Ocenení a ich charakteristika – Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca
14. máj 2019
Prezídium Slovenského Červeného kríža udeľuje vyznamenanie Za humanitu, obetavosť
a dobrovoľnú službu I. stupňa:
Bc. Milanovi Kurčíkovi z Lučenca
Milan Kurčík je dobrovoľník Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Lučenci, člen
územnej rady. Ako zdravotnícky záchranár sa venuje najmä výučbe prvej pomoci detí,
mládeže, taktiež verejnosti ako inštruktor. Aktívne spolupracuje pri súťažiach, zdravotných
dozoroch. Má zodpovedný a príkladný prístup k plneniu úloh. Vždy ochotne pomôže keď je
to potrebné.
Pani Alžbeta Vidová z Dvorov na Žitavou
Pani Alžbeta Vidová je dlhoročnou aktívnou členkou Slovenského Červeného kríža.
V Červenom kríži pracuje od roku 1965. Vyznamenanie si preberie ako prejav úcty za
obetavú prácu v Miestnom spolku v Dvoroch nad Žitavou. Vyzdvihujeme jej empatiu, ktorá
sa prejavuje v pomoci mnohodetným rodinám vo forme poskytovania šatstva, hračiek pre
malé deti, potrieb pre školákov. Darcom krvi venuje tiež mimoriadnu pozornosť od výchovy
v materských a základných školách a získavaní a oceňovaní darcov krvi. V spolupráci
s dobrovoľnými opatrovateľkami sa stará aj o seniorov v obci. Láska k ľuďom a obetavosť
charakterizujú túto skromnú ženu.
Pani Magdaléna Jurčová z Pribyliny
Pani Mgr. Magdaléna Jurčová – dlhoročná členka Červeného kríža, predsedníčka Miestneho
spolku v Pribyline. Spolok pod jej vedením vyvíja rozličné aktivity nielen pre členov ale aj
širokú verejnosť. Známe akcie napríklad prednášky prvej pomoci, stretnutia seniorov,
návštevy osamelých starších členov, pomoc chorým v ich domácnostiach. Ako učiteľka
propagovala princípy Červeného kríža medzi kolegami, žiakmi, venovala sa výučbe prvej
pomoci v projekte Evička nám ochorela. Týmto aktivitám sa venuje aj v seniorskom veku.
Stále je aktívnou členkou územnej rady Slovenského Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši.
Vďaka za vytváranie ovzdušia spolupatričnosti a schopnosť pracovať za vatikánsku menu –
pán Boh zaplať.
K vyznamenaným patrí aj pani Mária Kučerová z Ivánky pri Dunaji
Pani Mária Kučerová je podpredsedníčka Územnej rady Slovenského Červeného kríža
Bratislava – okolie, dlhoročná predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
v Ivanke pri Dunaji. Miestny spolok s členskou základňou 330 členov je našou pýchou
a vizitkou úspešnej a cieľavedomej práce funkcionárov, ktorí organizujú hromadné odbery
krvi, kurzy prvej pomoci, starostlivosť o mládež a seniorov. Pani predsedníčku je potrebné
vyzdvihnúť aj za bezpríspevkové darcovstvo krvi. V roku 2017 obdržala Diamantovú plaketu
prof. Jana Janského za 60 odberov krvi. Ako predsedníčka organizuje akcie na podporu

zdravia, navštevuje chorých a organizuje pomoc hmotnej núdzi. Ďakujeme za prejav
ľudskosti.
Pani Drahomíra Muchová z Bratislavy
Pani Mgr. Drahomíra Muchová je členkou Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo
Vajnoroch. Ako učiteľka základnej školy venovala sa školeniu žiakov v poskytovaní prvej
pomoci, pripravovala družstvá na súťaže, propagovala myšlienky Červeného kríža na
pracovisku, bola príkladom svedomitého učiteľa. V súčasnosti nezištne pomáha na všetkých
úsekoch činnosti. Svedomito sa venuje funkcii pokladníčky. Vyznamenanie jej bolo navrhnuté
a udelené aj z titulu životného jubilea.
Pani Jolana Szabóová z Trstenej pri Hornáde
Pani Jolana Szabóová - členkou Červeného kríža je od mladosti. Bola členkou dorastu počas
stredoškolských štúdií, vzorom v činnosti jej bola mamička, predsedníčka Červeného kríža
v rodnej obci. Po nej prevzala štafetu a stala sa predsedníčkou v Trstenom pri Hornáde.
Empatiu a lásku k ľuďom využívala pri organizovaní pestrých akcií, ktoré priťahovali ľudí do
organizácie. Pravidelne viac ako 30 rokov organizuje hromadné mobilné odbery v obci, sama
je darkyňou krvi a držiteľkou zlatej plakety prof. Janského. Je príkladom obetavého človeka.
V obci Trstená pri Hornáde je v súčasnosti vyše 130 aktívnych darcov. Ďakujeme za
zachránené životy, za životadárnu silu ľudskej dobroty.
Pani Emília Schönfeldová z Vrbového
Pri príležitosti významného životného jubilea Prezídium Slovenského Červeného kríža udelilo
vyznamenanie aj pani Emílii Schönfeldovej, ktorá je členkou organizácie 45 rokov. Tieto roky
sú naplnené činorodou prácou a angažovanosťou v pestrých aktivitách Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža vo Vrbovom. Ako odborníčka zaisťovala zdravotné dozory,
zabezpečovala zdravotnícku osvetu v obci, organizovala mobilné odbery, zameriavala sa na
starostlivosť o seniorov a osamelých. Príkladný život naplnený pocitom spolupatričnosti
a zodpovednosti za osudy odkázaných na pomoc.
Pani Emília Stybarová z Pichne
S úctou vyslovujeme meno pani učiteľky Mgr. Emílii Stybarovej, ktorá pôsobí ako učiteľka –
zdravotníčka na Základnej škole v Snine už 21 rokov. Veľmi zodpovedne pripravuje žiakov na
súťaže v prvej pomoci, vďaka jej starostlivosti sú veľmi úspešní. Na škole úspešne propaguje
darcovstvo krvi, vychováva žiakov k zodpovednosti za svoje zdravie, pestuje v nich
cieľavedome úctu k starším. Ako členka Územnej rady Slovenského Červeného kríža v Snine
venuje sa mládeži, ale aj starostlivosti o seniorov. Zmyslom jej činnosti je preukazovať úctu
k človeku, chápať potreby odkázaných.
Príkladom obetavého človeka je ďalšia vyznamenaná pani Božena Žiaková z Turčianskych
Teplíc

Pani Božena Žiaková sa dlhé roky angažovala v sociálnej činnosti Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža v Turčianskych Tepliciach. Cieľavedome sa venovala seniorom,
chorým, zdravotne postihnutým a osamele žijúcim. V jej záujme bolo pomáhať i sociálne
slabším rodinám. Vďaka za život naplnený starostlivosťou o zraniteľných.
Pani Mária Cunevová z Nitry
Pani Mária Cunevová pracuje vo výbore Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
Mlynárce 40 rokov. Zodpovedne vykonáva funkciu predsedníčky 8 rokov. Spolok má vďaka
činorodej činnosti 95 členov. Osobitne vyzdvihujeme činnosť spolku v sociálnej oblasti.
Starostlivosť o osamelých seniorov, návštevy ťažko chorých, vzácne prejavy empatie, besedy
s lekármi, ktoré pomáhajú zorientovať sa v prípade zdravotných problémov. Ako učiteľka
v materskej škole sa podieľala na organizovaní a realizácii projektu Evička nám ochorela.
Vykonáva bezplatne zdravotný dozor na rôznych podujatiach. Oceňujeme jej empatiu
a schopnosť nadchnúť pre červenokrížsku prácu. Vyznamenanie udeľujeme pri príležitosti
významného životného jubilea.
Osobitnou kategóriou vyznamenaných sú dobrovoľné opatrovateľky Slovenského
Červeného kríža. Spoločnou ich črtou je empatia, poznanie bolesti a odkázanosti blížneho
na pomoc. Práve v súčasnosti je táto vlastnosť veľmi potrebná, bez takýchto ľudí by
nešťastia pribúdalo. Povedané Matkou Terezou – vaša činnosť je ako kvapka v mori, ale
bez nej by more bolo slanšie.
Ocenenie Dobrovoľná opatrovateľka SČK si prevzali:
Pani Marta Burianková z Bratislavy
Pani Marta Burianková – dobrovoľná opatrovateľka v Bratislave na Kolibe. Má dlhoročnú
skúsenosť a znalosti v poskytovaní základnej opatrovateľskej starostlivosti. Keď vidí problém,
koná okamžite. Ďakujeme aj za tých, ku ktorým vystiera pomocnú ruku.
Pani Želmíra Ľuptáková z Dražkoviec
Pani Želmíra Ľuptáková – povolaním zdravotná sestra dlhodobo pracuje ako dobrovoľná
opatrovateľka Slovenského Červeného kríža v Dražkovciach pri Martine. Chorým poskytuje
odbornú zdravotnú starostlivosť. S vďakou jej dnes odovzdávame vyznamenanie.
Od 60 – tych rokov minulého storočia Slovenský Červený kríž organizuje bezpríspevkové
darcovstvo krvi, oceňuje darcov, realizuje výchovu k darcovstvu od programov
v materských školách, základných a stredných po dospelú populáciu. Vďaka systematickej
a cieľavedomej práci dosahujeme výrazné úspechy a zabezpečujeme dostatok krvi, hoci jej
potreba enormne narástla. Dnes udeľujeme vyznamenanie propagátorom
a organizátorom bezpríspevkového darcovstva. Pamätnú plaketu docenta Vladimíra Krišla
za rozvoj darcovstva udeľuje Prezídium Slovenského Červeného kríža
Pani Zlatici Stankovej z Dvorov na Žitavou
Pani Zlatica Stanková, členka Miestneho spolku v Dvoroch nad Žitavou. S veľkou
zanietenosťou venuje starostlivosť darcom krvi, je nadšenou organizátorkou, šíri osvetu

v darcovstve medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií. Za dlhoročnú aktívnu činnosť
v darcovstve krvi bola ocenená Ďakovnou plaketou prof. Jana Janského pri príležitosti 50.
výročia bezpríspevkového darcovstva krvi na Slovensku.
Ďalším vyznamenaným je pán Ľubomír Snopek z Novej Bane
Pán MUDr. Ľubomír Snopek – organizátor pravidelných hromadných odberov krvi
v Miestnom spolku Slovenského Červeného kríža v Novej Bani. Má veľkú zásluhu aj na
zabezpečení dôstojných priestorov pre hromadný odber krvi. Patrí k aktívnym a spoľahlivým
dobrovoľníkom, jeho organizátorskú prácu oceňujú aj pracovníci Národnej transfúznej služby
v Banskej Bystrici. Ako lekár pozná zmysluplnosť svojej činnosti.
S radosťou odovzdávame plaketu aj pani Božene Plichtovej z Košíc
Pani Božena Plichtová – životné krédo „Nechodiť so zatvorenými očami, aby sme videli, kde
treba pomôcť“ napĺňa celý život. Ako dobrovoľníčka má zásluhu na zrode spolku
v Kavečanoch. Dlhé roky bola iniciátorkou organizovaného hromadného odberu krvi.
Vlastným príkladom získavala ďalších pre darcovstvo. V roku 2006 sa stala držiteľkou
Diamantovej plakety MUDr. Jana Janského. Je príkladom empatického človeka, s manželom
pomáhajú osamelému chorému. Aj vo vysokom veku je v rámci miestneho spolku stále
aktívna.
Zápis do knihy cti patrí k najvyšším vyznamenaniam, ktoré prezídium udeľuje za dlhodobú,
významnú angažovanosť, za rozvoj organizácie a presadzovanie princípov hnutia
v spoločnosti.
Do Knihy cti Slovenského Červeného kríža sa v roku 2019 sú zapísaní:
Pani Eva Považanová z Bratislavy
Mgr. Eva Považanová je aktívnou členkou Slovenského Červeného kríža 60 rokov. Celý svoj
kariérny život venovala výchove mládeže k empatii, humanizmu a dobrovoľníckej činnosti.
Spolupracovala s dorastom Slovenského Červeného kríža, neskôr bola predsedníčkou
územnej rady Bratislava IV. a členkou Najvyššej rady. Oceňujeme jej zásluhy na obnovení
činnosti Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Dúbravke. Spolupracuje s členmi
z Rady seniorov a v rámci medzigeneračnej spolupráce oživuje myšlienky Červeného kríža na
školách.
Pán Stanislav Blahús z Rožňavy
Pán inžinier Stanislav Blahús - podpredseda územného spolku SČK Rožňava. Činnosti
v organizácii a pomoci druhým sa venuje od mladosti. Svojimi cennými radami a bohatými
skúsenosťami obohacuje činnosť územného spolku. Aktívne sa zapája do práce najmä
s mládežou, spolok zapája do významných podujatí v Rožňave s humanitárnym poslaním.
Pomoc marginalizovaným a sociálne slabým je priorita v jeho práci.

Do knihy cti sa zapíše aj pani Marta Peňáková z obce Klin
Pani Mgr. Marta Peňáková patrí medzi mimoriadne osobnosti Slovenského Červeného kríža.
Jej osobnou zásluhou, vytrvalosťou a dobrým prístupom aktivizovala miestny spolok
Slovenského Červeného kríža v Kline. Po vyše 20 rokoch činnosti má dnes členská základňa
230 členov. Pod jej vedením sa v Kline rozvíja nielen rôznorodá a aktíva, ale hlavne
prospešná činnosť. Pani Peňáková okrem toho z celého srdca podporuje darcovstvo krvi. Vo
svojej obci založila tradíciu mobilných odberov krvi. Dnes nie je ničím výnimočným, keď 2 – 3
krát do roka príde na hromadný odber krvi do 50 bezpríspevkových darcov krvi. Mgr.
Peňáková je zároveň aj inštruktorkou v kurzoch prvej pomoci. Pod jej vedením v obci vzniklo
a pracuje Družstvo prvej pomoci dospelých. V škôlke, škole, v obci sa neudeje žiadne
kultúrne, či spoločenské podujatie, kde by jeho členovia nezabezpečovali zdravotnícku
službu. Svoje skúsenosti získané rôznorodou červenokrížskou činnosťou rozdáva pani
Peňáková na celooravskej úrovni najmä v pozícii podpredsedníčky Územného spolku
a členky Územnej rady v Dolnom Kubíne. Svojou iniciatívou, prístupom a kladným vzťahom
prispieva k rozvoju Slovenského Červeného kríža, úspešnému plneniu jeho úloh a šíreniu
jeho dobrého mena.
Ocenenie udeľujeme aj Miestnemu spolku SČK Kráľová pri Senci, zápis vykoná pani Jarmila
Koišová – predsedníčka územnej rady SČK Bratislava okolie
Miestny spolok si pripomína 70 rokov svojej činnosti, má 300 členov a 110 pravidelných
darcov krvi. Množstvo akcií – hromadné odbery krvi, oceňovanie darcov na slávnostných
aktívoch, práca s deťmi a mládežou, organizovanie súťaží v poskytovaní prvej pomoci,
starostlivosť o starých a osamelých, bezplatné zapožičiavanie kompenzačných pomôcok – to
je výsledok úsilia súčasných aj predchádzajúcich členov miestneho spolku. Členovia tohto
miestneho spolku svoj voľný čas obetujú na skvalitnenie života odkázaných na pomoc.
Pani Jarmila Koišová – dlhoročná úspešná funkcionárka Územnej rady Bratislava – okolie, je
predsedníčkou miestneho spolku Kráľová pri Senci a tiež predsedníčkou územnej rady SČK
Bratislava – okolie.
Zápisom do knihy cti vyzdvihujeme Miestny spolok SČK Šaštín. Prosím pani Mgr. Ľudmilu
Machovú- predsedníčku, aby vykonala zápis.
Miestny spolok SČK Šaštín – Stráže sa aktívne zapája do projektov organizovaných SČK,
územný spolok Senica. Dobrovoľníci a členovia pomáhajú pri organizovaní potravinovej
zbierky s Kauflandom, ale taktiež organizujú miestne zbierky šatstva, potravín, hračiek
a školských potrieb. Pri všetkých aktivitách úzko spolupracujú s vedením mesta Šaštín –
Stráže, s ostatnými organizáciám v meste a cirkvou. Každoročne členky MS SČK v ŠaštíneStrážach zabezpečujú zdravotné asistencie na kultúrno – spoločenských akciách v meste
Šaštín – Stráže pod názvom „Kvapka sedembolestnej“. MS SČK v Šaštíne – Strážach patrí
rozsahom a počtom humanitnej pomoci medzi popredné miestne spolky v okrese Senica, čím
napomáha šíriť tie najšľachetnejšie myšlienky SČK.
Najvyšším vyznamenaním, ktoré Slovenský Červený kríž udeľuje od svojho vzniku v roku
1993 je „Čestná strieborná medaila Henryho Dunanta“.

Čestnú striebornú medailu Henryho Dunanta si dnes preberú zástupcovia občianskeho
združenia Vagus.
OZ Vagus vzniklo v roku 2011, založili ho sociálni pracovníci, ktorí dlhodobo pracovali s ľuďmi
bez domova. Hlavným cieľom vzniku združenia bolo vytváranie nových a inovatívnych služieb
pre ľudí bez domova. Prvou takouto službou bol plánovaný vznik a otvorenie denného centra
pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré v tej dobe v Bratislave neexistovalo. Členovia OZ
Vagus popri rozvíjaní samotného združenia pracovali v projekte Streetwork - terénna
sociálna práca s ľuďmi bez domova.
OZ Vagus sa aj s celým pôvodným tímom projektu Streetwork rozhodlo zachrániť dôležitý
projekt, ktorý je jedinečný v rámci celého Slovenska. Až do súčasnosti OZ Vagus prešlo dlhou
cestou, ktorá bola plná skúseností, zvládnutých výziev, inovatívnych projektov, poučných
neúspechov a sformovalo tak kvalitný tím, ktorý je hnacím motorom celého združenia.
Najvyššie ocenenie Slovenského Červeného kríža dnes udeľujeme Českému Červenému
krížu
79 rokov spoločnej histórie Českého a Slovenského Červeného kríža. Ocením Českého
Červeného kríža, vraciame sa do histórie a ďakujeme za výraznú podporu spolkov na
Slovensku v prvých rokoch existencie národnej spoločnosti. Pomoc zo zahraničia orientovala
prvá prezidentka Dr. Alica Masaryková najmä na zbedačené Slovensko, ktoré milovala.
Desaťročia existenice Československého Červeného kríža sú dôkazom vzájomnej úcty,
rešpektu a blízkosti Čechov a Slovákov.
Striebornú medailu Henryho Hunanta udelilo prezídium SČK MUDr. Tiborovi Vyslockému,
in memoriam.
Tibor Vyslocký sa stal členom Mládeže SČK v roku 2003 v Prešove. Od roku 2008 do roku
2012 bol prezidentom Mládeže SČK. Zastrešoval činnosť mládeže na celom Slovensku,
pripravoval metodické materiály, pracoval na projektoch ako HIV/AIDS prevencia, Evička a
deti (dnes pod názvom Dorotka a jej priatelia), Projekte prvej pomoci, venoval sa rozvoju
schopností mladých ľudí viesť vlastné tímy, motivácii a oceňovaniu dobrovoľníkov v radoch
mládeže. Spolupodieľal sa na nových projektoch, projekte na zapájanie sa mladých ľudí do
dobrovoľníctva – Mladí s mladými pre mladých, ale aj na medzigeneračnej spolupráci v
projekte Spolu to zvládneme.
Po ukončení funkcie v roku 2012 zostal naďalej aktívnym členom pracovných skupín, najmä
pre oblasť HIV/AIDS prevencie. V roku 2015 sa podieľal sa na vytvorení jedinečnej
celoslovenskej súťaže v oblasti HIV/AIDS prevencie.
Po ukončení štúdia medicíny sa stal aktívnym inštruktorom prvej pomoci a viedol kurzy prvej
pomoci pre laickú verejnosť. V posledných rokoch bol podpredsedom Územného spolku
Slovenského Červeného kríža, Bratislava – mesto. Vyznamenaním vyjadrujeme úctu za
činorodý život, za dobrovoľnícku prácu v SČK, za prejavy empatie, spolupatričnosti, za
priateľstvo, ktoré nás dlhé roky spájalo.
Ďakujeme.
Česť jeho pamiatke.

Červený kríž sa zrodil na záchranu človeka v ohrození života. Medailou SČK „Za záchranu
života“ oceňuje Prezídium SČK hrdinský čin inžiniera Jozefa Horvátha – príslušníka
Policajného zboru v Nových Zámkoch, záchrancu života 51 ročného muža.
Kto zachránil jedného človeka, ako by zachránil ľudstvo.
Odborné vedomosti a duchaprítomnosť pána Jozefa Horvátha zachránili život rybárovi –
priateľovi Petrovi, ktorý náhle skolaboval na spoločnej rybačke. Pána Petra zradilo srdce
a pán Jozef mu okamžite poskytol prvú pomoc a až do príchodu záchranárov Petra
resuscitoval. Trvalo to 20 minút a to čo dokázal obdivujú aj profesionálny záchranári. Nebyť
pána Jozefa jeho priateľ by prišiel o život. Pán Jozef Horváth poskytol prvú pomoc aj počas
služby pred niekoľkými mesiacmi. Zdá sa, že je vždy tam, kde ho treba najviac.
Slovenský Červený kríž každoročne vyzdvihuje podporovateľov, sympatizantov, ktorí sa
zaslúžia o rozvoj aktivít, pomáhajú pomáhať, kde je to potrebné.
Prezídium Slovenského Červeného kríža ďakovným listom vyzdvihuje aktivity v Mládeži
Slovenského Červeného kríža slečny Viktórie Šutovej z Nových Zámkov.
Viktória Šutová sa vo svojom osobnom živote, ako aj v živote Mládežníčky SČK riadi krásnym
heslom - “ak pomôžeme druhým, pomôžeme aj sebe.” Svoju dobrovoľnícku prácu
odštartovala v roku 2011, kedy ako mladé dievča vstupovala do Mládeže SČK, s krásnou
ideou zmeniť tento svet k lepšiemu, rozdávať radosť, lásku a pomáhať ľuďom, ktorí našu
pomoc potrebujú. Napomáhala pri zakladaní a budovaní Skupiny Mládeže SČK pri Gymnáziu
v Nových Zámkoch. Prvá pomoc je pre Viktóriu ako kyslík pre nás, a preto jej venovala veľkú
pozornosť. Výučba prvej pomoci spojená s rôznymi prednáškami, aktivitami, kurzmi, či už pre
širokú verejnosť, žiakov základných a študentov stredných škôl a gymnázií, ktorých počty sa
bezpochyby rátajú až v stovkách pokračuje až do profesionálnej činnosti inštruktorky prvej
pomoci. Iba s prvou pomocou nestačila, a tak sa rozhodla zapojiť aj do národných projektov
Dorotka a jej priatelia a HIV/AIDS prevencia. Ako členka Pracovnej skupiny priniesla zo
zahraničia nápad celonárodnej súťaže o HIV/AIDS. Na jej uskutočnení tvrdo pracovala a dnes
už má súťaž za sebou 5 úspešných rokov. V rokoch 2014-2015 pôsobila ako členka Prezídia
Mládeže SČK a následne v rokoch 2015-2018 ako prezidentka Mládeže SČK. Viktóriu Šutovú
všetci poznáme ako vytrvalú a radostnú mladú ženu oddanú svojej práci a poslaniu v SČK,
nakoľko jej hlavná motivácia - konať dobro - vždy nad všetkým zlým zvíťazí.
100-sté výročie činnosti SČK napĺňa nás hrdosťou, pocitom zmysluplnosti dobrovoľníckej
práce tisícov altruistov, ktorí sa usilujeme o to, aby v spoločnosti prevládol duch
spolupatričnosti, tolerancie a zodpovednosti za osud každej ľudskej bytosti.
Pri tejto príležitosti ďakovný list prezídia SČK za spoluprácu a podporu aktivít prevezme aj:
Združenie miest a obcí Slovenska
Ďakovný list za úspešnú dlhoročnú spoluprácu patrí Združeniu miest a obcí Slovenska.
V spolupráci sa odráža podpora sociálnych služieb pre obyvateľov, účasť na rôznych
spoločenských aktivitách miest a obcí, riešenie mimoriadnych udalostí v rámci krízových
štábov, aktívna podpora územných a miestnych spolkov pri riešení individuálnych potrieb
a problémov.

Národná transfúzna služba
V rámci bezpríspevkového darcovstva krvi realizujeme úspešnú dlhoročnú spoluprácu
s Národnou transfúznou službou zameranú na nábor a vzdelávanie v oblasti
bezpríspevkového darcovstva krvi. Cieľom našej vzájomnej spolupráce je zabezpečiť krv pre
tých, ktorým znamená záchranu života.
Hasičský a záchranný zbor SR
SČK v rámci integrovaného záchranného systému dlhodobo spolupracuje s hasičským
zborom pri zabezpečovaní úkonov k záchrane zdravia a ľudských životov, pri dopravných
nehodách, požiaroch, povodniach a iných mimoriadnych situáciách.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ďakovný list udeľujeme za spoluprácu s miestnymi spolkami SČK v rámci cvičení
organizovaných obcami na záchranu života a majetku osôb, za spoluprácu s miestnymi
spolkami SČK pri spoločných preventívnych akciách v obciach ako sú cvičenia, preventívna
protipožiarna kontrola spojená s poskytovaním predlekárskej prvej pomoci a za spoluprácu
pri zabezpečovaní núdzového zásobovania, zmierňovania a odstraňovania následkov
mimoriadnych udalosti.
Policajný zbor SR
Špecifické úlohy plní SČK aj prostredníctvom úspešnej spolupráce s Policajným zborom SR.
Zúčastňujeme sa na spoločnej akcii – bezpečnosť na cestách v rámci ktorej preverujeme
zručnosti a vedomosti v poskytovaní prvej pomoci, spolupracujeme pri cvičeniach
Integrovaného záchranného systému. Ďakujeme aj za účinnú pomoc pri ochrane znaku
a názvu Červeného kríža.
Ďakovný listu udeľujeme aj Združeniu náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska
Ďakujeme za spoluprácu a dohľad pri mnohých a rôznorodých prezentačných aktivitách
miestnych a územných spolkov SČK, za spoluprácu pri distribuovaní potravinových balíkov a
za spoluprácu pri vzdelávaní v poskytovaní prvej pomoci.

