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PRÍHOVOR PREZIDENTKY SČK

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

PRINCÍPY

Vážení priatelia!

Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná vládou SR

Ľudskosť – Červený kríž chráni zdravie, život a

uznaná národná spoločnosť Červeného kríža pô-

vysoko si váži človeka. Červený kríž podporuje

Atmosféra ostatných rokov nás núti k zamysleniu nad tým, ako podnecovať

sobiaca na celom území Slovenskej republiky. SČK

vzájomné porozumenie, spoluprácu a trvalý mier

ochotu ľudí podieľať sa na dobrovoľnej humánnej činnosti v Slovenskom Červe-

sa riadi podľa Ženevských dohovorov, ich dodat-

medzi národmi.

nom kríži v situácii, keď mnohých sa dotýkajú existenčné problémy. Snažíme sa

kových protokolov a zákonom o SČK č. 460/2007

získať sympatie a podporu u úspešných, presadiť sa v konkurenčnom prostredí

Z. z.

pri dodržiavaní našich princípov. Situácia si vyžaduje objavovanie nových aktivít,

Nestrannosť – Červený kríž nerobí rozdiel medzi štátnou príslušnosťou, rasou, náboženským

reagovanie na aktuálne potreby a možnosti v regiónoch. Citlivo vnímame na-

Ako pomocná organizácia orgánov verejnej sprá-

vyznaním, sociálnym postavením a politickou

rastanie priepastných rozdielov v živote jednotlivcov, popularizovanie „lacného

vy pôsobí SČK v humanitárnej oblasti, plní úlohy

príslušnosťou.

hrdinstva“, nie je v móde obeta a empatia. O to silnejšie by malo znieť slovo

ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto

vďaky všetkým ľuďom dobrej vôle, nech sa angažujú kdekoľvek a tým potvrd-

zákonom. Slovenský Červený kríž je spolu s ďalšími Neutralita – Červený kríž sa nezúčastňuje na ne-

zujú svoje ľudské poslanie. Vo výročnej správe predkladáme výsledky snaženia

národnými spoločnosťami v 186 krajinách sveta

národnej spoločnosti, vyzdvihujeme bezpríspevkové darcovstvo krvi, výučbu pr-

súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža ských, rasových a svetonázorových rozporoch.

vej pomoci, sociálnu činnosť v mnohých územných spolkoch. Naše bohatstvo je

a Červeného polmesiaca. Toto hnutie je najväč-

v ľuďoch – dobrovoľníkoch a profesionáloch, usilujúcich sa idey a ideály Henryho

šou svetovou humanitárnou organizáciou, ktorá

Nezávislosť – Červený kríž je nezávislý. Červený

Dunanta uplatňovať v súčasnosti.

poskytuje pomoc bez ohľadu na národnosť, jazyk,

kríž rešpektuje zákony svojej krajiny, pričom si

rasu, náboženské presvedčenie a politické názory.

zachováva svoju samostatnosť, ktorá mu dovoľuje

V závere roka 2011 sa konala 31. medzinárodná konferencia Červeného kríža

priateľských akciách, ani na politických, nábožen-

konať podľa zásad Červeného kríža.

a Červeného polmesiaca pod heslom Náš svet – tvoj čin. Pre ľudstvo.

Národná spoločnosť SČK je jedným zo 187 členov

Chceme ho napĺňať.

Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červe- Dobrovoľnosť – Červený kríž má dobrovoľný
ného polmesiaca.

charakter. Červený kríž poskytuje pomoc, ktorá nie
je motivovaná snahou po zisku.

SČK je členom Výboru pre mimovládne organizácie, členom Platformy pre mimovládne rozvojové

Jednotnosť – V každej krajine môže byť len jedna

organizácie (MVRO) a členom Výboru pre medzi-

národná spoločnosť Červeného kríža. Červený

národné humanitárne právo (VMHP).

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.
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Úlohy SČK

Predstavitelia SČK

V čase mieru:

Prezidentka SČK

•

podieľa sa na civilnej ochrane obyvateľstva

•

pôsobí ako zložka integrovaného záchranného

Zita Lutišanová
Viceprezident SČK

oboznamuje obyvateľstvo so základnými

zabezpečuje a spolupracuje pri organizovaní,

princípmi Červeného kríža a so zásadami

poskytovaní a sprostredkovaní zdravotnej a

medzinárodného humanitárneho práva
•

Mgr. Jozef Čičvák
MUDr. Július Zeman
JUDr. Pavel Piliarik

Prezídium SČK

zabezpečuje pátraciu službu

organizuje a poskytuje humanitárnu pomoc
•

Ing. Silvia Kostelná

sekretárka SČK

záchrannej pomoci

pri mimoriadnych udalostiach

Mgr. Ladislav Moravčík
MUDr. Ladislav Švejda, CSc.

Generálna
•

•

MUDr. Albert Hačko

v prospech humanity

systému
•

Ing. Edita Spišiaková

udeľuje ocenenia občanom Slovenskej republiky za celoživotný výkon dobrovoľnej služby

•

PhDr. Helena Kobzová

vydáva časopisy, publikácie, informačné

PhDr. Helena Kobzová

MUDr. Katarína Kopecká, PhD.

MUDr. Albert Hačko

PhDr. Emília Potúčková

MUDr. Michal Hudák

Ľubica Lattová

MUDr. Terézia Konevičová, MPH

Ing. Kvetoslava Kucharovičová

Ing. Silvia Kostelná

Nataša Šepitková
MUDr. Angela Hoffmannová

a propagačné materiály o činnosti SČK
•

MUDr. Ján Mačkin

MUDr. Milan Masaryk

JUDr. Ľuboslava Horváthová

MUDr. Martin Heriban

Mgr. Helena Gurská

MUDr. František Mrážik

organizuje a zabezpečuje bezpríspevkové

Daniela Hlobeňová

MUDr. Ján Filkor

darcovstvo krvi

Josefa Sláviková

Milan Kalman

MUDr. Jozef Grochal

MUDr. Karol Faban

PhDr. Zuzana Kršková

Bc. Tibor Vyslocký

pôsobí najmä ako výlučne uznaná pomocná

MUDr. Eva Königsmarková

PaedDr. Igor Baran, PhD.

organizácia vojenských zdravotníckych

PaedDr. Gabriela Zavadská

zariadení a zdravotníckych útvarov

MUDr. Enikö Radi

Kontrolná rada SČK

MUDr. Iveta Marinová, MPH

Predsedníčka

Ing. Marta Eckhardtová, MPH

je výhradne oprávnený pripravovať a vykoná-

Ing. Milan Kušnír

Členovia

JUDr. Jarmila Fröhlichová

vať pomocnú vojenskú zdravotnícku službu

MUDr. Ján Štrbák

Helena Geletková

oceňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí

MUDr. Elena Hrbčová

Ing. Zuzana Dubajová, CSc.

účinným zásahom a nasadením vlastného

MUDr. Jozef Murgaš

Eva Filčáková

života poskytli pomoc iným fyzickým osobám,

Mgr. Zdenka Kresáková

Štefan Grach

ktorých život bol bezprostredne ohrozený

MUDr. Peter Potocký

JUDr. Alojz Stavěl

v poskytovaní prvej pomoci
•

Najvyššia rada SČK

uskutočňuje školenie a výučbu obyvateľstva
•

získava dobrovoľníkov pre prácu v SČK

V čase vojny:
•

pomáha pri výchove k darcovstvu krvi
a nábore darcov krvi

•
•
•

•

oceňuje bezpríspevkových darcov krvi
poskytuje sociálne služby

•

Čestná prezidentka SČK

8
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ÚZEMNÉ SPOLKY
Bratislava - mesto

slovenský červený kríž

Nitra

Banská Štiavnica

Prievidza

Predsedníčka: Ing. Edita Spišiaková

Predsedníčka: JUDr. Ľuboslava Horváthová

Predseda: MUDr. Július Zeman

Riaditeľka: Barbora Bengyáková

Riaditeľka: Katarína Senciová

Riaditeľka: Bc. Renáta Lukáčiová

Nové Zámky

Čadca

Rimavská Sobota

Predsedníčka: Zita Lutišanová

Predseda: MUDr. Jozef Grochal

Predseda: JUDr. Pavol Piliarik

Riaditeľka: Marta Ficzová

Riaditeľka: Mgr. Elena Tomašiková

Riaditeľka: Mária Majerčíková

Senica n./Myjavou

Dolný Kubín

Zvolen

Predsedníčka: PhDr. Emília Potúčková

Predsedníčka: PhDr. Zuzana Kršková

Predseda: MUDr. Ján Filkor

Riaditeľka: Veronika Kopúnková

Riaditeľka: Ľubica Dubnicayová

Riaditeľka: Zuzana Matušovicová

Topoľčany

Liptovský Mikuláš

Žiar nad Hronom

Predsedníčka: MUDr. Angela Hoffmanová

Predsedníčka: MUDr. Elena Hrbčová

Predseda: Milan Kalman

Riaditeľ: Ing. Jozef Hasák

Riaditeľka: Mgr. Marika Kubíková

Riaditeľka: Alica Jasenáková

Trenčín

Lučenec

Žilina

Predseda: MUDr. Milan Masaryk

Predseda: MUDr. Jozef Murgaš

Predseda: MUDr. Karol Faban

Riaditeľka: MVDr. Janka Koppiová

Riaditeľka: Anna Pálešová

Riaditeľ: Jozef Záhorský

Trnava

Martin

Bardejov

Predseda: MUDr. Martin Heriban

Predsedníčka: MUDr. Monika Štefanová, PhD., MPH Predsedníčka: Mgr. Helena Gurská

Riaditeľka: Bc. Eva Gbelcová

Riaditeľka: Anna Franeková

Riaditeľka: Ľudmila Udičová

Banská Bystrica

Považská Bystrica

Humenné

Predseda: MUDr. Ján Mačkin

Predseda: MUDr. Ladislav Švejda, CSc.

Predsedníčka: PaedDr. Gabriela Zavadská

Riaditeľka: RNDr. Zuzana Stanová

Riaditeľka: Paulína Markovičová

Riaditeľka: Mgr. Silvia Knapiková

Predsedníčka: Ľudmila Vavrová
Riaditeľka: Viera Uhríková

Bratislava - okolie
Predsedníčka: Josefa Sláviková
Riaditeľka: Ing. Mária Halásová

Dunajská Streda
Predseda: MUDr. Tibor Misányik
Riaditeľka: Mgr. Dagmar Nagyová

Galanta
Predseda: MUDr. Michal Hudák
Riaditeľ: Jozef Fekula

Komárno
Predsedníčka: MUDr. Enikö Radi
Riaditeľ: Mgr. Karol Németh

Levice
Predseda: MUDr. Ján Štrbák
Riaditeľka: Oľga Szalmová

10
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Košice – mesto

Spišská Nová Ves

Predsedníčka: MUDr. Iveta Marinová, MPH

Predsedníčka: Ing. Kvetoslava Kucharovičová

Riaditeľka: MVDr. Lucia Cangárová

Riaditeľka: Ing. Jana Dudžáková

Košice – okolie

Svidník

Predseda: Ing. Milan Kušnír

Predsedníčka: Nataša Šepitková

Riaditeľka: Mgr. Helena Kmetzová

Riaditeľ: Ing. Karol Kaliňák

Michalovce

Trebišov

Predseda: MUDr. Peter Potocký

Predsedníčka: MUDr. Terézia Konevičová, MPH

Riaditeľka: Mgr. Mária Pavluvčíková

Riaditeľka: Libuša Babuľáková

Poprad

Vranov nad Topľou

Predseda: Mgr. Ladislav Moravčík

Predseda: MUDr. František Mrážik

Riaditeľka: Ing. Denisa Kučkovská

Riaditeľka: Marta Majzlíková

Prešov
Predseda: Mgr. Jozef Čičvák
Riaditeľka: Mária Karaffová

Rožňava
Predsedníčka: MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
Riaditeľ: Norbert Smolko

Snina
Predsedníčka: Ľubica Lattová
Riaditeľka: Bc. Anna Pavlíková

12
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Aktivity SČK

územný spolok
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Bardejov
Bratislava - mesto
Bratislava - okolie
Čadca
Dolný Kubín
Dunajská Streda
Galanta
Humenné
Komárno
Košice - mesto
Košice - vidiek
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Zámky
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Rimavská Sobota
Rožňava
Senica
Snina
Spišská Nová Ves
Svidník
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Vranov nad Topľou
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina
SPOLU

počet členov
2 009
200
1 500
2 122
5 775
965
2 719
4 650
3 186
600
2 850
2 015
1 218
2 000
1 529
1049
1751
500
4 083
3 000
2 000
1 210
2 500
1 036
1 121
408
2 600
900
1 299
500
2 820
4 700
1 800
3 500
1 750
752
580
1 709
74 906

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
Počet členov SČK: 74 906		
Počet miestnych spolkov SČK: 1 160
Počet územných spolkov SČK: 38
Členom Slovenského Červeného kríža sa môže
stať každá fyzická alebo právnická osoba na území
Slovenskej republiky. Člen SČK pravidelne podporuje
organizáciu každoročným členským príspevkom vo
výške 1 € a súhlasí so siedmimi princípmi Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Členstvo v SČK
je dobrovoľné a nesie so sebou práva i povinnosti.
Členovia SČK sú evidovaní miestnymi spolkami MS
SČK), ktoré sú zastrešované územnými spolkami (ÚzS
SČK). Člen SČK má právo rozhodovať o aktivitách
spolku, v ktorom je evidovaný a aktívne sa podieľať
na jeho činnostiach.
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DOBROVOĽNÍCTVO

Dni dobrovoľníctva

Európsky rok dobrovoľníctva (ERD)

Na európskej úrovni sa Slovenský Červený kríž

Územné spolky SČK sa v dňoch 23. – 24. sep-

Rok 2011 bol aj Európskym rokom dobrovoľníctva

aktívne zapojil do prípravy odporúčaní pre dobro-

tembra 2011 zapojili do Dní dobrovoľníctva,

a Slovenský Červený kríž sa iniciatívne zapájal do

voľníctvo v Európe, a to v rámci pracovných skupín

Dobrovoľníci sú nosnými piliermi a nositeľmi my-

ktoré organizuje občianske združenie C.A.R.D.O.

aktivít k tomuto roku na národnej aj európskej

európskej Aliancie 33 dobrovoľníckych organizácií

šlienok a princípov Slovenského Červeného kríža.

Cieľom Dní dobrovoľníctva je bližšie zoznamovať

úrovni.

v Bruseli. Pracovné skupiny sa zaoberali hlavnými

Podieľajú na všetkých aktivitách SČK a na jednotli-

verejnosť s dobrovoľníctvom a dať firmám, ale

vé činnosti sú špeciálne vyškoľovaní.

aj jednotlivcom možnosť dobrovoľnícku prácu si

Na národnej úrovni intenzívne spolupracoval

právny rámec dobrovoľníctva, štruktúra dobrovoľ-

aj vyskúšať. Päť územných spolkov SČK (Humen-

s Iuventou, ktorá bola národným koordinátorom ERD.

níctva v Európe, uznanie dobrovoľníctva, hodnota

né, Dunajská Streda, Zvolen, Spišská Nová Ves,

• V dňoch 16. – 20. mája sa Slovenský Červený

dobrovoľníctva a podpora dobrovoľníctva zo strany

počet dobrovoľníkov
z toho do 25 rokov
z toho nad 25 rokov
počet pripravených dobrovoľníkov v čase kríz. situácie
počet hodín odpracovaných dobrovoľníkmi v r. 2011

18 699
6 794
11 859
2 255
148 265

témami dobrovoľníctva - kvalita dobrovoľníctva,

Levice) na Dňoch participovalo prezentáciami

kríž zapojil do Karavány – putovnej prezentácie,

zamestnávateľov. SČK participoval v pracovnej skupi-

svojej činnosti, čistením verejných priestranstiev,

ktorá na námestiach piatich miest Slovenska

ne Uznanie dobrovoľníctva.

zorganizovaním odberu krvi, maľovaním inter-

(Prešov, Nitra, Komárno, Žilina, Košice) poskytla

ných priestorov, minikurzami poskytovania prvej

priestor slovenským dobrovoľníckym organi-

pomoci, prezentáciou komunikačného oddelenia

záciám predstaviť svoje aktivity a prácu svojich

Medzinárodný deň dobrovoľníkov

Naše mesto

pri Call centre sociálnej pomoci SČK či worksho-

dobrovoľníkov širokej verejnosti.

5. december je Medzinárodným dňom dobrovoľní-

V roku 2011 prebehol už piaty ročník projektu

pom v detskom domove v rámci projektu Mladí

firemného dobrovoľníctva Naše mesto, ktorý

pre mladých s mladými.

Aktivity

• V rámci Európskeho dobrovoľníckeho týždňa od

kov a Slovenský Červený kríž už tradične vyzdvihu-

15. – 19. novembra, ktoré sa konali vo Dvorane

je v tento deň prácu svojich dobrovoľníkov. Tento

organizuje Nadácia Pontis. Do projektu sa zapá-

Ministerstva kultúry SR v Bratislave, prezentova-

rok, ktorý bol aj Európskym rokom dobrovoľníctva,

jajú zamestnanci komerčných firiem, ktorí počas

lo svoju činnosť spolu s ďalšími organizáciami

si zvlášť uctil dobrovoľníkov SČK na národnej, ale

aj šesť územných spolkov SČK z Vranova nad

aj lokálnej úrovni prípravou poďakovania vo forme

neziskové organizácie. 17. a 18. júna 2011 tak

Manažment dobrovoľníctva – vzdelávanie programových pracovníkov

Topľou, Liptovského Mikuláša, Bratislavy, Micha-

videoalbumu, plagátov s tvárami dobrovoľníkov,

pracovníci rôznych firiem pripravili voľnočasové

Slovenský Červený kríž v tomto roku zrealizoval

loviec, Banskej Bystrice a Levíc.

odovzdávaním ďakovných listov a poďakovania od

aktivity s klientmi Domova sociálnych služieb SČK,

dvojdňové interné školenie manažmentu dobro-

územného spolku Bratislava- mesto.

voľníctva pre svojich programových pracovníkov.

dokumentov - dobrovoľníckych organizácií o ich

V novembri 2011 bol prijatý Zákon o dobrovoľ-

dobrovoľníkoch a dobrovoľníckej práci. Medzi nimi

níctve, na ktorého pripomienkovaní sa aktívne

vznikol aj dokument z územného spolu SČK Levice

podieľal aj Slovenský Červený kríž.

o poradenskej činnosti v call centre Levice a aktív-

Bratislavskí dobrovoľníci 2011

neho zapojenia čiastočne zdravotne postihnutých

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľní-

dobrovoľníkov do pomoci iným.

kov usporiadalo občianske združenie C.A.R.D.O.

dvoch dní darujú svoj čas dobrovoľnej práci pre

• Úrad vlády SR finančne podporil natočenie

prezidentky SČK a mediálnou kampaňou prostredníctvom tlačovej správy a webovej stránky SČK.

štvrtý ročník ocenenia „Bratislavskí dobrovoľníci
roka“. Slovenský Červený kríž nominoval na ocenenie troch svojich dobrovoľníkov.
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BEZPRÍSPEVKOVÉ
DARCOVSTVO KRVI

VÝCHOVA

kampane
Slovenský Červený kríž organizuje dve celoslovenské

Lokálne kampane

a niekoľko desiatok lokálnych kampaní zameraných

Územné spolky SČK dlhoročne organizujú lokálne

Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž pracuje s bezpríspevko-

na získanie najmä prvodarcov krvi a zabezpečenie

kampane, ktoré vychádzajú z potrieb krvi v regiónoch

Kvapka krvi je zdravotno – výchovná hra k problema-

vými darcami krvi v rôznych oblastiach. Hlavnou

dostatočného množstva krvi pre zdravotníctvo. Od-

v konkrétnom časovom období, ako napr.:

tike darovania krvi určená pre 5 – 6 ročné deti v ma-

náplňou tejto činnosti je:

bery krvi sa organizovali na odberových miestach a

•

výchova darcov krvi

prostredníctvom výjazdových odberov, organizova-

•  Prázdninová kvapka krvi

menie detí s problematikou bezplatného darovania

•

oslovovanie darcov krvi

ných územnými spolkami SČK v spolupráci s NTS SR.

•  Maturitná kvapka krvi

krvi, získavanie prvých informácií o krvi a akú má táto

•

oceňovanie darcov krvi

•  Kysucká kvapka krvi

životodarná tekutina funkciu. Do projektu sa tento

•  Policajná kvapka krvi

rok zapojilo 2909 detí z 220 materských škôl.

V tomto roku úspešne prebiehala spolupráca so

Valentínska kvapka krvi

•  Primátorská kvapka krvi

zdravotnými poisťovňami Dôvera a Všeobecná

16. ročník kampane sa tradične zameral na pro-

•  Vojenská kvapka krvi

zdravotná poisťovňa, najmä pri podpore kampaní

pagovanie darcovstva a získavanie prvodarcov.

bezpríspevkového darcovstva krvi (BDK) a oceňova- Tvárou kampane bol herec Marek Majeský.
ní darcov krvi. Úspešne sa podarilo uviesť do praxe
Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky
(NTS SR) a hematologicko – transfúziologickými

Workshopy
Súčasťou náborovej výchovy na základných, stred-

Heslo kampane: Darujte sa spolu

ných a vysokých školách sú workshopy, organizo-

komunikačnú stratégiu medzi SČK a pracoviskami

vané pre skupiny dobrovoľníkov, ktorí pracujú ako
počet darcov
počet odberov
počet prvodarcov

25 019
21 534
5 075

koordinátori bezpríspevkového darcovstva krvi.
Workshopy sú zamerané na predstavenie progra-

oddeleniami nemocníc (HTO), aktualizovať kľúčové

mu bezpríspevkového darcovstva krvi, činnosti

dokumenty a evidenciu BDK. SČK sa tiež podieľal

SČK a vzájomnej súčinnosti s odberovými miesta-

na podkladoch pre odbornú publikáciu zameranú

Študentská kvapka krvi

mi počas organizovania odberov krvi. V roku 2011

na hematológiu a transfúziológiu, ktorá bude slúžiť

17. ročník kampane celoslovenskej kampane

SČK zorganizoval 264 náborových workshopov.

lekárom z iných odborov, príp. aj študentom pred

aktivizoval darcov najmä spomedzi študentov.

atestáciou z hematológie a transfúziológie, trans-

Heslo kampane: Čas na život

Kluby darcov krvi

fúznym komisiám v nemocniciach a študentom
medicíny a zdravotníckych škôl.
počet darcov
počet prvodarcov
počet mobilných
odberov

18

terských školách. Cieľom tohto projektu je obozná-

216 419
36 114
– zorganizovaných
zamestnancami SČK

731

– zorganizovaných
dobrovoľníkmi SČK

702

počet darcov
počet odberov
počet prvodarcov

25 861
22 001
6 187

Kluby darcov krvi sú miestnymi spolkami SČK a
pracujú pri územných spolkoch SČK. Hrajú tiež
dôležitú úlohu pri motivovaní a udržiavaní darcov
krvi. Združujú nielen darcov krvi, ale aj dobrovoľníkov, ktorí neustále pracujú na zveľaďovaní
darcovstva krvi a výchove darcov, najmä na svojej
lokálnej úrovni.
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OCEŇOVANIE
Slovenský Červený kríž oceňuje mnohonásobných
darcov krvi podľa počtu odberov krvi:
Typ ocenenia
Bronzové
Strieborné
Plakety prof. MUDr. Jana Janského

Zlaté
Diamantové

Muži
Ženy
Muži
Ženy

Muži
Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického
Ženy
Pamätná medaila doc. Vladimíra Krišla

Počet odberov
10
20
40
30
80
60
100
60
Za rozvoj darcovstva

Počet ocenených
5 077
2 435
1 312
329
246
33
116
6
3

Svetový deň darcov krvi je spoločne koordinovaný
štyrmi zakladajúcimi partnermi – Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodnou federáciou Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
Medzinárodnou federáciou organizácií darcov krvi
a Medzinárodnou spoločnosťou transfúzie krvi.
Tento rok si SČK pripomenul tento deň aj symbolickým odberom krvi v kancelárii prezidenta SR.

PROJEKTY

Simulovaný odber

Moja krvná skupina

Simulovaný odber krvi je novým projektom SČK,
ktorý prebieha v spolupráci s odberovými miesta-

V roku 2011 sa SČK zapojil do projektu Moja krvná

V rámci projektu boli tiež na trh uvedené tričká

mi NTS SR a hematologicko – transfuziologickými

skupina mojakrvnaskupina.sk, ktorý v spolu-

s krvnými skupinami, ktorých nákupom môžu

oddeleniami nemocníc. Bol inšpirovaný projektom

práci SČK rozbehla poisťovňa Dôvera na podporu

ľudia podporiť aktivity SČK v oblasti BDK.

Českého Červeného kríža „Daruj krev jen jako“.
Záujemcovia – školáci, študenti, nedarcovia aj dar-

darcovstva krvi na Slovensku. V rámci tohto projektu sa uskutočnila aj tzv. Roadshow, zameraná

Svetový deň darcov krvi

covia – si v rámci tohto projektu môžu prejsť celým
priebehom odberu krvi na odberovom mieste

na zvýšenie povedomia o darcovstve krvi, a to
prostredníctvom bezplatného zisťovania krvnej

Od roku 2004 si 14. júna SČK pripomína Svetový

a zoznámiť sa s celým procesom, či už aby boli mo-

skupiny v rôznych slovenských mestách (Bratisla-

deň darcov krvi. Cieľom Svetového dňa darcov

tivovaní stať sa v budúcnosti darcami, alebo aby sa

va, Nové Zámky, Prievidza, Žilina, Nitra, Trenčín, B.

krvi je zvýšiť povedomie o potrebe bezpečnej krvi

dozvedeli viac o darcovstve krvi a jeho dôležitosti.

Bystrica, Michalovce, Košice, Prešov, Martin). Pois-

a krvných produktov a je zároveň poďakovaním

V prvom roku realizácie projektu sa uskutočnilo 15

ťovňa Dôvera v spolupráci s laboratóriami Alpha

všetkým dobrovoľným darcom krvi pre ich život

simulovaných odberov.

Medical za asistencie dobrovoľníkov i pracovníkov

zachraňujúce darovanie krvi.

SČK orientačne zisťovala krvnú skupinu záujemcom - návštevníkom obchodných centier.
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PRVÁ POMOC

KURZY PRVEJ POMOCI

VÝCHOVA A VÝUČBA PRVEJ POMOCI

Slovenský Červený kríž kladie dôraz na výučbu

Kurzy prvej pomoci realizuje SČK počas celého roka.

Výučba prvej pomoci sa realizuje

svojho zdravia i zdravia iných. Rozvíja sa ich

laickej prvej pomoci už od útleho detstva. Osvetu

Sú určené širokej verejnosti – študentom, rodičom,

na všetkých stupňoch škôl.

aktívny záujem o pozitívny vzťah k zdravotnej

šíri prednáškami, ukážkami prvej pomoci i súťaža-

účastníkom cestnej premávky i seniorom. Kurzy sú

mi na lokálnej aj celoslovenskej úrovni. Neustále

akreditované nielen Ministerstvom zdravotníctva

zvyšovanie povedomia verejnosti o svojom zdraví,

Slovenskej republiky, ale ako jediné na Slovensku aj

a najmä prevencii, zabezpečuje prostredníctvom

Európskym referenčným centrom pre vzdelávanie

V materských školách prebieha formou hier

aplikujú postupy prvej pomoci, ktorými sa deti

preventívno-vzdelávacích aktivít.

prvej pomoci v Paríži. Výučba je zabezpečená kvalifi-

a scénok projektu Evička nám ochorela. Prostred-

učia chrániť si zdravie. V roku 2011 sa do výučby

kovanými inštruktormi prvej pomoci.

níctvom tohto projektu SČK formuje zdravotné

zapojilo 11 556 detí z 595 materských škôl na

uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore

Slovensku.

Počet kurzov
Počet vyškolených
Počet kurzov
Počet vyškolených
Počet kurzov
Počet vyškolených

559
6 408
1 459
15 013
93
839

16-hodinový

Počet kurzov
Počet vyškolených

111
968

33-hodinový

Počet kurzov
Počet vyškolených

30
224

Základný (okrem žiadateľov
o vodičské oprávnenie)
8-hodinový

Pre žiadateľov o vodičské oprávnenie
Doškolenie

výchove a zodpovednosti za svoje zdravie. PePrednášky na školách

dagógovia pracujú so situáciami, ktoré potenciálne ohrozujú zdravie detí a zároveň popri tom

Prednášky na školách
prednášajúcich

počet

škôl
oslovených
žiakov

učitelia (dobrovoľníci)
zamestnanci
celkom
učitelia (dobrovoľníci)
zamestnanci
celkom
učitelia (dobrovoľníci)
zamestnanci
celkom

akcií
počet
prednášajúcich
Kurz školiteľa prvej pomoci (doškolenie 8 hod.)

Počet kurzov
Počet vyškolených

12
16

Kurz automatickej
externej defibrilácie pre

Počet kurzov
Počet vyškolených

6
40

Kurz inštruktora prvej
pomoci (24-hod.)

Počet kurzov
Počet vyškolených

4
29

22

Školy
stredné
288
174
462
257
246
503
13 706
10 259
23 965

vysoké
13
16
29
7
7
14
316
497
813

Prednášky

Prednášky mimo škôl

VÝUČBOVO-METODICKÉ CENTRÁ

základné
995
329
1 324
804
558
1 362
28 388
17 386
45 774

zamestnanci
dobrovoľníci
celkom
zamestnanci
dobrovoľníci
celkom

s ukážkami PP
478
422
900
224
321
545

so zdravotnou tematikou
778
554
1 332
233
296
529
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SÚŤAŽE PRVEJ POMOCI

KAMPANE

Teoretické vedomosti a praktické zručnosti si žiaci

Bezpečnosť na cestách

i dobrovoľníci osvojujú a overujú prostredníctvom
prehliadok a súťaží prvej pomoci.

Bezpečnosť na cestách je preventívna celoslovenská akcia v spolupráci s Policajným zborom

Súťaže podľa veku

názov súťaže

celkom

družstiev

súťažiacich

renie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania
prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou

územná

409

1 481

I. stupeň

družstvá mladých zdravotníkov I. stupeň

územná

361

1 842

II. stupeň

družstvá mladých zdravotníkov II. stupeň

územná

567

2 882

družstvá prvej pomoci
mládeže

územná

180

1 059

celoslovenská

19
1 536

115
7 379

základné školy

Harinekov memoriál

počet
3 543
2 827
355
266
115

vodiči, ktorí boli ochotní preveriť si vedomosti prvej pomoci
správne poskytnutá prvá pomoc
nesprávne poskytnutá prvá pomoc
nevedeli/odmietli poskytnúť prvú pomoc

počet
2 616
1 433
878
305

Slovenskej republiky, ktorá je zameraná na preve-

Počet

prehliadky družstiev
malých zdravotníkov

materské školy

stredné školy
dospelí

úroveň

skontrolované lekárničky
kompletne vybavené lekárničky
nekompletne vybavené lekárničky
lekárnička s nepoužiteľným materiálom
chýbali lekárničky

a na kontrolu obsahu lekárničiek. Akcia sa konala
v dňoch 11. – 15. júla 2011 vo všetkých okresoch
Slovenskej republiky.

Svetový deň prvej pomoci
Táto kampaň zdôrazňuje nevyhnutnosť ovládania
prvej pomoci, zvyšuje povedomie ľudí a vytvára
podmienky pre rôzne aktivity. Červený kríž na
celom svete, vrátane Slovenska, si každoročne
pripomína Svetový deň prvej pomoci. Heslom
kampane v roku 2011 bolo Prvá pomoc sa týka nás
všetkých.
Do kampane sa aktivitami zameranými na širokú
verejnosť zapojilo všetkých 38 spolkov Slovenského Červeného kríža. Počas nich predviedli
ukážky prvej pomoci pri bezvedomí, zlomeninách,
veľkom vonkajšom krvácaní, vyslobodzovaní osôb
z auta, ako aj resuscitáciu na modeloch dospelého
človeka a dieťaťa. Spolky organizovali propagačné
podujatia pre žiakov základných či stredných škôl
spojené s ukážkami prvej pomoci a prednáškami.
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ZDRAVOTNÁ ČINNOSŤ

SOCIÁLNA ČINNOSŤ

V rámci niektorých regiónov Slovenska sa Slovenský

Pozornosť sociálnych aktivít Slovenského Červeného

Červený kríž zameriava aj na zdravotnú činnosť, kde
poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť a realizuje rôzne kurzy odbornej spôsobilosti.

Zariadenie spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek
SČK, územný spolok
Košice - mesto

počet klientov
16

počet zamestnancov
2

AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Ambulancia – fyzioterapia, balneológia,
liečebná rehabilitácia
SČK, územný spolok
Košice - mesto

počet klientov
16

počet zamestnancov
2

kríža sa sústreďuje na konkrétneho jednotlivca či
skupinu ľudí s ich špecifickými potrebami. Sociálne
služby poskytované v jednotlivých regiónoch sa líšia
v závislosti od možností a záujmu o danú službu
v konkrétnom meste či obci.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
SČK, územný spolok
Prešov
Senica

počet klientov
25
37

počet zamestnancov
2
4

Sociálne zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok
na uspokojovanie základných životných potrieb
Nocľahárne

KURZY
Kurz masáže
SČK, územný spolok
Bardejov
Košice - mesto
Považská Bystrica
Prešov
Rožňava
Spišská Nová Ves

Kurz starostlivosti o ľudské telo
počet kurzov
1
4
2
5
1
1

počet vyškolených
4
47
7
28
10
7

Kurz odbornej spôsobilosti – potraviny
SČK, územný spolok
Bardejov
Humenné
Košice - mesto
Michalovce
Prešov
Snina
Svidník
Trebišov
Žiar nad Hronom

počet kurzov
9
8
22
5
4
6
4
10
13

počet vyškolených
127
77
514
172
37
84
37
278
282

Kurz odbornej spôsobilosti – bazény a vody
SČK, územný spolok
Košice - mesto
Snina
Svidník
Žiar nad Hronom

26

počet kurzov
2
1
1
2

počet vyškolených
30
4
2
18

SČK, územný spolok
Košice - mesto
Žiar nad Hronom

počet kurzov
3
1

počet vyškolených
47
10

Kurz maskéra realistického znázornenia poranení
SČK, územný spolok
Bratislava - mesto
Bardejov
Čadca
Dolný Kubín
Košice - mesto
Prešov

počet kurzov
1
1
1
0
1
4

počet vyškolených
10
8
8
1
5
8

Kurz odbornej spôsobilosti – školské stravovanie
SČK, územný spolok
Košice - mesto
Svidník
Žiar nad Hronom

počet kurzov
4
1
2

počet vyškolených
67
12
10

Kurz odbornej spôsobilosti – práca s jedmi
SČK, územný spolok
Košice - mesto

počet kurzov
2

počet vyškolených
27

Názov zariadenia

SČK, územný spolok

Nocľaháreň Večierka

Banská Bystrica

počet klientov

počet zamestnancov

počet dobrovoľníkov

106

1

0

počet klientov

počet zamestnancov

počet dobrovoľníkov

44
21
22

3
5
4

4
0
11

počet klientov

počet zamestnancov

počet dobrovoľníkov

28
18

4
3

11
19

Útulky
Názov zariadenia

SČK, územný spolok

Útulok Prístav
Azylový dom SČK
Dom humanity SČK

Banská Bystrica
Michalovce
Snina

Zariadenia núdzového bývania
Názov zariadenia

SČK, územný spolok

Dom humanity SČK
Zariadenie núdzového bývania Maják

Snina
Trebišov

Sociálne zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku
Zariadenia pre seniorov
Názov zariadenia

SČK, územný spolok

Dom humanity SČK
Dom seniorov

Trenčín
Žilina

počet klientov

počet zamestnancov

počet dobrovoľníkov

20
13

8
8

5
0
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Zariadenia opatrovateľskej služby

Požičiavanie pomôcok

Opatrovateľská služba

Názov zariadenia

SČK, územný spolok

Zariadenie opatrovateľskej služby SČK Medzev
Dom SČK Poprad - Spišská Sobota
Zariadenie opatrovateľskej služby – denný stacionár
Dom SČK Prameň nádeje
Dom humanity SČK Kráľovský Chlmec

Košice - vidiek
Poprad
Rožňava
Trebišov
Trebišov

počet klientov

počet zamestnancov

počet dobrovoľníkov

14
12
6
8
10

5
18
4
5
8

8
28
85
34
18

Domov sociálnych služieb
Názov zariadenia

SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov počet dobrovoľníkov

Domov sociálnych služieb SČK Bratislava - mesto

Bratislava - mesto

12

4

15

Domov sociálnych služieb pre mentálne
postihnuté deti, mládež a dospelých

Banská Štiavnica

13

5

30

Domov soc. služieb SČK pre deti a dospelých so zdravot. postihnutím
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Liptovský Hrádok
Dom Slovenského Červeného kríža, Poprad - Spišská Sobota
Dom humanity G. Bergera
Dom humanity Slovenský Červený kríž

Košice - mesto
Liptovský Mikuláš
Poprad
Rožňava
Trenčín

15
35
6
16
12

4
11
18
9
5

18
2
28
89
5

SČK, územný spolok
Bratislava – mesto
Bardejov
Humenné
Komárno
Košice - vidiek
Michalovce
Nové Zámky
Považská Bystrica
Prešov
Rožňava
Senica
Snina
Spišská Nová Ves
Vranov nad Topľou

Názov zariadenia

SČK, územný spolok počet klientov počet zamestnancov počet dobrovoľníkov

ProSenium Medzev
Maják
Prameň nádeje v Trebišove

Košice - vidiek
Trebišov
Trebišov

6
9
6

5
4
3

počet zamestnancov
1
1
10
12
6
4
16
3
10
4
10
8
8
12

Sprievodcovská služba
SČK, územný spolok
Bardejov

Špecializované zariadenie

počet klientov
1
2
10
28
22
10
22
2
20
4
24
16
8
145

počet klientov
2

SČK, územný spolok
Bardejov
Čadca
Komárno
Košice – mesto
Lučenec
Nitra
Považská Bystrica
Senica
Trebišov
Trnava
Zvolen
Žiar nad Hronom

počet klientov

počet pomôcok

počet výpožičiek

8
98
42
16
5
27
2
25
17
5
18
13

15
5
59
10
5
16
2
50
17
5
10
18

21
98
42
70
5
43
0
25
17
5
15
13

Sprostredkovanie tlmočníckej služby
počet sprievodov
1

SČK, územný spolok
Komárno

počet klientov počet sprostredkovaní
54
47

8
16
11

Prepravná služba
SČK, územný spolok
Bardejov
Liptovský Mikuláš
Levice
Prešov
Senica

28

počet klientov

počet výjazdov

22
5
1 077
85
142

8
35
976
1 756
1 704

počet automobilov
2-miestne
0
0
0
0
1

5-miestne
1
0
0
1
2

9-miestne
0
1
1
2
1
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Pomoc pri odkázaní fyzickej osoby

Jedáleň

Podporné sociálne služby

na pomoc inej fyzickej osoby

SČK, územný
spolok

Poskytujú tieto územné spolky

Asistenčná služba

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom

Bardejov

(územné spolky SČK poskytujú prostredníctvom

telekomunikačných technológií

Dunajská Streda

svojich zamestnancov, dobrovoľníkov a prostred-

Humenné

níctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej

Komárno

služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

Košice – mesto

zamestnanosti)

SČK, územný spolok
Senica

počet klientov počet poskytovateľov
471
1

Odborné činnosti

Nové Zámky
Považská Bystrica

Základné sociálne poradenstvo

Prešov

Poskytujú tieto územné spolky:

Rožňava

Banská Bystrica

Snina

Bardejov

Trebišov

Dunajská Streda

Trenčín

Humenné
Košice – mesto

Pomoc pri uplatňovaní práv

Košice – vidiek

a právom chránených záujmov

Nové Zámky

Poskytujú tieto územné spolky

Prešov

Bardejov

Rožňava

Košice – mesto

Senica

Rožňava

Snina

Snina

Trebišov
Trenčín

Sociálna rehabilitácia

SČK, územný spolok
Bardejov
Prešov
Senica
Humenné
Levice
Čadca
Dolný Kubín
Košice - vidiek
Považská Bystrica

počet poskytnutých asistencií
42
3 020
48 329
600
6 250
38
158
52
40

Denné centrum
SČK, územný
spolok

záujmová
činnosť

počet
klientov

Košice – vidiek

Klub seniorov
SČK

26

Trebišov

Prednášky,
vzdelávanie,
poradenstvo,
kultúrne akcie

117

Bratislava - mesto
Banská Štiavnica
Čadca
Levice
Poprad
Prešov
Senica
Snina
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Vranov nad Topľou
Žiar nad Hronom

Počet vydaných jedál
V jedálni
5343
14 265
66 697
56 643
13 140
16 301
2 003
2 745
30 117
27 253
8 098
4 002

Prostredníctvom
donášky
5 836
4 219
48 205
47 389
14 769
12 700
1 385
9 320
2 396
730
21 753
15 754

Práčovňa
SČK, územný spolok
Bratislava – mesto
Čadca
Senica
Topoľčany
Trebišov
Trenčín

počet klientov
20
7
8
27
347
32

Stredisko osobnej hygieny
SČK, územný spolok
Trebišov
Trenčín

počet klientov
383
32

Poskytujú tieto územné spolky
Špeciálne sociálne poradenstvo

Bardejov

Poskytujú tieto územné spolky:

Košice – mesto

Bardejov

Rožňava

Košice – mesto

Trebišov

Nitra
Senica
Snina
Trebišov

30
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MLÁDEŽ SČK

Poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi

Kurzy

Poskytujú územné spolky v mestách:

Rekvalifikačný kurz opatrovania – 226 hod.

Bratislava – mesto
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Čadca
Dunajská Streda
Košice – vidiek
Lučenec
Nitra
Nové Zámky
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Rimavská Sobota
Senica
Spišská Nová Ves
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Zvolen
Rekondično-rehabilitačné pobyty
SČK, územný
spolok
Liptovský Mikuláš
Senica

SČK, územný
spolok
Bratislava – mesto
Senica
Trnava

32

rekondično-rehabilitačné
pobyty pre deti
počet turnusov

počet detí

1
5

54
40

rekondično-rehabilitačné
pobyty pre dospelých
počet turnusov

počet detí

1
5
2

9
197
90

SČK, územný spolok

počet kurzov

počet vyškolených

Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava – mesto
Bratislava – okolie
Čadca
Dolný Kubín
Dunajská Streda
Galanta
Humenné
Komárno
Košice – mesto
Košice - vidiek
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Zámky
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Rimavská Sobota
Rožňava
Senica
Snina
Spišská Nová Ves
Svidník
Topoľčany
Trebišov
Vranov nad Topľou
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina
celkom

5
13
3
4
4
7
3
5
5
9
5
7
7
8
7
5
5
8
8
3
7
9
6
9
3
8
6
7
4
10
3
5
10
3
3
214

49
104
37
46
65
84
54
81
26
199
92
115
90
88
110
52
72
115
112
21
64
155
85
86
28
95
61
115
66
168
46
68
144
31
54
2 878

Počet
koordinátorov

zapojených
materských škôl

zúčastnených
detí

306

193

3 692

Prezídium Mládeže SČK
Projekty realizované na
základných a stredných školách

Prezident

Bc. Tibor Vyslocký

1. viceprezident

Ján Dobiáš

2. viceprezident

Róbert Zsembera

člen

Miroslav Slemenský

Projekt prvej pomoci (3P)

člen

Andrej Barborka

Cieľom projektu je pripraviť trénerov prvej pomoci
z radov študentov stredných škôl, ktorí budú

Poslaním Mládeže SČK (M SČK) je združovať deti

schopní naučené vedomosti odovzdať svojim

a mládež vo veku 5 až 25 rokov a vytvoriť im

rovesníkom na základných a stredných školách

priestor a podmienky na dobrovoľnícku prácu

s aktívnym záujmom o prvú pomoc. Projekt je

prostredníctvom projektov a aktivít Slovenského

zameraný na rozšírenie vedomostí o poskytovaní

Červeného kríža pre deti a mládež, uplatňujúc

prvej pomoci a o základoch starostlivosti o zdravie

rovesnícky princíp Mladí s mladými a pre mladých.

medzi mládežou.

Projekty realizované
na materských školách

Počet
trénerov

zapojených tried

zúčastnených detí

188

572

15 599

Evička a deti (EDI)

HIV/AIDS prevencia (HAP)

Projekt je zameraný na zveľaďovanie detského zdra-

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom

via a psychiky. Snahou je upriamiť detskú pozornosť

besied iniciovať diskusiu o problematike šírenia

na vlastné zdravie, možnosti prevencie, na prvú po-

pohlavne prenosných chorôb medzi mládežou na

moc pri drobných poraneniach. Rovnako odbúranie

Slovensku so zameraním na prevenciu HIV/AIDS.

strachu a paniky v deťoch, ich vedenie k humanite,

Cieľom tohto projektu je zmena prístupu mladých

spolupatričnosti, tolerancii, empatii a solidarite. Sa-

ľudí k problematike, odstránenie postoja „mňa sa

mozrejmosťou je snaha prispieť k správnej orientácii

to netýka“ a uvedomenie si potenciálnych dôsled-

morálneho vývinu detí a k poklesu prejavov násilné-

kov rizikového správania.

ho správania sa. Projekt kladie dôraz ja na výchovu
detí k darcovstvu krvi a motiváciu ľudí k dobrovoľnému darcovstvu krvi v dospelosti.

Počet
koordinátorov
64

zapojených tried zúčastnených žiakov
226

6 364
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PÁTRACIA SLUŽBA

Kampane

Tréning vedúcich skupín (LTC)
Tréning vedúcich skupín patrí medzi projekty M SČK
vytvorené pre internú potrebu. Prostredníctvom

Sviečkový pochod

tohto projektu sa mladým predsedom skupín M SČK

Sviečkový pochod Mládež SČK organizuje každo-

Pátracia služba Slovenského Červeného kríža

Odkaz Červeného kríža

približuje problematika vedenia skupín, dostávajú in- ročne 1. decembra pri príležitosti Svetového dňa

získava informácie, ktoré pomáhajú objasniť osudy Vo svete sú oblasti, kde nefunguje bežná komu-

formácie o skupinovej dynamike, potrebách mladých boja proti AIDS a je súčasťou globálnej kampane

nezvestných ľudí alebo tých, ktorí stratili kontakty

nikácia v dôsledku vojnového stavu či prírodných

ľudí a o ich motivácii. Učia sa organizovať aktivity

Medzinárodnej federácie spoločností Červeného

so svojimi príbuznými pre prírodné katastrofy,

katastrof. Aj v takomto prípade nastupuje Červený

Mládeže na územných spolkoch SČK, pripravovať

kríža a Červeného polmesiaca. Verejnosť tak môže

vojny či iné nešťastia. Pátra po hroboch dedov,

kríž, aby pomohol skontaktovať takto postihnu-

otcov, bratov a iných blízkych, ktorí zahynuli

tých občanov so svojou rodinou a zmiernil tým

a písať projekty, zabezpečovať ich financovanie a ako vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s HIV
komunikovať s verejnosťou.
Počet
motivačných víkendov
10

zúčastnených osôb
114

Mladí s mladými pre mladých

a AIDS. Cieľom kampane je vyzdvihnúť potrebu

najmä v druhej svetovej vojne, pomáha pri hľadaní ich psychické utrpenie. Ide o možnosť zabezpečiť

boja s HIV/AIDS, upozorniť verejnosť, že proble-

dokumentácie o väznení v koncentračných či zaja-

písomný kontakt medzi rozdelenými rodinnými

matika HIV/AIDS sa netýka len jednotlivca, ale

teckých táboroch a na nútených prácach.

príslušníkmi, ku ktorému môže byť priložená aj
fotografia.

celej spoločnosti a odstrániť diskrimináciu, strach
a odsudzovanie ľudí žijúcich s HIV. V roku 2011 sa

Činnosť Pátracej služby SČK vyplýva zo Ženev-

do kampane zapojilo 949 dobrovoľníkov SČK.

ských dohovorov a ich dodatkových protokolov
a príslušných medzinárodných pravidiel. Riešenie

V rámci programu finančnej podpory ADAM
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo-

Hodina o Červenom kríži

žiadostí prebieha v spolupráci s pátracími služ-

venskej republiky podporilo projekt M SČK Mladí

Celoslovenská aktivita Mládeže SČK zameraná na

bami jednotlivých národných spoločností ČK/

s mladými pre mladých zameraný na zvýšenie

oblasť šírenia myšlienok Hnutia Červeného kríža

ČP a zároveň v spolupráci s rôznymi inštitúciami

povedomia mladých ľudí o dobrovoľníctve. Vyu-

a Červeného polmesiaca medzi mladými ľuďmi.

Slovenskej republiky, ako sú napr.

žitím autentických príbehov vrstovníkov a krát-

Cieľom je informovať ich o vzniku, histórii, aktivitách

kych aktivít na stredných školách poukazuje na

Hnutia vo svete a na Slovensku, podporovať huma-

•

Slovenský národný archív

pozitívne príklady využitia voľného času formou

nitárne cítenie mladých ľudí a motivovať ich k zapo-

•

Register obyvateľstva Slovenskej republiky

dobrovoľníctva a zdôrazňuje význam a hodnotu

jeniu sa do aktivít SČK. Cieľovou skupinou sú žiaci

•

obecné úrady

dobrovoľníckej práce pre spoločnosť, komunitu.

základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl.

•

matričné úrady

Do projektu bolo priamo zapojených 157 mladých

Uskutočňuje sa formou prednášok a besied, rozhla-

•

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

ľudí, 27 profesionálnych pracovníkov SČK a 64

sových príspevkov v školských, obecných rozhlasoch,

•

Migračný úrad Slovenskej republiky

dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou. Oslove-

prostredníctvom článkov v novinách a pod. Pred-

ných však bolo oveľa viac - 8040 mladých ľudí vo

nášky sa taktiež realizujú pre členov SČK.

Typy pátrania
pátranie po osobe
dokumentácia z II.
svetovej vojny

nové prípady v roku 2011
prijaté
vyriešené
351
213
3

1

pátranie po osude
ľudí v koncentračných a pracovných
táboroch

11

4

pátranie po
hroboch vojakov

36

12

iné žiadosti

1

1

odkazy
Červeného kríža

3

3

CELKOM

405

234

veku od 13 do 30 rokov a o projekte bola informovaná aj širšia verejnosť rôzneho veku. Jedným
z pozitívnych prínosov projektu bolo získanie 321
nových dobrovoľníkov Mládeže SČK.

34

Počet
zúčastnených
územných spolkov

zapojených
dobrovoľníkov

zúčastnených
žiakov

25

204

14 455
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MEDZINÁRODNÉ
HUMANITÁRNE PRÁVO

KRÍZOVÝ MANAŽMENT
A HUMANITÁRNA POMOC

Slovenský Červený kríž v čase mieru šíri vedomosti Zásady medzinárodného

Krízový manažment vytvára podmienky na zabez-

Pomoc obyvateľstvu

o medzinárodnom humanitárnom práve a o zák-

humanitárneho práva:

pečenie dostatočných zdrojov, síl a prostriedkov

ladných princípoch a myšlienkach Medzinárodné-

•

zachovávať ľudské práva obetí

na riešenie krízových situácií (ako napr. prírodné

V roku 2011 SČK poskytoval finančnú a materiálnu

ho hnutia Červeného kríža a Červeného polmesia-

•

rešpektovať obete

katastrofy, ozbrojené konflikty) v prípade:

pomoc obyvateľom zo Slovenskej republiky

ca tak, aby boli správne pochopené, akceptované

•

chrániť obete

a predovšetkým rešpektované. Medzinárodné

•

poskytovať pomoc obetiam

humanitárne právo je súčasťou medzinárodného

•

nediskriminovať obete

a zahraničia.
•

dobrovoľných zdravotníkov, darcov krvi)

verejného práva a jeho synonymom je vojnové
právo.

Ohrozenia verejného zdravia (príprava

•
SČK má dobrovoľných diseminátorov, pre ktorých

Zemetrasenie v Japonsku

Humanitárnej pomoci (príprava a zabezpečenie V piatok 11. marca 2011 zasiahlo Japonsko ničivé
materiálnych a ľudských zdrojov)

zemetrasenie o sile 8,9 st. Richterovej stupnice.
Následne vlna cunami zničila časť japonského po-

pripravil semináre, prednášky a množstvo inforMedzinárodné humanitárne právo

mačných materiálov. Medzinárodné humanitárne

Humanitárna pomoc je chápaná ako pomoc v sta-

brežia. Slovenský Červený kríž ešte v marci vyhlásil

pozostáva z pravidiel, ktoré:

právo je hlavnou témou diseminácie v rámci

ve núdze, je reakciou na krízovú udalosť. Vtedy

verejnú finančnú zbierku a na účet Japonského

•

v dobe ozbrojeného konfliktu chráni osoby,

ozbrojených síl, štátnej správy a univerzít. Disemi-

zmierňujeme utrpenie doma i vo svete. Vyhlasu-

Červeného kríža poukázal celú vyzbieranú sumu

ktoré sa priamo nezúčastňujú na vojnových kon-

načné aktivity sa sústredili na vyškolenie nových

jeme finančné zbierky, poskytujeme materiálnu

vo výške 25 234,86 €. Uvedené finančné prostried-

fliktoch (civilisti, zranení, zdravotníci, obete)

diseminátorov a zároveň na podporu a doškoľova-

pomoc, psychosociálnu podporu, jedlo a šatstvo.

ky boli Japonským Červeným krížom využité na

obmedzuje spôsoby a prostriedky používané

nie už pôsobiacich diseminátorov.

Charakter humanitárnej pomoci závisí od konkrét-

zmiernenie následkov zemetrasenia pre obyvate-

na vedenie vojny.

nej krízovej situácie, lokality, potrieb. SČK posky-

ľov postihnutých oblastí.

je súčasťou medzinárodného verejného práva,

tuje humanitárnu pomoc záchrannú, finančnú,

•
•

materiálnu, poradenskú a zdravotnú.
Medzinárodné humanitárne právo
sa uplatňuje počas:
•

ozbrojeného konfliktu medzi dvomi štátmi

•

okupácie

•

koloniálnej nadvlády

•

vnútorných konfliktov štátu väčšej intenzity

počet
školitelia
semináre
triedy
školy

zamestnanci SČK
Dobrovoľníci
zamestnanci SČK
Dobrovoľníci
zamestnanci SČK
Dobrovoľníci
zamestnanci SČK
Dobrovoľníci

21
59
86
99
142
153
121
122

Požiar na Starých Horách

celkom

SČK pomáha nielen zraniteľným a sociálne slabým

80

občanom, ale nasadzuje svoje sily a prostriedky aj

185
295
243

pri nepredvídaných udalostiach, akými sú rôzne
živelné pohromy. Počas letného požiaru v mesiaci apríl 2011 na Starých Horách humanitárna
jednotka územného spolku SČK Banská Bystrica
zabezpečovala občerstvenie (čaj, kávu, minerálnu
vodu, obložené chlebíky a sušienky) a poskytovala
prvú pomoc pre 180 zasahujúcich hasičov.
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Letné povodne

sa zapojili členovia, dobrovoľníci a Mládež SČK

Záchranné jednotky SČK

Počas letných povodní v mesiaci jún SČK poskytol

z 24 územných spolkov.

Záchranné jednotky SČK sú podporným pilierom

materiálnu pomoc (čistiace prostriedky, minerálnu
vodu a elektrické vysúšače vlhkosti) obyvateľom

miestnych aj územných spolkov SČK. Zasahujú
Príprava a výcvik dobrovoľníkov

Malých Karpát okresu Pezinok.

pri prírodných a priemyselných katastrofách, pri
povodniach, požiaroch a pri distribúcii materiálnej

SČK, ako ostatná záchranná zložka integrovaného

pomoci. V roku 2011 SČK evidoval 64 záchranných

Vytopená škôlka

záchranného systému, sa zapája do cvičení základ-

jednotiek v 14 územných spolkoch SČK (Bardejov,

V mesiaci november 2011 Materskej škole Antona

ných zložiek integrovaného záchranného systému

Dolný Kubín, Galanta, Komárno, Košice – vidiek,

Prídavku v Prešove zapožičal elektrické vysúšače

(IZS). SČK sa podieľal na zabezpečovaní figurantov,

Lučenec, Levice, Michalovce, Rožňava, Senica,

vlhkosti a daroval čistiace a dezinfekčné prostried-

ich maskovaní, bol podpornou zložkou IZS, riadi-

Trebišov, Trenčín, Vranov nad Topľou, Zvolen)

ky na elimináciu havárii potrubia vykurovacích

telia územných spolkov sa podieľali na rozhodova-

telies a následného vytopenia priestorov škôlky.

com procese príslušných krízových štábov.

Humanitárne jednotky SČK

V auguste 2011 na základe požiadania Národnej

Humanitárne jednotky sú zložené zo šiestich

diaľničnej spoločnosti sa SČK podieľal pri spoloč-

dobrovoľníkov, vyškolených na zmierňovanie

nom cvičení v tuneli Sitina a to tým, že zabezpečil

následkov prírodných a priemyselných katastrof.

maskérov realistického znázornenia poranení pre

V súčasnosti pôsobí na území Slovenskej republi-

20 zranených.

ky šesť humanitárnych jednotiek SČK, konkrétne

Pomoc sociálne slabším
obyvateľom	
Pomôžme deťom
SČK v rámci spoločnej kampane „Pomôžme deťom“

v Bratislave, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši,

s dm drogerie markt, s. r. o., pomohol sociálne slab-

Územné spolky SČK Levice a Galanta sa v septem-

ším rodinám s deťmi v ťažkej životnej situácii poskyt-

bri 2011 podieľali na cvičení, ktoré bolo organizo-

nutím ročnej zásoby plienok Pampers. Bolo vybra-

vané Krajským riaditeľstvom Hasičského

ných 108 rodín a každá predajňa dm na Slovensku

a záchranného zboru v Nitre. Územné spolky

prevzala pomyselný patronát nad jednou rodinou,

SČK sa zapojili do hromadného odsunu zranených

Leviciach, Košiciach a Svidníku.

ktorá býva v jej okolí. Všetky rodiny dostávali priebež- a evakuácie osôb po hromadnom železničnom
ne počas celého roka poukazy na jednorazový odber nešťastí v Trnovci nad Váhom.
plienok podľa potrieb dieťaťa. Každá rodina získala
32 balíkov plienok.

Do cvičenia Pelikán sa v októbri 2011 zapojil SČK
územný spolok Senica. Precvičovala sa činnosť

Lienka pomoci

v krízovom štábe a zdravotnícke zabezpečovanie

Na podporu sociálnych služieb SČK pre seniorov

evakuácie osôb po úniku rádioaktívnych látok

bolo využitých 4 328,64 €, ktoré SČK získal zapo-

z jadrového energetického zariadenia (JEZ) Jaslov-

jením sa do verejnej finančnej zbierky LIENKA PO-

ské Bohunice.

MOCI organizovanej Nadáciou SOCIA. Do zbierky
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VODNÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA SČK (VZS SČK)
Prezident VZS SČK

MEDZINÁRODNÁ
SPOLUPRÁCA
málnou hĺbkou vody 130 cm. Školenia sa vykoná-

Slovenský Červený kríž ako súčasť Medziná-

či aktivitách mládeže. Územné spolky organizovali

Viceprezident VZS SČK Radoslav Heštera, PhD.

vajú na základe akreditácie Ministerstva školstva

rodného hnutia Červeného kríža a Červeného

rekondičné pobyty pre seniorov, výmenné pobyty

Členovia Výkonnej rady Mgr. Martin Humeňanský,

SR. V roku 2011 bolo v školiacich strediskách VZS

polmesiaca aktívne spolupracuje s národnými

pre dobrovoľníkov, spolupracovali v oblasti výme-

VZS SČK

Mgr. Marek Marcinčin,

SČK vyškolených a preškolených 326 plavcov

spoločnosťami Červeného kríža a Červeného

ny skúseností v bezpríspevkovom darcovstve krvi,

Martin Stolár,

záchranárov.

polmesiaca, a to najmä v európskom regióne.

v pátraní po hroboch vojakov, poskytovali huma-

Cezhraničná spolupráca so susednými národnými

nitárnu pomoc sociálne odkázaným občanom na

Vyškolení a preškolení plavčíci v roku 2011

spoločnosťami Červeného kríža má dlhoročnú tra-

Ukrajine a v Rumunsku.

v kvalifikačných stupňoch:

díciu. Prostredníctvom členstva v Medzinárodnej

Vodná záchranná služba Slovenského Červeného

Bronz (pre plavecké bazény): 215

federácii Červeného kríža a Červeného polmesiaca

kríža (VZS SČK) sa podieľa na preventívnej a zá-

Striebro (pre otvorené vodné plochy): 75

má SČK príležitosť podieľať sa na medzinárodnej

chrannej činnosti na vodných plochách, pri bazé-

Zlato (vedúci strediska): 4

noch, na kúpaliskách, v aquaparkoch. Jej cieľom je

Regeneračné a rehabilitačné zariadenia: 31

ŠTATUTÁRNE STRETNUTIA MEDZIhumanitárnej pomoci aj vo vzdialenejších častiach NÁRODNÉHO HNUTIA ČERVENÉHO
sveta, no rovnako má možnosť požiadať o pomoc KRÍŽA A ČERVENÉHO POLMESIACA

rozširovať kvalifikovanosť záchranárskej činnosti

Inštruktor (výučba kurzov): 1

v prípade katastrof či núdze.

Dr. Igor Baran

Mgr. Radoslav Koľ,
Mgr. Pavol Skyba

na celom území Slovenskej republiky. VZS SČK

ne stretnutia Medzinárodného hnutia Červeného

je členom medzinárodnej organizácie vodných

Školiace strediská VZS SČK

V roku 2011 sa Slovenský Červený kríž aktívne

záchranárov ILS (International Life Saving Federa-

(Bratislava, Liptovský Mikuláš, Prešov)

zapojil do prípravy odporúčaní pre dobrovoľníctvo udávajú smerovanie Hnutia v spoločnej snahe

tion).

počet školiteľov: 9

v Európe prostredníctvom Kancelárie Červeného

riešiť humanitárne otázky vo svete. Predstavitelia

počet inštruktorov: 14

kríža pri EÚ v Bruseli.

národných spoločností a Medzinárodnej federácie

Štruktúra VZS SČK

Miesta pôsobenia plavčíkov SČK

•

9 miestnych spolkov

bazény: 5

•

193 aktívnych členov

otvorené plochy: 28

•

3 školiace strediská
typy zásahov

VZS SČK školí záujemcov, ktorí chcú vykonávať
funkciu plavca – záchranára (plavčíka) na vodných

kríža a Červeného polmesiaca (ČK/ČP), ktoré

ČK/ČP (MFČK/ČP) sa každé dva roky stretávajú

LOKÁLNE AKTIVITY

na Valnom zhromaždení MFČK/ČP a následne
spolu s predstaviteľmi Medzinárodného výboru

počet

život zachraňujúce zásahy (topenie, sťahovanie
rekreantov počas nepriaznivého počasia)

8

ostatné zásahy (ošetrenie rezných a tržných
rán, úpalu a úžehu, hľadanie osôb, ošetrenie
drobných poranení)

224

SČK prostredníctvom svojich územných spolkov

ČK (MVČK) na Sneme delegátov. Každé štyri roky

(Bratislava, Bardejov, Dunajská Streda, Levice,

zasadá Medzinárodná konferencia ČK/ČP. Štatu-

Prešov, Komárno, Trebišov, Senica, Trenčín) spo-

tárnych zasadnutí sa zúčastnila aj delegácia SČK.

lupracuje s národnými spoločnosťami Červeného
kríža (najmä Česko, Rumunsko, Poľsko, Taliansko,

Valné zhromaždenie MFČK/ČP

a organizuje školenia pre pracovníkov regenerač-

Maďarsko, Ukrajina) v dobrovoľníctve, vo zvyšo-

Na 18. valnom zhromaždení MFČK/ČP v Ženeve sa

ných, rehabilitačných a liečebných zariadení, ktoré

vaní povedomia občanov v poskytovaní prvej

stretli zástupcovia 180 národných spoločností ČK/ČP.

využívajú pri procedúrach vane a bazény s maxi-

pomoci, odbornej príprave záchranných jednotiek,

plochách, bazénoch a v plaveckých zariadeniach

40

V novembri 2011 sa v Ženeve uskutočnili štatutár-

41

výročná správa 2011

slovenský červený kríž

Hlavné témy: humanitárna diplomacia, bezpeč-

spoločnosti ČK/ČP, MFČK/ČP, MVČK a signatárske

Rezolúcia č. 2: Štvorročný Akčný plán pre imple-

nosť na cestách, rozvoj dobrovoľníctva, získavanie

krajiny Ženevských dohovorov.

mentáciu medzinárodného humanitárneho práva
Rezolúcia č. 3: Migrácia: Zabezpečenie prístu-

finančných prostriedkov, rodová rovnosť, kultúra
nenásilia a mieru a životaschopnosť komunít.

Medzinárodná konferencia je najvyšším orgánom

pu, dôstojnosti, uznanie rôznorodosti a sociálna

Dokumenty prijaté Valným zhromaždením:

Medzinárodného hnutia ČK/ČP a prerokúva aktuálne

inklúzia

Stratégia dobrovoľníctva, Stratégia mládeže.

humanitárne problémy celosvetového záujmu a pri-

Rezolúcia č. 4: Podpora pomocnej funkcie ČK/ČP:

Oslavy Svetového dňa Červeného kríža a Červené-

V novembri sa 187. členom Medzinárodnej federácie stala

jíma rezolúcie k jednotlivým otázkam. Zúčastnilo sa

Partnerstvo pre silnejšie Národné spoločnosti a

ho polmesiaca sa konali 5. mája 2011 v Zrkadlovej

národná spoločnosť Červeného polmesiaca Maledivy.

jej 1714 delegátov. Slovenskú republiku zastupovali

rozvoj dobrovoľníctva

sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Záštitu

predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí Sloven-

Rezolúcia č. 5: Zdravotná starostlivosť v ohrození:

nad oslavami prevzala predsedníčka vlády SR Iveta

skej republiky a Stálej misie Slovenskej republiky pri

Rešpektovanie a ochrana zdravotnej starostlivosti

Radičová, prítomní boli aj členovia vlády, pred-

Organizácii spojených národov a ďalších medziná-

Rezolúcia č. 6: Nerovnosť v zdravotníctve: odstra-

stavitelia Národnej rady SR, zástupcovia diplo-

rodných organizácií v Ženeve.

ňovanie bariér vo vzťahu k ženách a deťom

matického zboru a partneri SČK. Vyznamenaných

Rezolúcia č. 7: Posilnenie normatívneho rámca a

bolo 35 výnimočných ľudí z radov darcov krvi,

Slogan 31. medzinárodnej konferencie:

riešenie regulačných prekážok týkajúcich sa zmier-

dobrovoľných opatrovateliek, dobrovoľníkov SČK,

„Náš svet – vo vašich rukách, za ľudstvo.“

ňovania katastrof, odozvy na ne a následnej obnovy

dlhoročných partnerov a spolupracovníkov, ale

Rezolúcia č. 8: Implementácia Memoranda o

aj profesionálnych zamestnancov, tiež však ľudia,

Hlavná téma konferencie: posilnenie medzinárod-

porozumení a Dohody o operačných postupoch

ktorí v tragickom okamihu nezaváhali a zachránili

ného humanitárneho práva a humanitárnych akcií

prijatej 25. novembra 2005 medzi Červeným krížom

život iného človeka. Práve tí boli ocenení medailou

Boli prijaté dve dôležité rezolúcie týkajúce sa pri-

prostredníctvom posilnenia právnej ochrany obetí

Palestíny a organizáciou Červenej Dávidovej hviezdy

„Za záchranu života“.

pravenosti národných spoločností a ich reagovania

ozbrojených konfliktov, posilnenia úlohy práva

(Magen David Adom) Izraela. (Jednou z kľúčových

na ozbrojené konflikty a iné situácie násilia a snahy

upravujúceho postupy pri prírodných katastro-

problematických oblastí je prítomnosť sanitných

pracovať na eliminácii jadrových zbraní vo svete.

fách, zvýšenia efektivity lokálnych humanitárnych

vozidiel s označením Červenej Dávidovej hviezdy na

operácií a odstraňovania prekážok prístupu

okupovanom Palestínskom teritóriu).

k zdravotnej starostlivosti.

Rezolúcia č. 9: Náš svet – vo vašich rukách – za

Snem delegátov
Predstavitelia: zástupcovia Medzinárodného
výboru ČK, Medzinárodnej federácie ČK/ČP
a národných spoločností.
Hlavná myšlienka: potreba napĺňať humanitárne
poslanie ČK/ČP v dnešnom, rýchlo meniacom sa svete.

Slávnostné udeľovanie medailí Henryho Dunanta

Najvyššie ocenenie Medzinárodného hnutia ČK/ČP Súčasťou konferencie bolo už tradične aj deklabolo udelené trom osobnostiam, ktoré celý svoj

rovanie záväzkov jednotlivých krajín a národných

život zasvätili humanitárnej službe ľudstvu. Oce-

spoločností na podporu aktivít MFČK/ČP a MVČK

nenie dostali predstavitelia národných spoločností v rôznych oblastiach ich pôsobnosti.
Etiópie, Nórska a Srbska.

Počas medzinárodnej konferencie sa konali voľby
do Stálej komisie Červeného kríža a Červeného
polmesiaca. Stála komisia je 9-členný orgán Me-

konferenciou ČK/ČP:

dzinárodného hnutia ČK/ČP, ktorý sa stretáva dvakrát do roka a koordinuje aktivity MVČK a MFČK/

Rezolúcia č. 1: Posilnenie právnej ochrany obetí
Predstavitelia: všetky oficiálne uznané národné

ľudstvo

Rezolúcie prijaté 31. medzinárodnou

31. medzinárodná konferencia ČK/ČP

42

SVETOVÝ DEŇ ČERVENÉHO
KRÍŽA A ČERVENÉHO
POLMESIACA

ČP a zabezpečuje zásadné smerovanie hnutia.

ozbrojených konfliktov
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KONTROLNÝ
MECHANIZMUS
Vnútorná kontrola SČK je vykonávaná odborom

Činnosť OKVA je zameraná na

Podľa plánu kontrolnej činnosti sa v roku 2011

kontroly a vnútorného auditu ÚS SČK a Kontrol-

•

kontrolu dodržiavania všeobecne platných

vykonali kontroly hospodárenia na týchto územ-

právnych predpisov

ných spolkoch:

nými radami SČK, a to na všetkých organizačných

Kontrolné rady
Kontrolné rady sú volené na všetkých organizač-

stupňoch SČK. Dôraz, ktorý sa kladie na výkon

•

kontrolu ďalších organizačných noriem

tejto činnosti, vyplýva z potreby preverovania

•

kontrolu dodržiavania podmienok pri

Banská Bystrica, Bardejov

ÚS SČK, ako aj na územných spolkoch SČK kontro-

poskytnutých verejných prostriedkoch

Čadca

luje hospodársku činnosť, sledovanie dodržiavania

kontrolu účelnosti ich použitia na vopred

Dolný Kubín

rozpočtu príjmov a výdavkov, vedenie účtovníc-

stanovené úlohy

Galanta

tva, inventarizáciu, vedenie pokladne, použitie fi-

kontrolu overenia hospodárenia s finančnými

Levice

nančných prostriedkov z Fondu SČK Ľudia ľuďom,

Odbor kontroly a vnútorného auditu kontroluje

prostriedkami z vlastnej činnosti

Liptovský Mikuláš

vedenie členskej evidencie a dodržiavanie Stanov

hospodárenie celkovej činnosti územných spolkov, •

kontrolu plnenia opatrení k náprave zistených

Lučenec

SČK.

ako aj Ústredného sekretariátu SČK. Poverenie na

nedostatkov

Martin

•

mimoriadne kontroly na základe podnetov

Nové Zámky

•

prešetrovanie sťažností a petícií.

Poprad

podmienok v čerpaní verejných prostriedkov
a v dodržiavaní všeobecne platných právnych

•

predpisov.
•

výkon kontroly dáva generálna sekretárka SČK.

ných stupňoch SČK. Kontrolná rada SČK na úrovni

Prešov
Odbor kontroly hospodárenia je celková činnosť

Snina

územných spolkov a s ňou súvisiace vedenie per-

Spišská Nová Ves

sonálnej a mzdovej agendy, pokladne a poklad-

Trenčín

ničnej agendy, cestovné náhrady, autoprevádzka,

Zvolen

plnenia nápravných opatrení a pod.

Žiar nad Hronom
U väčšiny územných spolkov SČK boli zistené nie
veľmi závažné alebo takmer žiadne problémy, v 2
prípadoch však ale šlo o hrubé a závažné porušenia. Následne boli prijaté nápravné opatrenia s termínmi odstránenia jednotlivých závad. Porušenia
boli na základe podniknutých krokov odstránené.
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SČK V MÉDIÁCH
SČK pravidelne informuje o svojich aktivitách na

Televízne médiá:

Internetové portály:

Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľ-

svojej webovej stránke www.redcross.sk, ktorá má

Slovenská televízia

www.dobrovolnictvo.sk

níctva. Slovenská televízia natočila cyklus doku-

vysokú návštevnosť a svojím obsahom, grafickým

TA3

www.prezident.sk

mentov o dobrovoľníctve, v rámci ktorého bol

prevedením a neustálou aktualizáciou spĺňa požia- TV Markíza

www.mojakrvnaskupina.sk

jeden dokument o SČK. Dobrovoľník SČK Marek

davky dnešnej doby. Nemenej účinná je propagá-

TV Joj

www.sme.sk

Želiar bol jedným z ambasádorov dobrovoľníctva

cia činnosti SČK na sociálnych sieťach.

TV Lux

www.hnonline.sk

a spolu s pani Evou Sirackou figuroval na celo-

www.sita.sk

slovenských propagačných materiáloch k Európ-

SČK sa prezentuje na verejnosti aj prostredníctvom tlačových, televíznych a rozhlasových médií.

Rozhlasové médiá:

www.tasr.sk

skemu roku dobrovoľníctva (plagáty, bannery,

Zvýšená publicita je najmä v časoch kampaní

Slovenský rozhlas

www.mvro.sk

pohľadnice, brožúrky).

darcov krvi, pri príležitosti Svetového dňa darcov

Rádio Viva

www.noviny.sk

krvi, Svetovom dni Červeného kríža a Červeného

Fun rádio (mediálny partner pri kampaniach a ak-

www.topky.sk

Na portáli TV SME vznikol seriál o prvej pomoci

polmesiaca, Svetovom dni prvej pomoci, pri Dni

tivitách zameraných na darcovstvo krvi, výrazná

www.tvnoviny.sk

v spolupráci so SČK, územný spolok Bratislava.

boja proti hladu, Sviečkovom pochode atď. Okrem

podpora od moderátorov – Adela Banášová, Sajfa,

www.pravda.sk

lokálnych médií, tak tlačových, ako aj televíznych

Junior, Marcel)

www.pluska.sk

a rozhlasových, sa SČK prezentoval aj v nasledov-

Rádio FM

ných, celoslovenských:

Výstavy
Medipharm Trenčín
Slovmedica Bratislava

Tlačové médiá:
pravidelný partner časopis Zdravie
SME
Nový Čas
Hospodárske noviny
Korzár
Új Szó
Zdravotnícke noviny
Pravda
Plus jeden deň
Bratislavské noviny
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PARTNERI SČK
Donori, sponzori, spolupracujúce organizácie a pod-

Matador Púchov

Mestá a obce Slovenskej republiky

porovatelia SČK

Brantner – Gemer, s. r. o.

Obvodné úrady

SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o.

Krajské a okresné riaditeľstvá Policajného zboru

2create

Eurotrade Plus, s. r. o.

Slovenskej republiky

VÚB banka, a. s.

Orange Slovensko, a. s.

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Con – term, spol. s r. o.

Dobrovoľná požiarna ochrana

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Uni credit banka

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Tesco Stores SR, a. s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky

Kraft Foods Slovakia, a. s.

AVIS Brugherio - Taliansko

Hematologicko-transfúziologické oddelenia

Nestlé Slovensko, s. r. o.

Potravinová banka Slovenska

nemocníc

VODAX, a. s.

PKO Čierny Orol Prešov

Úrady práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

Carrefour Slovensko, a. s.

Šarišské pekárne a cukrárne Prešov

Regionálne úrady verejného zdravotníctva Sloven-

dm drogerie markt, s. r. o.

Pivovary TOPVAR Veľký Šariš

skej republiky

Kaufland, v.o.s.

Letisko Košice – Airport Košice, a. s.

Magistrát hlavého mesta Slovenskej republiky

ČSOB Finančná skupina

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s.

Bratislavy

GLOBUS, spol. s r. o., Zvolen

Zdravotnícke zariadenia na Slovensku

RADOMA Prešov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Múzeum Bojnice

COOP Jednota, SD

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Urbárske pozemkové spoločenstvá

Levmilk, Levické mliekárne, a. s.

Slovenskej republiky

Baliarne obchodu Poprad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vysoká škola múzických umení

Tatravagónka, a. s., Poprad

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Technická univerzita Košice

Aquacity, a. s., Poprad

Slovenskej republiky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Henkel Slovensko, spol. s r. o.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave

PALMA Group, a. s.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Prešovská univerzita

DRU, a. s.
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Divadlo Lab

Brusnianka

OZ C.A.R.D.O.

Individuálni darcovia, klienti a rodinní príslušníci

Camfil Farr, s. r. o.

Nadácia Pontis

sociálnych zariadení SČK

Leaf Slovakia, s. r. o.

Iuventa

SLOVALCO a. s., Žiar nad Hronom

Slovenské centrum fundraisingu

EMFI SLOVAKIA, s. r. o., Žiar nad Hronom

Samosprávne kraje
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Finančná časť

FINANČNÁ SPRÁVA

Aktíva a pasíva
Aktíva
dlhodobý majetok
zásoby
pohľadávky
pokladnica
bankové účty
časové rozlíšenie
AKTÍVA CELKOM

v tis. €
2 619,2
35,5
205,5
172,9
1 476,0
45,0
4 554,1

Pasíva

v tis. €

základné imanie a peňažné fondy
fondy tvorené zo zisku
rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové výpomoci a pôžičky
časové rozlíšenie
nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
výsledok hospodárenia
PASÍVA CELKOM

2 952,7
364,1
69,2
33,5
407,9
35,5
811,5
133,4
-253,7
4 554,1

POROVNANIE AKTÍV A PASÍV V ROKOCH
2009 - 2011

4 853,0

4 554,1

4 534,6

rok 2009

rok 2010

rok 2011
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Náklady

Zdroje

3,02 %

5,27 %
12,79 %

27,93 %

NÁKLADY CELKOM
odborné činnosti
prevádzka
spolková činnosť
ostatná činnosť
NÁKLADY CELKOM

odborné činnosti

ZDROJE CELKOM

v tis. €
3 812,3
1 599,1
141,6
173,1
5 726,1

spolková činnosť

66,58 %
2,47 %

ostatná činnosť

prevádzka

v tis. €

vlastné zdroje
finančný príspevok zo štátneho rozpočtu
príspevky samospráv
(VÚC, mestá, obce)
príspevky štátnych orgánov vrátane EÚ
ostatné príspevky
ZDROJE CELKOM

vlastné zdroje

3 165,3
700,0
972,9
345,9
288,3
5 472,4

1,40 %
0,61 %
4,92 %

v tis. €
bezpríspevkové darcovstvo krvi
prvá pomoc a zdravotná výchova
rekondičné tábory
VZS a ostatné záchranárske činnosti
humanitárna pomoc a krízový manažment
sociálne činnosti
diseminácia MHP a medzinárodná spolupráca
mládež SČK
ODBORNÉ ČINNOSTI SČK CELKOM

diseminácia MHP a medzinárodná spolupráca
prvá pomoc a zdravotná výchova

11,89 %

187,5
453,0
114,3
60,1
15,9
2 905,2
53,5
22,8
3 812,3

3,00 %
0,43 %
1,54 %

rekondičné tábory

humanitárna pomoc a krízový manažment

ostatné príspevky

6 528,2
náklady v tis. €

6 369,7
6 179,0

6 242,3

bezpríspevkové darcovstvo krvi

zdroje v tis. €

5 726,1

VZS a ostatné záchranárske činnosti

sociálne činnosti

5 472,4

rok 2009
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príspevky samospráv

POROVNANIE NÁKLADOV A ZDROJOV
V ROKOCH 2009 - 2011

76,21 %

mládež SČK

6,32 %

príspevky štátnych orgánov vrátane EÚ

finančný príspevok zo štátneho rozpočtu

NÁKLADY PODĽA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

57,84 %

17,78 %

rok 2010

rok 2011
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Správa nezávislého audítora
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Súvaha
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Výkaz ziskov a strát
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Slovenský Červený kríž

Tel: +421 2 5710 2301

ústredný sekretariát

Fax: +421 2 5292 3279

Grösslingová 24

sekretariat@redcross.sk

814 46 Bratislava

www.redcross.sk

