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Chránime ľudské životy, ľudskú dôstojnosť

„Našim skutočným nepriateľom 

nie sú ľudia okolo nás, ale hlad, 

zima, bieda, nevedomosť, naše 

návyky, poverčivosť a predsudky.“

Henry Dunant (1828 - 1910) 

• zakladateľ Červeného kríža, nositeľ prvej Nobelovej ceny za mier.

6. februára 1919 - vznik Československého Červeného kríža- národná spoločnosť. 

• Jeho predsedníčkou sa stala dcéra prezidenta ČSR, Dr. Alice Masaryková.
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SLOVENSKÝ  ČERVENÝ  KRÍŽ - národná spoločnosť 

7 princípov 

Červeného kríža
●jednota ●humanita ●neutralita ●nezávislosť ●nestrannosť ●dobrovoľnosť ●univerzálnosť

• nezávislá právnická osoba so sídlom v Bratislave,

• pôsobí v zmysle zákona č.460/2007 NR SR o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• súčasť Medzinárodného hnutia,

• pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitárnej oblasti,

• je zložkou integrovaného záchranného systému SR,

• obce a vyššie územné celky poskytujú SČK pomoc a súčinnosť pri plnení jeho úloh, finančne a inak podporujú 

jeho činnosť,

• Zmluva o spolupráci s Min. vnútra SR – podieľa sa na civilnej ochrane obyvateľstva v prípade mimoriadnych 

udalostí,

• Zmluva o spolupráci s MPSVaR SR – poskytuje sociálne služby,

• Zmluva s MZ SR – organizuje BDK v spolupráci s NTS, zvyšuje povedomie o poskytovaní laickej prvej pomoci.
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Prehľad činnosti SČK ÚzS Košice-mesto 2017-2020

• Slovenský Červený kríž (SČK), Územný spolok Košice – mesto (ÚzS) 

Sídlo:  Komenského 19, 040 01 Košice

Kontakt: tel. 055/62 222 05,  kosice@redcross.sk, www.kosice.redcross.sk

• Územná  rada  ÚzS SČK Košice - mesto zvolená na obdobie 2017 – 2020

Predsedníčka: MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH

Podpredsedníčka: MUDr. Katarína Strmenská MPH

Členovia: MUDr. Daniela Ogurčáková, PhDr. Angelika Prevozňáková, MUDr. Katarína Sedliaková

• Kontrolná  rada ÚzS SČK Košice – mesto na obdobie 2017 - 2020

Predseda: Miroslav Ogurčák

Členovia: Janka Rajňáková, Jozefina Forišová

• Riaditeľky ÚzS SČK Košice –mesto: MVDr. Lucia Cangárová, Ing. Zuzana Jusková MBA

• Počet zamestnancov: 29
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Miestne spolky

• 48 registrovaných miestnych spolkov, v ktorých je 1500 členov, najmenej 5 členov

• sú základným článkom SČK,

• ich hlavným poslaním je konkrétna účasť členov na plnení úloh SČK,

• môžu sa špecializovať na vybraný okruh činnosti - šírenie myšlienok a princípov SČK, prvá pomoc, podpora BDK, v 

zdravotnej výchove na školách, humanitnej činnosti... ,

• registrácia schválená výkonnou radou územného spolku SČK,

• spolu nezištne odpracovaných: 4920 dobrovoľníckych hodín. 

Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu 

aktivít a činnosti miestnych spolkov realizáciou 

Grantovej výzvy pre miestne spolky.

Územný spolok Košice – mesto získal certifikát 

o získaní značky kvality „S dobrovoľníčkami 

a dobrovoľníkmi to vieme“ od Platformy 

dobrovoľníckych centier na obdobie 3 rokov.

Prehľad činnosti SČK ÚzS Košice-mesto 2017-2020
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Z činnosti MS: 

• spoločné odbery a mobilné odbery krvi (Valentínska kvapka krvi, Študenstská kvapka, Daj pár deci; 

• oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi,

• prezentácia prvej pomoci,

• účasť na súťažiach prvej pomoci,

• realizácia rôznych projektov, napr. „Pomáhame potravinami“, zbierky šatstva, finančné zbierky...),

• prednášky v rámci zdravia, v sociálnej oblasti – pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným 

stavom a členom ich domácnosti,

• účasť na aktivitách a projektoch územného spolku.

Miestne spolky
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Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov

Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov

Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov

Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov

Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. – za rozvoj darcovstva krvi

Oceňovanie aktívnych darcov krvi

Prehľad činnosti SČK ÚzS Košice-mesto 2017-2020

Výchova darcov krvi
• spolupráca so školami    

• projekty: Evička nám ochorela; Dorotka a jej priatelia

Získavanie bezpríspevkových darcov krvi
• Celoslovenské kampane 

1. Valentínska kvapka krvi: 9400 darcov a 1400 prvodarcov

2. Študentská kvapka krvi: 8200 darcov a  1700 prvodarcov

3. Svetový deň darcov krvi 14.jún

4. Daj pár deci s Kauflandom kosice.redcross.sk



Prehľad činnosti SČK ÚzS Košice-mesto 2017-2020
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• kurz prvej pomoci (8,16,33 hod.) - 2500 absolventov

• kurz opatrovania, opatrovania detí - 180 absolventov

• kurz - odborná spôsobilosť

Vzdelávanie

Prehľad činnosti SČK ÚzS Košice-mesto 2017-2020

Výchova
• v materských , základných a  stredných školách

• Projekt mozaika pomoci pre MŠ a ZŠ

Asistenčná zdravotnícka služba
• Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc

• Svetový deň prvej pomoci – 11.9.

• Workshopy o PP s FPT SLOVAKIA v MŠ a ZŠ v KE: 358 hod 

Súťaže prvej pomoci
• Družstvá mladých zdravotníkov (25)

• Družstvá prvej pomoci mládeže (8)

• Memoriál MUDr. Harineka – národná súťaž PP kosice.redcross.sk



• Ambulantná forma

• 25 detí od 3 rokov a mladých dospelých

Domov sociálnych služieb   
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Opatrovateľská služba
• v domácnosti – 8 opatrovateliek

Jedáleň
• zvýhodnená cena obeda pre seniorov a ZTP občanov

Poskytnutie materiálnej pomoci
• potraviny na úrovni miestnych spolkov (Pomáhame potravinami – Kaufland...)

Špecializované sociálne poradenstvo
• bezplatne
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• Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyziatria, fyzioterapia

• Zdravotná rehabilitácia: 

o SM- systém, 

o masáže, 

o laser,ultrazvuk,  

o magnetoterapia, 

o elektroliečba, 

o oxygenoterapia, 

o rašelinové zábaly...

• Therasuit

• MOM Ipeľská (8 mesiacov)

• Zdravotná asistencia: 490 hod.

• ocenenie primátorom mesta Košice za dobrovoľnú pomoc v čase pandémie COVID -19 

Zdravotná starostlivosť
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• vytvára podmienky na zabezpečenie zdrojov, síl a prostriedkov 
na riešenie vzniknutej mimoriadnej udalosti a nepredvídaných 
životných situácií.

Krízový manažment
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• najmä ako pomoc v stave núdze a v tiesni, je reakciou na 
mimoriadnu udalosť, ktorú nemožno predvídať a je spravidla 
krátkodobá.

Humanitárna pomoc
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• deti a mládež vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 30 rokov

Úlohou mládeže je najmä:

• umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu v duchu základných princípov hnutia, 

výchova k spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému 

porozumeniu.

Z činnosti Mládeže:

• pravidelné stretnutia mládeže v priestoroch SČK na Komenského 19,

• účasť na súťažiach prvej pomoci, Memoriál Vladimíra Harineka

• pomoc pri realizácií rôznych preventívnych aktivít (napr. v spolupráci s Políciou),

• realizácie ukážok Prvej pomoci pri rôznych podujatiach (ZŠ, MŠ),

• realizácia projektov (napr. Dorotka a jej priatelia ... ).

Mládež
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Termínovník akcií na rok

Február Valentínska kvapka krvi
Marec Workshop – študenti SŠ, pedagógovia SŠ – PP

Workshop – študenti ZŠ, pedagógovia ZŠ – PP
Apríl Celoslovenská zbierka SČK
Máj Súťaž PP – SŠ

Súťaž PP – ZŠ
Lesnícky deň

Jún Prezentácia histórie a princípov SČK na školách – na vyžiadanie
Príprava družstva záchranárov – Harinekov memoriál
Súťaž Memoriál Dr. Harineka
Deň otvorených dverí SČK

Júl Bezpečnosť na cestách
Daj pár deci

September Týždeň dobrovoľníctva
Deň otvorených dverí SČK

Október Pomáhame potravinami
Študentská kvapka krvi

November Sviečkový pochod HIV
Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

December Sviečkový pochod
Srdce na dlani



Termínovník akcií na rok

Celoročné aktivity: Projekt pre MŠ – Dorotka a jej priatelia
Projekt pre ZŠ – Evička nám ochorela
Projekt pre SŠ – SOM Prevencia HIV/AIDS 
Projekt Spolu to zvládneme
a iné projekty zamerané na zvýšenie povedomia PP a BDK

Iné aktivity: šitie rúšok a ich distribúcia

rozvoz stravy pre seniorov

pomoc v repatriačnom centre

Pomoc pri personálnom obsadzovaní intervenčného tímu MZ SR

prevádzkovanie  MOM na Ipeľskej v KE

Deň otvorených dverí  domu SČK

Letný tábor SČK pre deti zo znevýhodneného prostredia



„Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori, 

ale keby sme to nerobili, tá kvapka by chýbala.“

Matka Tereza

Ďakujem Vám Všetkým, že Vám záleží na fungovaní Územného spolku SČK Košice – mesto, čoho 

je dôkazom, okrem iných aktivít aj Vaša účasť na dnešnom sneme.

Z úprimného srdca ďakujem a verím, že sa čoskoro vrátime k našim bežným, ale vzácnym 

činnostiam. Držím nám všetkým palce!

Ing. Zuzana Jusková, MBA,

riaditeľka SČK, územný spolok Košice – mesto


