ÈP v súvislosti so zhoršu−
júcim sa stavom obyvate¾ov
našej planéty.
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Organizaèná štruktúra SÈK
Základným èlánkom výstavby
SÈK je miestny spolok SÈK.
Hlavným poslaním miestneho
spolku SÈK je konkrétna úèas
èlenov na plnení úloh SÈK, pri−
èom sa môe špecializova aj
na vybraný okruh èinností sme−
rujúcich k získavaniu výnosov
s cie¾om ich humanitárneho vy−
uitia. Registrované miestne
spolky SÈK (v okresoch, kra−

joch) tvoria na príslušnom
území územný spolok SÈK, kto−
rý usmeròuje a koordinuje èin−
nos miestnych spolkov SÈK,
sociálnych, úèelových a hos−
podárskych zariadení prís−
lušného územného spolku SÈK.
Do konca roku 2003 SÈK
evidoval 1910 miestnych spol−
kov (MS SÈK) a 118 586 pla−
tiacich èlenov organizovaných
v rámci 41 sekretariátov územ−
ných spolkov SÈK, rozloených
po celom území Slovenskej re−
publiky. Vo svojom vo¾nom èa−
se pracuje pre SÈK pribline
20 000 dobrovo¾níkov aspoò
nieko¾ko hodín roène. Z nich je
asi 6000 funkcionárov mies−
tnych alebo územných spolkov
SÈK, ako aj Najvyššej a Výkon−
nej rady SÈK.
Integrovanou organizaènou
zlokou spoloènosti SÈK je
Mláde SÈK, ktorá zdruuje de−
ti a mláde vo veku od pä do
25 rokov. Má vyše 3493 èlenov
pôsobiacich v 139 skupinách.
Osobitnou zlokou SÈK je
Vodná záchranná sluba SÈK
(VZS SÈK), ktorá je zároveò
riadnym èlenom Medzinárodnej
organizácie vodných záchra−
nárov (International Life Saving
Federation − ILS, prièom ILS
zdruuje na celom svete 25 mi−
liónov èlenov). Èlenstvo v ILS

umoòuje VZS SÈK získava pra−
videlné najnovšie informácie
o systémoch a metodikách zá−
chrany vo vode. VZS SÈK má
v súèasnosti zaregistrovaných
devä miestnych spolkov VZS
SÈK, konkrétne Miestny spolok
VZS SÈK Bratislava 1, Púchov,
Nové Mesto nad Váhom, Le−
vice, Zvolen, Liptovský Miku−
láš, Prešov, Snina, Michalovce
a školiace strediská pôsobiace
pri troch územných spolkoch
SÈK − v Bratislave 1, Liptov−
skom Mikuláši
a Prešove.
Ïalšiu oso−
bitnú zloku
SÈK tvoria
Kluby darcov
krvi, ktorých
je asi dvad−
sa a pôsobia
v rámci mies−
tnych spolkov
SÈK.
Ústredné
orgány SÈK
Najvyšším orgánom SÈK
je Snem delegátov SÈK, kto−
rý tvoria:
· delegáti zvolení na jednot−
livých snemoch územných spol−
kov SÈK,
· delegát Mládee SÈK,
· delegát osobitných zloiek
SÈK.

Delegáti SÈK schva¾ujú na
sneme správu Najvyššej rady
SÈK o stave SÈK a správu Kon−
trolnej a revíznej rady SÈK (KRR
SÈK), Stanovy SÈK a ich zmeny.
Delegáti volia na sneme prezi−
denta SÈK, dvoch vicepreziden−
tov SÈK, predsedu KRR SÈK, jej
štyroch èlenov a dvoch náhrad−
níkov a Najvyššiu radu SÈK.
Snem:
· urèuje program èinnosti
a zásady hospodárenia SÈK,

· rozhoduje o prípadnom zániku
národnej spoloènosti SÈK,
· má právo schváli symboly
(znak, vlajku).
Snem zvoláva Najvyššia ra−
da SÈK najmenej raz za štyri
roky alebo na iados dvojtreti−
novej väèšiny èlenov Najvyššej
rady najneskôr do 60 dní od
podania návrhu. Snem je
uznášaniaschopný vtedy, ak sa
na òom zúèastnia najmenej dve
tretiny zvolených delegátov
a ich rozhodnutia sú právo−
platné vtedy, ak za ne hlasuje
nadpolovièná väèšina prítom−
ných delegátov. Kadý delegát
má jeden hlas.
Najvyššia rada SÈK je stá−
lym zastupite¾ským orgánom
èlenstva a volí ju snem de−
legátov v poète najviac 51.
Zvoláva sa raz za rok,
v prípade nevyhnutnej
potreby alebo na ia−
dos polovice èlenov
ju zvolá prezident
SÈK. Najvyššia rada
SÈK rozpracováva
úlohy schválené na
sneme delegátmi
SÈK, schva¾uje kon−
cepèné a legislatívne
úlohy, ako aj rozpoèet
a vznik (zánik) a štruktúru územ−
ných spolkov SÈK.
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Výkonná rada SÈK:
· je stálym výkonným orgánom
SÈK,
· koordinuje a riadi èinnos SÈK
a rozhoduje o zásadných otáz−
kach týkajúcich sa SÈK,
· schva¾uje èinnos Ústredného
sekretariátu a generálneho
sekretára SÈK,
· spravuje fond ¼udia ¾uïom,
· schva¾uje udelenie vyzname−
naní a ocenení v SÈK pri rôz−
nych príleitostiach,
· zabezpeèuje plnenie
uznesení Snemu de−
legátov a Najvyššej
rady SÈK.
Èlenmi Výkonnej rady
SÈK sú:
· prezident SÈK, dvaja
viceprezidenti,
· zástupca Mládee SÈK,
· ïalších 7 èlenov,
· môu by prizvaní aj zástup−
covia Klubov darcov krvi
SÈK a VZS SÈK,
· predseda Kontrol−
nej a revíznej rady
SÈK a generálny
sekretár SÈK sa zú−
èastòujú povinne roko−
vaní VR SÈK s poradným
hlasom,
· právo zúèastni sa rokovania
majú aj zástupcovia kolek−
22

tívneho èlenstva a ïalší pri−
zvaní, ktorí majú poradný hlas.
Ústredný sekretariát SÈK
sídli v Bratislave. Vedie ho ge−
nerálny sekretár SÈK, ktorý
zodpovedá za plnenie uznesení
Výkonnej rady SÈK a Najvyš−
šej rady SÈK. Generálnemu
sekretárovi SÈK sú pracovno−
právne podriadení všetci za−
mestnanci Ústredného sekreta−
riátu SÈK a riaditelia 41
sekretariátov územných
spolkov SÈK (SÚS
SÈK) na celom Slo−
vensku.
Aktivity národnej
spoloènosti Sloven−
ského Èerveného kría
Darcovstvo krvi
SÈK sa u nieko¾ko desaroèí
systematicky stará o výchovu
k bezpríspevkovému dar−
covstvu krvi, organizuje
nábor darcov, prílei−
tostne ich oceòuje za
mnohonásobné dar−
covstvo krvi a plazmy
plaketami profesora
MUDr. Jana Janského.
Od roku 2002 oceòuje aj
¾udí, ktorí sa zaslúili o rozvoj
darcovstva krvi, a to plaketou

doc. MUDr. Vladimíra Krišlu, prie−
kopníka darcovstva krvi na Slo−
vensku.
Vlastní mobilnú odberovú
jednotku krvi s dvoma vozidlami
SÈK, ktorými pomáha v SR po−
krýva potrebu zásob krvi
v zdravotníckych zariadeniach
po dohode s Národnou trans−
fúznou slubou SR.
Na podporu darcovstva krvi
a získavania prvodarcov spo−
medzi mladých ¾udí kadoroène
v prvých dvoch februárových
týdòoch vyhlasuje celoštátne
humánne podujatie Valentín−
ska kvapka krvi.
Jednotlivé územné spolky
SÈK pod¾a potrieb nemocníc
vyhlasujú v prípade nedostatku
krvi aj ïalšie podujatia, ako
Študentská kvapka krvi, a v nie−
ktorých regiónoch aj Vianoèná
kvapka krvi.
Roku 2003 SÈK ocenil 5105
bezpríspevkových darcov krvi
bronzovou, 4178 striebornou,
1517 zlatou a 205 diamanto−
vou plaketou profesora MUDr.
J. Janského, t. j. odovzdal dar−
com krvi spolu 11 003 plakiet
profesora MUDr. Jana Jan−
ského.

Výuèba prvej pomoci,
vzdelávanie
a zdravotná výchova
Patria medzi priority SÈK. Kur−
zy prvej pomoci organizuje vo
všetkých územných spolkoch
SÈK po celý rok pod¾a dopytu
pre všetky vekové kategórie
obèanov a vo všetkých regió−
noch SR.
· Vo výuèbových a metodických
centrách v Bratislave, iari nad
Hornom a Košiciach vzdeláva
v oblasti prvej pomoci školite¾ov
a inštruktorov prvej pomoci.
· Kadoroène cyklic−
ky školí z prvej
pomoci aj uèi−
te¾ov zdravot−
níkov pre pred−
školské zaria−
denia,
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ale najmä základné školy, kde
je prvá pomoc volite¾ným nepo−
vinným predmetom.
· V prvej pomoci vzdeláva aj ia−
kov uèòovských a stredných
škôl, ale aj študentov univerzít,
pracujúcu mláde i dospelých.
Všetkým umoòuje zúèas−
tòova sa na súaiach prvej
pomoci, ktoré organizuje ka−
doroène. Ako jediný právny
24

subjekt v SR zo zákona o SÈK je
garantom výuèby prvej pomoci
v autoškolách. Roku 2003 vy−
školil v kurzoch prvej pomoci
22 025 osôb. Skúsenosti z po−
skytovania prvej pomoci vy−
uívajú dobrovo¾ní zdravotníci
SÈK aj pri zabezpeèovaní slu−
ieb a prvej pomoci na mno−
hých hromadných spoloèen−
ských podujatiach na celom

Slovensku. Roku 2003 poèas
návštevy pápea Jána Pavla II.
na Slovensku pôsobilo v štyroch
mestách SR 800 dobrovo¾ných
zdravotníkov SÈK.
Krízový manament,
pripravenos na katastrofy
a humanitárna pomoc
Slovenský Èervený krí sa
pod¾a zákona o integrovanom

záchrannom systéme stal jed−
nou z jeho zloiek. V súlade
s týmto zákonom a medziná−
rodne platnou Stratégiou do
roku 2010 sa SÈK prioritne za−
meral na zdokonalenie vycvièe−
nosti svojich profesionálnych
zamestnancov a dobrovo¾níkov
v humanitárnych jednotkách
SÈK. Ich úlohou je poskytova
materálnu pomoc a duchovnú
podporu pri zmieròovaní ná−
sledkov mimoriadnych udalostí,
ako sú ivelné pohromy, kata−
strofy ve¾kého rozsahu,
napríklad povodne alebo
poiare. V súvislosti s touto
pomocou SÈK neustále dopå−
òa a zlepšuje vybavenos
svojich pohotovostných hu−
manitárnych skladov. Pri mi−
moriadnej udalosti vyhlasuje
verejné finanèné zbierky,
ktorých výnos vyuíva na
prospech postihnutých ¾udí
na území SR, ale aj v zahra−
nièí. Jednotlivcom a rodinám,
ktorí sa stali obeami ivelnej
pohromy a poiadali o po−
moc, SÈK pomáhal a po−
máha aj materiálne.

Sociálna èinnos
Slovenský Èervený krí posky−
tuje obyvate¾om SR sociálne
sluby v zmysle zákona o so−
ciálnej pomoci, a to najmä:
· opatrovate¾skú a prepravnú
slubu,
· spoloèné stravovanie,
· starostlivos o ¾udí ijúcich
v domovoch SÈK, v útulkoch pre
¾udí bez prístrešia, v domoch
pre osamelé a týrané matky
s demi.

V týchto zariadeniach, ktoré
SÈK spravuje, zamestnáva od−
borne vyškolený a kvalitne pri−
pravený personál.
Na zvyšovanie odbornosti
v sociálnej práci kadoroène vo
väèšine územných spolkov SÈK
organizuje rekvalifikaèné kurzy
s medzinárodne platným certi−
fikátom pre opatrovate¾ky
a opatrovate¾ov v domácnos−
tiach i v ústavných zariadeniach
sociálnych sluieb. Na tieto re−
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kvalifikaèné kurzy, ale aj na
ïalšiu asistentskú starostlivos
o zdravotne postihnutých obèa−
nov získal SÈK akreditáciu Mini−
sterstva školstva SR.
V roku 2003 SÈK zabez−
peèil spoloèné stravovanie
v 17 jedálòach pre dôchod−
cov a pre imobilné a zdravot−
ne postihnuté osoby aj roz−
voz stravy do domácností.
Medzi sociálne sluby,
ktoré SÈK poskytuje vo svojich
územných spolkoch, patrí aj
pranie bielizne, krátkodobé krí−
zové ubytovanie ¾udí v krajnej
tiesni a poskytnutie materiálnej
pomoci formou ošatenia, klu−
bová èinnos pre dôchodcov,
starostlivos o mentálne
postihnuté deti v denných sta−
cionároch, vzdelávacie pred−
náškové podujatia v oblasti
zdravotnej výchovy a prevencie
ochorení, poièiavanie rehabili−
taèných a kompenzaèných po−
môcok zdravotne postihnutým,
primárna protidrogová pre−
vencia, primárna prevencia
HIV/AIDS, rekondièné letné tá−
bory pre zdravotne oslabené
deti a deti zo sociálne zne−
výhodneného prostredia.
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Pátracia sluba
Pátracia sluba Èerveného krí−
a rozvíja pôvodnú myšlienku
enevských dohovorov s cie¾om
odstráni alebo aspoò zmierni
psychické utrpenie ¾udí, ktorí
v dôsledku medzinárodných
vojnových udalostí a rozlièných
ozbrojených konfliktov, ako aj
ivelných pohrôm a prírodných
katastrof stratili spojenie so
svojimi najblišími. V zmysle

zákona o SÈK èíslo 84/1994 Z.
z. o SÈK zabezpeèuje pátraciu
slubu pod¾a enevských doho−
vorov a ich Dodatkových proto−
kolov, ako aj príslušných me−
dzinárodných pravidiel.
Èinnos Pátracej sluby
SÈK sa delí do týchto
oblastí:
· pátranie po najbliších
príbuzných a po osudoch
osôb stratených poèas
2. svetovej vojny,
· sprostredkovávanie odkazov
Èerveného kría (Red Cross
Messages) do oblastí a z ob−
lastí vojnových konfliktov
a uteèeneckých táborov v rôz−
nych krajinách, kde sa doèasne
prerušila monos beného
poštového styku,
· zabezpeèenie dokumentácie,
potrebnej pre príbuzných obèa−
nov za pobyt v koncentraèných
a zajateckých táboroch a za nú−
tené práce poèas 2. svetovej
vojny,
· pátranie po neznámych hro−
boch vojakov padlých poèas
2. svetovej vojny.
Medzi ïalšie èinnosti, o kto−
ré SÈK iadajú zahranièné par−
tnerské organizácie a subjekty,
ako aj obèania SR, patrí pomoc
pri získaní potvrdenia o odvle−
èení slovenských obèanov do
táborov nútených prác v býva−

lom Sovietskom zväze a získa−
vaní a odovzdaní osobných od−
kazov rodinného charakteru od
zajatcov a väzòov ich najbliším
a naopak.
Rozvíjanie medzinárodných
kontaktov
Národná spoloènos Sloven−
ského Èerveného kría udriava
a nadväzuje spoluprácu s ná−
rodnými spoloènosami ÈK a ÈP
mnohých krajín. Tradièná spo−
lupráca sa rozvíja s Èeským,
Rakúskym, Nemeckým, Po¾−
ským, Ukrajinským, Maïar−
ským, Britským Èerveným
kríom a s¾ubne pokraèuje aj
spolupráca s Èínskym, Francúz−
skym i Španielskym Èerveným
kríom. Slovenský Èervený krí
dosahuje úspechy v bilaterálnej
spolupráci aj s národnými spo−
loènosami Belgického, Fín−
skeho, Švédskeho a Kanad−
ského Èerveného kría, ktorých
delegácie roku 2003 navštívi−
li Ústredný sekretariát SÈK
a niektoré územné spolky SÈK.
Cie¾om spolupráce je výmena
know−how, realizácia špecific−
kých humanitárnych projektov
a perspektívnych programov.
Národná spoloènos SÈK in−
tenzívne spolupracuje s Me−
dzinárodným výborom Èer−
veného kría, Medzinárodnou
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Slovenský Èervený krí
federáciou S ÈK a ÈP aj s Európ−
skou kanceláriou Èerveného krí−
a pri Európskej únii v Bruseli.
Od roku 2000 úspešne
pôsobí v sídle Ústredného
sekretariátu SÈK v Bratislave aj
medzinárodný sekretariát Eu−
rópskej siete Èerveného kría
a Èerveného polmesiaca pre
prevenciu AIDS − ERNA. Jej
cie¾om je pomáha národným
spoloènostiam ÈK a ÈP koordi−
nova a podporova vzájomnú
spoluprácu a výmenu skúse−
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ností z oblasti prevencie, zame−
ranej nielen proti šíreniu
HIV/AIDS, ale aj proti drogovým
závislostiam, TBC a iným infek−
èným ochoreniam. Jej èlenmi je
u 34 európskych i stredoázij−
ských národných spoloèností ÈK
a ÈP.
Propagácia a publikovanie
Svoju èinnos SÈK kadoroè−
ne zverejòuje v Roèenke SÈK
a v spravodajcovi Zvesti SÈK,
ktoré vychádzajú štvrroène.

Za pomoci sponzorov vydáva
odborné príruèky a letáky,
ktoré propagujú jej priority, ako
je prvá pomoc a darcovstvo
krvi. Viaceré z nich sú urèené na
výuèbu prvej pomoci pre laic−
kých úèastníkov kurzov prvej
pomoci, ale aj budúcich školi−
te¾ov a inštruktorov prvej po−
moci. Ïalšia skupina príruèiek,
ktorú SÈK opakovane vydal, je
urèená uèite¾om zdravotníkom,
ktorí vyuèujú prvú pomoc na
základných školách ako nepo−
vinný predmet, a iakom
základných škôl. V roku 1998

bola ocenená kninou cenou
Grand Prix príruèka Prvá pomoc
pre deti, ktorú SÈK vydal u
viackrát. V styku s verejnos−
ou a médiami SÈK neustále
prehlbuje humánne povedomie
aktuálnymi informáciami o svo−
jich aktivitách.
Diseminácia
Disemináciu, t. j. šírenie prin−
cípov hnutia ÈK a ÈP, humanit−

ných myšlienok, ako aj zásad
medzinárodného humanitár−
neho práva, platných enev−
ských dohovorov a jeho do−
datkových protokolov „odštar−
toval" pilotný projekt SÈK,
podporovaný Medzinárod−
ným výborom Èerveného kría
prostredníctvom jeho Regionál−
nej delegatúry pre strednú
Európu. V súèasnosti sa dise−
minácia uskutoèòuje dlhodobo

prostredníctvom konferencií,
seminárov, workshopov, ale
i písomných propagaèných ma−
teriálov. Na jeho realizácii sa
významne podie¾ajú Ústredný
sekretariát SÈK, územné spol−
ky SÈK a Mláde SÈK.
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Adresy a kontakty
1. Medzinárodný výbor
Èerveného kría
International Committee
of the Red Cross
19 avenue de la Paix
CH 1202 Geneve
Switzerland
www.icrc.org
2. Regionálna delegatúra
Medzinárodného výboru
Èerveného kría
pre strednú Európu
ICRC Regional Delegation
for Central Europe
Buda Business Center
Kapas u. 11 − 15
1027 Budapest
Hungary
www.icrc.org
(cez ponuku Kontakty)

3. Medzinárodná federácia
Spoloèností Èerveného kría
a Èerveného polmesiaca
International Federation
of Red Cross and Red Cresscent
Societies
P. O. Box 372
CH 1211 Geneve 19
Switzerland
www.ifrc.org
4. Red Cross/EU Office
Rue Belliard 65, box 7
B−1040 Brussels
Belgique − Belgium
tel: + 32 2 235 06 91
Fax: + 32 2 230 54 64
www.redcross−eu.net
5. Slovenský Èervený krí
Grösslingova 24
814 46 Bratislava
www.redcross.sk
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Humanitárne právo si nerobí
”
nádej, e odstráni hrozbu vojen,
usiluje sa však aspoò o zmiernenie
zbytoèných krutostí, ktoré so
sebou prinášajú vojny.
Je v záujme všetkých bojujúcich
strán dodriava pri realizovaní
nepriate¾ských akcií urèité
pravidlá hry. “
Jean Pictet
Švajèiarsky právnik,
jeden z autorov
enevských dohovorov

S finanènou podporou Medzinárodného výboru Èerveného kría
pre Slovenský Èervený krí vydalo roku 2004 Vydavate¾stvo Príroda, s. r. o.,
Bratislava.

