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PríHovor

Vážení priatelia, podporovatelia, členovia a dobrovoľ-
níci Slovenského Červeného kríža,

na nasledujúcich stranách je len súhrn faktov a 
čísiel o aktivitách Slovenského Červeného kríža. Je 
to ohromujúce a impozantné, ale sú to len údaje. 
Skúste si, milí čitatelia, predstaviť za každou aktivitou 
dobrovoľníkov a členov Červeného kríža. 

Čo by ste povedali na firmu, ktorá je zároveň sieťou 
špeciálnych hotelov s wellness centrami a reťazou 
reštaurácií, v každom okrese má školu pre talento-
vané deti vo veku od 3 do 18 rokov, prevádzkuje 
požičovne zdravotníckych pomôcok, organizuje 
slávnostné zhromaždenia pre tisícky ľudí, zabezpe-
čuje sociálne poradenstvo a rehabilitáciu, taxislužbu 
a záložnú záchrannú službu? Megapodnik? Kolos?

Azylové domy, domovy seniorov, stacionáre pre 
hendikepovaných sú vlastne špecializované hote-
ly, vývarovne poskytujú jedlá stovkám odkázaných 
denne, požičovne zdravotných pomôcok sú opera-
tívne a dokážu vyhovieť do 24 h. Každý deň oslovíme 
desiatky detí v materských, základných a stredných 
školách s informáciami o prvej pomoci, medziná-
rodnom humanitnom práve a základných princípoch 
hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. 
Takmer desaťtisíc darcov krvi si každý rok na sláv-
nostnom zhromaždení s kultúrnym programom pre-
berie niektorú z medailí za opakované darovanie krvi. 
Asistenčná služba v nemocniciach pomôže desiat-
kam starších, bezradných a viac menej imobilných v 
bludisku nemocníc. Zachránené ľudské životy a zní-
ženie počtu trvalých následkov po úrazoch a náhlych 
ochoreniach prostredníctvom našich dobrovoľných 
záchrancov ušetria najmenej jednu menšiu nemoc-
nicu, potoky sĺz a more smútku. Nebyť náborovania 
darcov krvi by už po pár dňovom výpadku prišlo k 
zastaveniu operácií na chirurgických oddeleniach a 
liečby onkologických pacientov.

Kto niekedy pomáhal deťom s úlohami, kto má 
doma starého a chorého nevrlého príbuzného, kto 
pozná ťažkosti pri umiestnení rodinného príslušníka 
do zariadenia kde ho dokážu znova postaviť na nohy, 
kto hľadal zo dňa na deň polohovaciu posteľ alebo 
len obyčajné barly, vozík, kto by aj zaplatil za taxík na 
prevoz bezvládneho, ktorý sa do obyčajného auta 
nevie poskladať, kto blúdil po nemocnici a zúfalo 
hľadal vozík pre nechodiaceho ... všetci vedia oceniť 
pomoc. Dobrovoľníci a pracovníci Slovenského Čer-
veného kríža pomáhajú stovkám podobných denne 
na celom území Slovenska.
 
K tomu všetkému ešte patria zbierky potravín a po-
travinová pomoc, organizácia kurzov opatrovateliek, 
ktoré sú doma nedostatkové a v zahraničí vyhľadá-
vané a oceňované, pátracia služba spájajúca rodiny 
a hľadajúca ešte stále hroby vojakov z vojny a tisícky 
iných aktivít.

Príspevok zo štátneho rozpočtu pokrýva len desať 
percent z našich nákladov na humanitné ciele, zvy-
šok musíme získať od podporovateľov, sponzorov a 
mecenášov. Ich pomoc je neoceniteľná, bez nich by 
sme boli bezradní. Preto aj tí, čo sa nepodieľajú na 
našich aktivitách priamo si zaslúžia rovnakú úctu.

Spolu sme jedna veľká rodina, ktorá je bohatá 
duševne aj materiálne, žije zdravo, jej prínos pre 
okolie je ohromujúci, dokáže zúročiť a transparentne 
použiť všetky zdroje a k dispozícii má katalóg aktivít 
a nápadov zo 190 krajín celého sveta. Prajem si, aby 
moje nadšenie z obrovskej palety akcií a z armády 
dobrodincov prešlo aj na vás všetkých a pomáhalo 
nám meniť svet k lepšiemu.

S úctou
Viliam Dobiáš
prezident SČK
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Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR 
uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôso-
biaca na celom území Slovenskej republiky. SČK, ako 
pomocná organizácia orgánov verejnej správy, sa riadi 
podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových proto-
kolov a zákonom o SČK č. 460/2007 Z. z. Slovenský 
Červený kríž je spolu s ďalšími národnými spoločnos-
ťami v 189 krajinách sveta súčasťou Medzinárodného 
hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré 
združuje viac ako 100 miliónov členov, dobrovoľníkov 
a podporovateľov. Toto hnutie je najväčšou svetovou 
humanitárnou organizáciou, ktorá poskytuje pomoc 
bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské 
presvedčenie a politické názory. Naša národná spo-
ločnosť je tiež členom komory za mimovládne nezis-
kové organizácie Rady vlády Slovenskej republiky pre 
mimovládne organizácie, Platformy mimovládnych 
rozvojových organizácií, členom Slovenského výboru 
pre medzinárodné humanitárne právo a tiež členom 
Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. 

ZnAk ČervenÉHo krížA 

PoUžívAnie ZnAkU ČervenÉHo krížA
Používanie znaku Červeného kríža je prísne limitova-
né. Jeho používanie je upravené štyrmi Ženevskými 
dohodami a dvoma dodatkovými protokolmi. Aké-
koľvek jeho použitie, ktoré nie je v súlade s medziná-
rodným humanitárnym právom dovolené, znamená 
jeho zneužitie. 

Znak počas ozbrojeného konfliktu plní úlohu ochrany a to: 
a)  zdravotníkov ozbrojených síl a ich zdravotníckych 

zariadení, 
b)  zdravotníkov národných spoločnosti a ich zdra-

votníckych zariadení, 
c)  zdravotníckych transportov. 

Počas mieru znak plní úlohu identifikačného symbolu 
osôb a zariadení v spojitosti s: 
a)  Medzinárodným výborom Červeného kríža
b)  národnou spoločnosťou Červeného 
 kríža/Červeného polmesiaca (ČK/ČP) 
c)  Medzinárodnou federáciou spoločností 
 Červeného kríža a Červeného polmesiaca. 

ZneUžívAnie ZnAkU ČervenÉHo krížA
Existujú tri typy zneužitia: 
1.  napodobňovanie – používanie takého znaku, 

ktorého tvar a farba môže spôsobiť zámenu so 
znakom ČK/ČP. 

2.  neoprávnené používanie – používanie znaku 
organizáciami alebo osobami, ktoré nie sú na to 
oprávnené (napr. obchodné spoločnosti, súkrom-
ní lekári, nevládne organizácie a jednotlivci). 

3.  vážne zneužitie – používanie znaku počas ozbro-
jeného konfliktu na klamnú ochranu príslušníkov 
alebo zariadení ozbrojených síl.
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PrinCíPy ČervenÉHo krížA

ĽUDSkoSŤ 

•	 Červený kríž chráni zdravie, život a vysoko si váži 
človeka 

•	 Červený kríž podporuje vzájomné porozumenie, 
spoluprácu a trvalý mier medzi národmi

neStrAnnoSŤ

•	 Červený kríž nerobí rozdiel medzi štátnou prísluš-
nosťou, rasou, náboženským vyznaním, sociál-
nym postavením a politickou príslušnosťou 

neUtrAlitA 

•	 Červený kríž sa nezúčastňuje na nepriateľských 
akciách, ani na politických, náboženských, raso-
vých a svetonázorových rozporoch 

neZÁviSloSŤ 

•	 Červený kríž je nezávislý rešpektuje zákony každej kraji-
ny, ktorá si musí vždy zachovať svoju samostatnosť 

DoBrovoĽnoSŤ 

•	 Červený kríž má dobrovoľný charakter 
•	 Červený kríž poskytuje pomoc, ktorá nie je moti-

vovaná snahou po zisku 

JeDnotnoSŤ 

•	 v každej krajine môže byť len jedna národná 
spoločnosť Červeného kríža 

•	 Červený kríž je otvoreným 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 SlovenSkÉHo ČervenÉHo 
krížA

v ČASe MierU: 

•	 podieľa sa na civilnej ochrane obyvateľstva 
•	 pôsobí ako zložka integrovaného záchranného 

systému 
•	 zabezpečuje a spolupracuje pri organizovaní, 

poskytovaní a sprostredkovaní zdravotnej 
 a záchrannej pomoci 
•	 organizuje a poskytuje humanitárnu pomoc 
 pri mimoriadnych udalostiach 
•	 uskutočňuje školenie a výučbu obyvateľstva 
 v poskytovaní prvej pomoci 
•	 organizuje a zabezpečuje bezpríspevkové 
 darcovstvo krvi 
•	 pomáha pri výchove k darcovstvu krvi 
 a nábore darcov krvi 
•	 oceňuje bezpríspevkových darcov krvi 
•	 poskytuje sociálne služby
•	 oceňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí 

účinným zásahom a nasadením vlastného života 
poskytli pomoc iným fyzickým osobám, ktorých 
život bol bezprostredne ohrozený 

•	 udeľuje ocenenia občanom Slovenskej republiky 
za celoživotný výkon dobrovoľnej služby 

 v prospech humanity 
•	 oboznamuje obyvateľstvo so základnými princíp-

mi Červeného kríža a so zásadami medzinárod-
ného humanitárneho práva

•	 zabezpečuje pátraciu službu 
•	 vydáva časopisy, publikácie, informačné 
 a propagačné materiály o činnosti SČK 
•	 získava dobrovoľníkov pre prácu v SČK 

v ČASe voJny: 

•	 pôsobí najmä ako výlučne uznaná pomocná 
organizácia vojenských zdravotníckych zariadení 
a zdravotníckych útvarov 

•	 je výhradne oprávnený pripravovať a vykonávať 
pomocnú vojenskú zdravotnícku službu
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PreDStAviteliA SČk v rokU 2015

Prezident SČk
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

viceprezidentka SČk
MUDr. Elena Hrbčová

viceprezidentka SČk
PhDr. Helena Kobzová

Generálna sekretárka SČk
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová 
(do 1. 10. 2015 zastupovala Ing. Emília Uhrinová, MPH)
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Prezídium SČk 
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
PhDr. Helena  Kobzová
MUDr. Elena Hrbčová
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová 

 

najvyššia rada SČk 
MUDr. Ján Mačkin
JUDr. Ľuboslava Horváthová
Ľudmila Udičová
Mgr. Radoslav Vengrin
Jarmila Koišová
PhDr. Mária Kuljovská
PhDr. Zuzana Kršková
MUDr. Eva Königsmarková
Mgr. Dagmar Nagyová
MUDr. Michal Hudák, MPH
PaedDr. Gabriela Zavadská
MUDr. Enikö Radi
MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
MUDr. Viera Sochová
MUDr. Ján Štrbák
MUDr. Marta Voštináková
MUDr. Jozef Murgaš
MUDr. Monika Štefanová, PhD., MPH 
MUDr. Mária Očovská
Ing. Edita Spišiaková
Zita Lutišanová

kontrolná rada SČk                                             
Predsedníčka Ing.  Marta Eckhardtová, MPH 
Členovia Ing. Irena Galádová, MBA
 Ing. Anna Jadroňová
 Mária Kováčová
 Ing. Eva Mališová
 Ing. Marta Juhaniaková
 Alžbeta Rubliková    

 
                                                                                                           

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
MUDr. Jozef Murgaš
Mgr. Dagmar Nagyová  

Božena Kubíková
MUDr. Ladislav  Švejda, CSc.
Ing. Juraj Kopčák
MUDr. Eva Čičmancová
JUDr. Pavel Piliarik
MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
PhDr. Emília  Potúčková
Ľubica  Lattová
MUDr. Mária Popadičová
MUDr. Gabriel Kleban
MUDr. Albert Hačko
MUDr. Terézia Konevičová, MPH
MUDr. Milan Masaryk
MUDr. Martin Heriban
MUDr. František  Mrážik
JUDr. Zuzana Ivanová
Milan  Kalman
MUDr. Miloš Michelčík
Róbert Zsembera
Mgr. Radoslav Heštera (od 7. 11. 2015)
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Komárno
Predsedníčka: MUDr. Enikö Radi
Riaditeľ: Mgr. Karol Németh
   
Košice – mesto
Predsedníčka: MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
Riaditeľka: MVDr. Lucia Cangárová
  
Košice – okolie
Predseda: MUDr. Viera Sochová
Riaditeľka: Mgr. Helena Kmetzová

Michalovce 
Predseda: MUDr. Mária Očovská 
Riaditeľka: Mgr. Mária Pavluvčíková

Levice
Predseda: MUDr. Ján Štrbák
Riaditeľka: Oľga Szalmová
   
Liptovský Mikuláš
Predsedníčka: MUDr. Marta Voštináková
Riaditeľka: Mgr. Marika Kubíková
  
Lučenec
Predseda: MUDr. Jozef Murgaš
Riaditeľka: Anna Pálešová
   
Martin
Predsedníčka: MUDr. Monika Štefanová, PhD., MPH 
Riaditeľka: Adriana Bartoneková 
(do 16.2. 2015 bola poverená zastupovaním riaditeľky)

Nitra
Predsedníčka: Ing. Edita Spišiaková
Poverená zastupovaním riaditeľky: Ing. Eva Nespešná 
(do 1.7.2015 Mgr. Viera Kazimírová)
   

ÚZeMnÉ SPolky

Banská Bystrica
Predseda: MUDr. Ján Mačkin
Riaditeľka: RNDr. Zuzana Stanová 

Banská Štiavnica
Predsedníčka: JUDr. Ľuboslava Horváthová
Riaditeľka: Katarína Senciová

Bardejov
Predsedníčka: Ľudmila Udičová
Riaditeľka: Mgr. Miroslava Vasičkaninová
  
Bratislava - mesto
Predsedníčka: Ľudmila Vavrová                                                              
Riaditeľka: PhDr. Janka Sušková 
(do 2. 9. 2015 Viera Uhríková)
                                                              
Bratislava - okolie
Predsedníčka: Jarmila Koišová
Riaditeľka: Ing. Mária Halásová

Čadca
Predseda: PhDr. Mária Kuljovská
Riaditeľka: Mgr. Elena Tomašiková
  
Dunajská Streda
Predseda: MUDr. Tibor Misányik 
Riaditeľka: Mgr. Dagmar Nagyová

Dolný Kubín
Predsedníčka: PhDr. Zuzana Kršková
Riaditeľka: Ľubica Dubnicayová

Galanta
Predseda: MUDr. Michal Hudák, MPH
Riaditeľ: Jozef Fekula

Humenné
Predsedníčka: PaedDr. Gabriela Zavadská
Riaditeľka: PhDr. Silvia Knapiková
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Svidník
Predsedníčka: Nataša Šepitková
Riaditeľ: PhDr. Adriana Mikušová

Topoľčany
Predsedníčka: MUDr. Angela Hoffmanová
Riaditeľ: Ing. Martina Martonová

Trebišov
Predsedníčka: MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Riaditeľka: Libuša Babuľáková
                                                       
Trenčín
Predseda: MUDr. Milan Masaryk
Riaditeľka: MVDr., Mgr. Janka Koppiová

Trnava
Predseda: MUDr. Martin Heriban
Riaditeľka: Bc. Eva Gbelcová

Vranov nad Topľou
Predseda: MUDr. František Mrážik
Riaditeľka: Marta Majzlíková

Zvolen
Predseda: JUDr. Zuzana Ivanová
Riaditeľka: Ing. Zuzana Spodniaková

Žiar nad Hronom
Predseda: Milan Kalman
Riaditeľka: Alica Jasenáková
                                                           
Žilina
Predseda: Mgr. Miloš Michelčík
Riaditeľ: PhDr. Martin Brňak, PhD. 
(do 1. 3. 2015 Mgr. Katarína Bučeková)

Nové Zámky
Predsedníčka: Zita Lutišanová
Riaditeľka: Mgr. Radka Igrényiová 

Poprad
Predseda: Mgr. Ladislav Moravčík
Riaditeľka: Ing. Denisa Kučkovská

Považská Bystrica
Predseda: MUDr. Ladislav Švejda, CSc. 
Riaditeľka: Paulína Markovičová

Prešov
Predseda: Mgr. Jozef Čičvák
Riaditeľ: Mgr. Martin Matejka, MBA 
(do 1.7. 2015 Ing. Marián Eliáš)

Prievidza
Predseda: MUDr. Eva Čičmancová
Riaditeľka: Mgr. Renáta Lukáčiová

Rimavská Sobota
Predseda: JUDr. Pavol Piliarik                                                           
Riaditeľka: Mária Majerčíková

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

Senica 
Predsedníčka: PhDr. Emília Potúčková
Riaditeľka: PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Snina
Predsedníčka: Ľubica  Lattová 
Riaditeľka: Bc. Anna Pavlíková

Spišská Nová Ves
Predsedníčka: MUDr. Mária Popadičová 
Riaditeľka: Mgr. Janka Kipikašová
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kontrolný MeCHAniZMUS

Vnútorná kontrolná činnosť v Slovenskom Červenom 
kríži v roku 2015 bola vykonávaná v súlade so zákonom 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Následná finančná kontrola bola zameraná na:

•	 dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov,

•	 splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených následnou finančnou kontrolou 

 a na odstránenie príčin ich vzniku,
•	 dodržiavanie interných predpisov SČK,
•	 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti 

a účinnosti pri hospodárení s verejnými, vlastnými 
finančnými prostriedkami a s finančnými prostried-
kami zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V zmysle schváleného „Plánu kontrolnej činnosti SČK 
na rok 2015“ bola vykonaná finančná kontrola 
v týchto územných spolkoch SČK:

•	 SČK, územný spolok Bratislava – mesto, 
 Miletičova 59, 821 09 Bratislava

•	 SČK, územný spolok Bratislava – okolie, 
 Pribinova 15, 903 01 Senec

•	 SČK, územný spolok Prešov, Jarková 45, 
 080 01 Prešov

•	 SČK, územný spolok Banská Štiavnica, 
 Bratská 9, 969 01 Banská Štiavnica

•	 SČK, územný spolok Žiar nad Hronom, 
 966 22 Slaská č. 225

•	 SČK, územný spolok Prievidza, Staničná 2, 
 971 01 Prievidza

•	 SČK, územný spolok Levice, Poľná 6, 
 934 04 Levice

Následnou finančnou kontrolou bolo prekontrolované 
plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených predchádzajúcou finančnou kontrolou, stav 
členskej základne, vedenie personálnej a mzdovej 
agendy, plnenie odvodov do Sociálnej poisťovne, 
Daňový úrad a do zdravotných poisťovní, vedenie 
pokladničnej agendy, vedenie účtovníctva, vede-
nie dohôd mimo pracovnej činnosti uzatvorených 
v zmysle Zákonníka práce, plnenie rozpočtu 
územného spolku, čerpanie štátneho príspevku SR, 
hospodárenie územného spolku náklady, výnosy, 
záväzky a pohľadávky, majetok SČK.
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ČlenSkÁ ZÁklADňA

Počet členov SČk: 59 530  
Počet organizačných jednotiek: 1 067

z toho:
Počet miestnych spolkov SČk: 955
Počet územných spolkov SČk: 38
Počet miestnych spolkov vodnej záchrannej 
služby SČk: 6
Počet miestnych spolkov darcov krvi SČk: 9
Počet skupín mládeže SČk: 59

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 2 € 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 združované v územných spolkoch 
(ÚzS SČK).

územný spolok počet členov

Banská Bystrica 1 465

Banská Štiavnica 200

Bardejov 850

Bratislava-mesto 1 409

Bratislava-okolie 5 059

Čadca 560

Dolný Kubín 2 478

Dunajská Streda 3 850

Galanta 2 610

Humenné 752

Komárno 2 159

Košice - mesto 1 347

Košice - okolie 764

Lučenec 882

Levice 1 935

Liptovský Mikuláš 1 787

Martin 1 300

Michalovce 650

Nitra 3 492

Nové Zámky 2 615

Poprad 1 733

Považská Bystrica 1 000

Prešov 1 408

Prievidza 931

Rimavská Sobota 1 100

Rožňava 221

Senica 1 984

Snina 800

Spišská Nová Ves 800

Svidník 320

Topoľčany 1 443

Trebišov 4 000

Trenčín 1 700

Trnava 2 427

Vranov nad Topľou 1 350

Zvolen 510

Žiar nad Hronom 425

Žilina 1 214

SPOLU 59 530
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Aktivity 
SČk
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DobrovoĽnÍCTvo
Dobrovoľníci sú nosnými piliermi a nositeľmi myš-
lienok a princípov Slovenského Červeného kríža. 
Podieľajú na všetkých aktivitách SČK a na jednotlivé 
činnosti sú špeciálne vyškoľovaní. Poskytnutím svoj-
ho voľného času, energie a schopností v pros-
pech činnosti, za ktorú neočakávajú odmenu, nielen 
zlepšujú kvalitu života iným, ale osobnostne rastú, 
získavajú životné skúsenosti a často aj nové priateľ-
stvá na celý život. SČK je riadnym členom Platformy 
dobrovoľníckych centier a organizácií. 

územný 
spolok SČK

počet
dobrovoľníkov odpracovaných hodín

Banská Bystrica 32 550

Banská Štiavnica 90 500

Bardejov 45 300

Bratislava - mesto 538 1 127

Bratislava - okolie 32 142

Čadca 0 0

Dolný Kubín 275 1 769

Dunajská Streda 318 632

Galanta 80 920

Humenné 400 2 500

Komárno 90 1 500

Košice - mesto 270 1 080

Košice - okolie 19 116

Lučenec 74 1 515

Levice 320 3 468

Liptovský Mikuláš 63 0

Martin 45 900

Michalovce 60 450

Nitra 165 1 350

Nové Zámky 185 1 390

Poprad 85 362

Považská Bystrica 40 1 000

Prešov 25 4 954

Prievidza 100 300

Rimavská Sobota 93 310

Rožňava 234 1 300

Senica 77 691

Snina 218 2 015

Snina 218 2 015

Spišská Nová Ves 82 3 936

Svidník 133 869

Topoľčany 19 2 500

Trebišov 947 2 625

Trenčín 100 530

Trnava 108 1 700

Vranov nad Topľou 167 1 200

Zvolen 147 2 430

Žiar nad Hronom 166 432

Žilina 14 160

SPOLU 5 856 47 523
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bezprÍspevkové 
DarCovsTvo krvi
Dlhoročná starostlivosť a oceňovanie bezpríspevko-
vých darcov krvi na Slovensku je jednou z hlavných 
činností Slovenského Červeného kríža. Spolupráca 
s pedagógmi ZŠ, SŠ a nábor mladej generácie dar-
cov krvi sa ukazuje ako strategický. 

kAMPAne
Hlavnou myšlienkou kampaní SČK je získavanie 
prvodarcov a podpora pravidelných darcov krvi. 
Aj vďaka 5-týždňovým kampaniam prichádza na 
odberové miesta veľa  prvodarcov nielen z radov 
mladých ľudí. Odbery organizovali územné spolky 
SČK a uskutočnili sa v spolupráci s NTS SR a he-
matologicko-transfuziologických oddelení nemocníc 
Slovenskej republiky.  Výsledkom práce dobrovoľní-
kov a zamestnancov  územných spolkov SČK v roku 
2015 bolo:     

počet odberov krvi 171 282
počet prvodarcov krvi 27 145
počet mobilných odberov krvi 1 820
počet workshopov 158
počet lokálnych kampaní  30

valentínska kvapka krvi
V 20. ročníku kampane sme privítali na odberových 
miestach 28 347 darcov krvi a 4 550 prvodarcov. Krv 
darovali darcovia krvi aj na 225 mobilných odberoch.

termín kampane: 
9. február – 13. marec 2015

Hlavná myšlienka kampane: 
„Životne dôležitá príťažlivosť“

Valentínska
kvapka

 

9.2 -  13.3

Zober so sebou svoju polovičku a poďte spolu darovať krv. Môžete tak urobiť na odberových miestach
Národnej transfúznej služby alebo na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc.

Viac info na www.redcross.sk
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Študentská kvapka krvi
21. ročník kampane, ktorej vznik iniciovali študenti 
prebehol s nadšením ich vlastným. Výsledkom bolo 
5 709 prvodarcov a zapojenie ďalších vysokých škôl 
do darovania krvi. Kampaň podporilo a krv darovalo 
27 332 darcov krvi.

termín:    
19. október  – 20. november 2015

Hlavná myšlienka kampane: 
„Vyhrň si rukávy pre dobrú vec“

Daj pár deci
Druhý ročník kampane, ktorá je zameraná na pod-
poru zamestnávateľov a darcov krvi z radov zamest-
nancov priniesla svoje ovocie. Slovenský Červený 
kríž podporil spoločnosti, ktoré prejavili záujem pod-
poriť vlastných zamestnancov v darovaní krvi nielen 
zorganizovaním workshopov, prednášok o darcov-
stve krvi, ale aj propagačnými materiálmi v tlačenej 
a elektronickej forme. SČK otvorilo rozhovory s celo-
slovensky pôsobiacimi združeniami zamestnávateľov, 
samosprávami v rámci podpory bezpríspevkového 
darcovstva krvi.

19. 10. - 20. 11. 2015

WWW.REDCROSS.SKŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
 

Daruj krv priamo v škole, na odberových miestach

Národnej transfúznej služby alebo na hematologicko-

transfúziologických oddeleniach nemocníc.

MIESTO:

Dátum:

CAS:

hermatologicko-
transfúzne oddelenia
nemocníc



Vezmi so sebou kolegov a dajte spolu pár deci, ktoré niekomu 
zachránia život. Darovať krv môžete na odberových miestach 

Národnej transfúznej služby alebo na hematologicko-transfúznych 
oddeleniach nemocníc.

Viac info na www.redcross.sk

DAJ PÁR DECI POČAS
PRACOVNEJ DOBY
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Moja krvná skupina
Spoločný projekt SČK a zdravotnej poisťovne Dôvera 
stále dokazuje, že vzdelávanie darcov krvi prináša ich 
nárast. Vydávaním časopisu - newslettru  sa darcovia 
krvi dozvedajú aktuálne novinky v darcovstve  krvi, 
životospráve a iných zaujímavostiach. Príbehy darcov 
krvi sú motivujúce. Osobné výpovede ľudí, ktorým 
krv zachránila život sú poďakovaním a súčasne po-
vzbudzujú darcov krvi v pravidelnom darovaní krvi.

Svetový deň darcov krvi 14. jún 2015
V tento deň sa celý svet zamýšľa nad záchranou ľud-
ského života práve darovaním krvi. Hlavnou myšlienkou 
kampane „Ďakujem, že ste mi zachránili život“ bolo 
poukázanie na hodnotu bezpríspevkového darovania krvi. 
Poďakovanie darcom krvi prostredníctvom kampane bolo 
vyjadrením hlbokej úcty.  Pri tejto príležitosti sa na Sloven-
sku konalo oceňovanie darcov krvi plaketami prof. MUDr. 
Jana Janského a tiež jej darovanie. Krv darovalo v jeden 
deň 1 451 darcov krvi z toho 235 prvodarcov. 
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výCHovA
kvapka krvi – deti a darcovstvo krvi
Cieľom projektu výučby detí vo veku 5 – 6 rokov je 
budovanie základne budúcich bezpríspevkových 
darcov krvi. Hravou formou sa deti naučia dôležité 
informácie o krvi, ľudskom tele a zoznámia sa s da-
rovaním krvi.
Do projektu sa zapojilo 276 materských škôl a 4 327 
detí so svojimi pedagógmi.

oCeňovAnie
Na Slovensku sa každoročne koná niekoľko desiatok 
slávností oceňovania mnohonásobných darcov krvi 
plaketami prof. MUDr. Jana Janského a medailou prof. 
MUDr. Jána Kňazovického. Na nich Slovenský Červený 
kríž ďakuje za bezpríspevkové darovanie krvi. V r.2015 
SČK ocenilo 10 980 pravidelných darcov krvi.

Oceňuje tiež nadšených propagátorov darovania krvi 
medailou doc. MUDr. Vladimíra Krišlu.  

Plaketa prof. MUDr. Jana Janského

Bronzová Muži 4 058

Ženy 1 580

Strieborná Muži 2 538

Ženy 659

Zlatá Muži 1 386

Ženy 391

Diamantová Muži 325

Ženy 43

Medaila prof. MUDr.Jána Kňazovického

Muži 149

Ženy 18

Pamätná medaila doc. MUDr. Vladimíra Krišla za 
rozvoj darcovstva krvi

4
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prvá pomoC
Výučba prvej pomoci je jednou zo základných čin-
ností, ktorú SČK robí už niekoľko desaťročí. V tradícii 
pokračuje prostredníctvom 8, 16 a 33-hodinových 
kurzov. Je to tradícia, ktorú ctíme a vidíme jej význam 
aj do budúcnosti. Vďaka nej SČK vychováva inštruk-
torov prvej pomoci, školiteľov a venuje sa pravidel-
nému preškoľovaniu  členskej základne SČK. Veľký 
dôraz kladieme na praktický nácvik jednotlivých život 
zachraňujúcich úkonov. Mať teoretické vedomosti je 
výborné, tým praktickým sa však nič nevyrovná, veď 
prvá pomoc je disciplína praktická.

Kurzy prvej pomoci

8-hodinové počet kurzov 1 475

počet vyškolených 15 457

16-hodinové počet kurzov 87

počet vyškolených 620

33-hodinové počet kurzov 34

počet vyškolených 360

4-hodinový kurz 
automatickej ex-
ternej defibrilácie

počet kurzov 78

počet vyškolených 630

Kurz inštruktora 
prvej pomoci 

počet kurzov 4

počet vyškolených 39

Bezplatné kurzy prvej pomoci

8-hodinové počet kurzov 255

počet vyškolených 4264

16-hodinové počet kurzov 11

počet vyškolených 206

33-hodinové počet kurzov 8

počet vyškolených 92

Kurz maskovania poranení

počet kurzov 7

počet vyškolených 50
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výCHovA A výUČBA PrveJ PoMoCi

Výučba prvej pomoci, ktorú realizuje SČK začína 
už v materských školách prostredníctvom hier, 
pokračuje vzdelávaním a prípravou na súťaž. Stre-
doškolský študenti sa s prvou pomocou zoznamujú 
saj vďaka aktívnemu prístupu pedagógov k tejto 
téme. Motiváciou sú im súťaže, ktoré SČK organizuje 
už dlhodobo. Vďaka systematickému vzdelávaniu 
verejnosti Slovenský Červený kríž  učí prvú pomoc už 
niekoľko desaťročí malé deti aj dospelých.

Svetový Deň PrveJ PoMoCi

Vždy v druhú septembrovú sobotu SČK spo-
lu s ďalšími národnými spoločnosťami ČK a ČP 
pripomína verejnosti Svetový deň prvej pomoci. 
K poskytnutiu prvej pomoci je potrebné mať ochotu, 
odvahu a znalosti. Ochota býva vrodená, odvaha sa  
zvyšuje získanými skúsenosťami. Seniori sú veľmi 
vnímavou, citlivou skupinou. Znalosti z poskytovania 
prvej pomoci, ktoré získali mnohokrát už nie sú ak-
tuálne a treba ich pripomenúť. Aj oni sú v našich oči-
ach hrdinami.  Veď môžu pomôcť nielen sebe, svojim 
blízkym či priateľom rozpoznať včasné príznaky 
vážnych život ohrozujúcich situácii, ale  správ-
nym včasným kontaktovaním záchranných zložiek 
zachrániť život.  V roku 2015 Slovenský Červený kríž 
upriamil svoju pozornosť na projekty, ktoré priblížili 
prvú pomoc  tejto skupine obyvateľov.

Projekt Evička 
nám ochorela

MŠ ZŠ SŠ VŠ

Počet 
škôl 

758 784 275 10

Počet 
oslovených 
žiakov/
študentov

11 896 31 817 15 425 456

Súťaže v poskytovaní prvej pomoci

I.stupeň základ-
ných škôl

súťažiacich 
družstiev

362

súťažiacich 1589

II.stupeň základ-
ných škôl

súťažiacich 
družstiev

174

súťažiacich 1011

Memoriál 
MUDr. Vladimíra 
Harineka

súťažiacich 
družstiev

24

súťažiacich 144
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soCiálna činnosť
SoCiÁlne SlUžBy
Pozornosť sociálnych aktivít Slovenského Červené-
ho 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.

odborné činnosti
Základné sociálne poradenstvo 
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná 
na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 
situácii, a to posúdením povahy problému, poskyt-
nutím základných informácií o možnostiach riešenia 
problému a odporúčanie, príp. sprostredkovanie 
ďalšej odbornej pomoci.
 Súčasťou sociálno-poradenskej činnosti je aj spo-
lupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociál-
nej služby, čo vedie ku skvalitneniu poskytovaných 
služieb.

Špecializované sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie 
príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzic-
kej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im 
konkrétnej odbornej pomoci.
Poradenstvo poskytuje odborne pripravený a skú-
sený špecializovaný sociálny poradca s potrebným 
vzdelaním na základe akreditácie Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny.

Poskytujú tieto územné spolky SČK:

Banská Bystrica

Banská Štiavnica

Dunajská Streda

Humenné

Košice – mesto

Liptovský Mikuláš

Poprad

Rožňava

Senica

Snina

Trebišov

Trenčín

Poskytujú tieto územné spolky SČK:

Humenné

Košice – mesto

Senica

Trebišov
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Pomoc pri odkázaní fyzickej osoby 
na pomoc inej fyzickej osoby
Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine 
úkonov - pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stra-
vovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňo-
vania močového mechúra, úkonoch vyprázdňovania 
hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch 
celkového kúpeľa, úkony obliekania a vyzliekania, 
úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch 
pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, 
úkonoch orientácie v prostredí, úkonoch dodržia-
vania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu. 
Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného 
stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ktorý stanoví 
posudzujúci orgán a ktorý je uvedený v rozhod-
nutí o odkázanosti na sociálnu službu.  Pomoc pri 
odkázanosti na pomoc inej osoby vykonáva odborne 
vzdelaný personál.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chráne-
ných záujmov
Ide o odbornú činnosť, ktorá sa vykonáva so súhla-
som plnoletej osoby a je zameraná najmä na pora-
denstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc 
pri vybavovaní osobných dokladov, vypisovaní tlačív, 
pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavo-
vaní iných vecí v záujme danej osoby.

Poskytujú tieto územné spolky SČK:

Banská Štiavnica

Košice – mesto

Liptovský Mikuláš

Martin

Poprad

Rožňava

Senica

Snina

Trebišov

Trenčín

Poskytujú tieto územné spolky SČK:

Snina

Trebišov 
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Sociálna rehabilitácia
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná 
na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestač-
nosti fyzickej osoby . Našim cieľom je podporovať 
samostatnosť prijímateľov pri všetkých činnostiach 
a aktivitách. To realizujeme nácvikom a rozvojom 
sociálnych zručností, posilňovaním samostatných 
návykov pri sebaobsluhe a pri sociálnych aktivitách 
(napr. samostatná orientácia v novom prostredí, 
samostatné vybavovanie jednoduchých úradných 
záležitostí a podobne). V neposlednom rade úlo-
hou sociálnej rehabilitácie je socializácia prijímateľa 
sociálnej služby do nového sociálneho prostredia, do 
ktorého prichádza.

Sociálne služby krízovej intervencie

nocľaháreň
Nocľaháreň poskytuje prístrešie na účel prenocova-
nia, sociálne poradenstvo, ošatenie a obuv a zároveň 
utvára podmienky na prípravu a výdaj stravy a vyko-
návanie nevyhnutnej osobnej hygiény.

NOCĽAHÁREŇ VEČIERKA
Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet klientov v roku  2015: 111
Počet zamestnancov v roku 2015: 1
Počet dobrovoľníkov v roku 2015: 2

Sociálne stredisko SČK nocľaháreň „Večierka“ tvorí 
prvý stupeň trojstupňovej resocializačnej siete, ktorú 
za kooperácie s partnermi (mesto Banská Bystrica) 
realizuje ÚzS SČK v Banskej Bystrici.

Poskytujú tieto územné spolky SČK:

Poprad

Rožňava

Snina

Trebišov

Trenčín
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Útulok
Útulok poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne pora-
denstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chráne-
ných záujmov, pracovnú terapiu a nevyhnutné ošatenie 
a obuv. V útulku sa utvárajú podmienky okrem prípravy 
a výdaja stravy a vykonávania osobnej hygieny aj na pra-
nie, žehlenie a údržbu šatstva, a záujmovú činnosť. 

ÚTULOK PRÍSTAV
Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet klientov v roku 2015: 52
Počet zamestnancov v roku 2015: 3
Počet dobrovoľníkov v roku 2015: 4

ÚTULOK NÁDEJ ŠANCA
Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet klientov v roku  2015: 24
Počet zamestnancov v roku 2015: 2
Počet dobrovoľníkov v roku 2015:1

Od júna 2013 boli útulky Prístav aj Šanca zaradené 
pod Sociálno – charitatívne centrum Ivana Šedibu.

ADOM – útulok, sociálne zariadenie ÚzS SČK 
v Michalovciach  
Prevádzkuje: ÚzS SČK Michalovce
Počet klientov v roku 2015: 18
Počet zamestnancov v roku 2015: 4
ADOM  je určené pre mladistvých po ukončení poby-
tu v detskom domove.

ÚTULOK Dom humanity
Prevádzkuje: ÚzS SČK Snina
Počet klientov v roku  2015: 19
Počet zamestnancov v roku 2015: 3
Počet dobrovoľníkov v roku 201: 3

Zariadenie núdzového bývania
Zariadenia núdzového bývania slúžia na ochranu 
života a zdravia osoby v nepriaznivej sociálnej situ-
ácii, zabezpečujú utajenie miesta jej ubytovania a jej 
anonymity na účely ochrany jej súkromia a rodinného 
života.

Dom humanity
Prevádzkuje: ÚzS SČK Snina
Počet klientov v roku 2015: 18
Počet zamestnancov v roku 2015: 2
Počet dobrovoľníkov v roku 2015: 3

Zariadenie núdzového bývania Maják
Prevádzkuje: ÚzS SČK Trebišov
Počet klientov v roku  2015: 40
Počet zamestnancov v roku 2015: 3
Počet dobrovoľníkov v roku 2015: 28
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Sociálne služby s použitím 
telekomunikačných technológií

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Táto služba je určená:
•	 Seniorom žijúcim osamotene
•	 Osobám s rizikovým onemocnením
•	 Seniorom u ktorých je riziko pádu
•	 Pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom pro-

stredí
•	 Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 
telekomunikačných technológií
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom  tel. 
technológií, je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v 
krízovej situácií, alebo inej obtiažnej životnej situácií, 
ktorú nemôže riešiť vlastnými silami.

*SČK, ÚzS Banská Bystrica zabezpečuje túto službu 
subdodávateľsky pre mesto Banská Bystrica. Zabez-
pečuje dispečing a monitorovanie životných potrieb 
v rámci služby SOS Senior.

SČK, územný 
spolok

Počet 
klientov

Počet signálov 
potreby

Banská Bystrica* 17 103

Humenné 10 15

Svidník 2 0

SČK, územný spolok Počet klientov

Dunajská Streda 86

Humenné 10

Levice 1146

Senica 270

Topoľčany 43
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Sociálne zariadenia na riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie

Zariadenia podporovaného bývania
V zariadeniach podporovaného bývania sa poskytuje 
sociálna služba osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť 
samostatný život. Dohľadom sa rozumie usmerňo-
vanie a monitorovanie osoby pre sebaobslužných 
úkonoch a starostlivosti o svoju domácnosť.

Dom humanity
Prevádzkuje: ÚzS SČK Snina
Počet klientov v roku  2015: 2
Počet zamestnancov v roku 2015: 3
Počet dobrovoľníkov v roku 2015: 2

Zariadenia pre seniorov
Zariadenia tohto typu poskytujú pomoc osobám, 
ktoré dovŕšili dôchodkový vek,  pri odkázanosti na 
pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu 
rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie 
a pranie. Zároveň zabezpečuje záujmovú činnosť 
a ošetrovateľskú starostlivosť.

Dom humanity SČK
Prevádzkuje: ÚzS SČK Trenčín
Počet klientov v roku  2015: 29
Počet zamestnancov v roku 2015: 10 
Počet dobrovoľníkov v roku 2015: 5

ZARIADENIE PRE SENIOROV – Dom sv. Lazara
Prevádzkuje: ÚzS SČK Žilina
Počet klientov v roku  2015: 13
Počet zamestnancov v roku 2015: 7 
Počet dobrovoľníkov v roku 2015: 6
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Zariadenia opatrovateľskej služby
V zariadeniach opatrovateľskej služby poskytujeme 
pomoc osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
osoby, a to  sociálnym poradenstvom, sociálnou 
rehabilitáciou, ubytovaním, stravovaním, upratovaním 
a údržbou šatstva.

Domov sociálnych služieb
V našich domovoch sociálnych služieb sa venujeme 
buď zdravotne postihnutým deťom, mládeži, do-
spelým alebo seniorom. Našim klientom pomáhajú 
pracujú rehabilitační pracovníci, maséri, zdravotnícky 
personál a sociálni pracovníci. Poskytujeme nielen 
ubytovanie a stravu, ale venujeme sa vzdelávaniu, 
pracovnej činnosti, sociálnej komunikácii, muzikote-
rapii, tréningom pamäte a v prípade potreby klienta 
zdravotnícka starostlivosť prostredníctvom ADOS 
SČK.

Názov zariadenia
SČK, 
územný 
spolok

Počet 
klientov

Počet 
zamest-
nancov

Počet 
dobro-

voľníkov

Dom SČK Poprad - Spišská Sobota Poprad 25 5 3

Zariadenie opatrovateľskej služby Rožňava 9 5 140

Dom SČK Prameň nádeje Trebišov 44 8 31

Dom humanity SČK Kráľovský Chlmec Trebišov 15 7 23

Názov zariadenia
SČK, 
územný 
spolok

Počet 
klientov

Počet 
zamest-
nancov

Počet 
dobro-

voľníkov

DSS Dom humanity Slovenský Červený kríž Trenčín 3 6 3

Maják Trebišov 13 5 19

Prameň nádeje  Trebišov Trebišov 9 5 31
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Špecializované zariadenie
V špecializovanom zariadení Maják sa poskytuje 
sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je 
najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je 
najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choro-
ba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, 
schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, 
hluchoslepota, AIDS, organický psychosyndróm 
ťažkého stupňa.

Denný stacionár
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica 
poskytuje sociálnu službu v Dennom stacionári 
pre klientov z Trnavského samosprávneho kraja, 
ktorí sú odkázaní na pomoc inej FO, osoby s ZP a 
osoby s nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 
od 18 rokov (vhodný pre osoby trpiace alzheime-
rovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, 
sklerózou multiplex, schizofreniou, demenciou rôz-
neho typu). Do zariadenia je možné dochádzať aj iba 
niekoľkokrát za týždeň na 4 - 8 hod.

Názov zariadenia
SČK, 
územný spolok

Počet 
klientov

Počet 
zamest-
nancov

Počet 
dobro-

voľníkov

DSS pre mentálne postihnuté deti, mládež a dospelých
Banská 
Štiavnica

12 6 2

DSS SČK Bratislava - mesto Bratislava - mesto 13 4 0

DSS SČK pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím Košice - mesto 19 5 3

DSS a zariadenie pre seniorov Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 26 12 5

DSS Dom Slovenského Červeného kríža, Poprad - Spišská Sobota Poprad 9; 5 3

DSS Dom humanity G. Bergera Rožňava 18 10 140

Názov zariadenia
SČK, 

územný spolok
Počet 

klientov
Počet 

zamestnancov

Denný stacionár SČK Senica 4 2

Denný stacionár SČK Trebišov Trebišov 0 0
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opatrovateľská služba
Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej  stupeň 
odkázanosti je najmenej II. Posudok na odkázanosť 
na opatrovateľskú službu vyhotovuje príslušná obec 
alebo mesto podľa trvalého pobytu, na základe 
žiadosti klienta. V rámci opatrovateľskej služby  je 
klientom odkázaným na opatrovanie   poskytovaná 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti  o 
domácnosť a základné sociálne aktivity.

SČK, územný spolok
Počet 

klientov
Počet 

zamestnancov
Počet 

dobrovoľníkov
Dolný Kubín 64 0 22

Humenné 30 27 2

Komárno 25 22 0

Liptovský Mikuláš 8 6 4

Michalovce 10 5 0

Považská Bystrica 30 24 0

Nové Zámky 29 0 29

Prešov 5 1 0

Rožňava 13 13 0

Senica 29 22 0

Snina 11 0 0

Spišská Nová Ves 8 4 4

Svidník 2 0 6

Topoľčany 2 2 1

Trebišov 0 35 0

Vranov nad Topľou 75 1 9
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Prepravná služba
Prepravná služba SČK poskytuje:
•	 prepravu osoby zdravotne a telesne postihnutej
•	 prepravujú osoby na invalidnom vozíku
•	 asistenta počas prepravy
•	 sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia v zdra-

votníckom zariadení
•	 poskytuje zdravotnícke pomôcky (invalidný 

vozík, chodítko) počas prepravy a vyšetrenia bez 
úhrady

SČK, územný spolok
Počet 

klientov
Počet 

výjazdov
5-miestne 

automobily
9-miestne 

automobily
Banská Bystrica 856 3040 1 -

Humenné 1 036 2 460 2 -

Levice 888 731 1 -

Liptovský Mikuláš 18 65 - 1

Prešov 30 7757 - 8-miestne

Rožňava 118 11 809 2 2

Senica 201 3 882 2 -

Topoľčany 6 6 1 1
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Požičiavanie pomôcok
Sociálna služba požičiavanie pomôcok je určená 
osobám s nepriaznivým zdravotným stavom vedúcim 
k odkázanosti na pomôcku. Zapožičiavame polo-
hovacie postele, invalidné vozíky, sedačky do vane 
na hygienickú očistu, nafukovacie vane na celkový 
kúpeľ pacienta na lôžku, zdvíhacie zariadenia, cho-
dítka na podporu chôdze (rôzne typy) a iné drobné 
pomôcky na ošetrenie pacienta.

SČK, územný spolok
Počet 

klientov
Počet 

zamestnancov
Počet 

dobrovoľníkov
Čadca 18 5 18

Humenné 45 30 45

Komárno 23 26 45

Košice – mesto 6 1 7

Levice 48 68 49

Liptovský Mikuláš 62 144 68

Lučenec 4 4 4

Poprad 1 1 1

Považská Bystrica 3 6 3

Prešov 50 15 38

Rožňava 10 15 10

Senica 49 53 49

Svidník 3 3 3

Trebišov 29 29 29

Trnava 6 10 10

Žiar nad Hronom 16 19 16
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Podporné sociálne služby

odľahčovacia služba
Ide o sociálnu službu poskytovanú osobe, ktorá 
opatruje inú zdravotne ťažko postihnutú osobu. 
Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá 
opatruje, nevyhnutný odpočinok na udržanie vlastné-
ho psychického a fyzického zdravia.
Túto službu poskytol ÚzS SČK Liptovský Mikuláš 
v roku 2015  svojmu 1 klientovi.

Jedáleň
V jedálni poskytujeme stravovanie seniorom, zdra-
votne postihnutým alebo osobám s nepriaznivým 
zdravotným stavom a tým, ktorí nemajú zabezpeče-
né podmienky nevyhnutné na uspokojovanie základ-
ných životných potrieb. V roku 2015 bolo vydaných 
celkom 363 418 jedál.

Práčovňa
Táto podporná sociálna služba na pranie, žehlenie 
a údržbu bielizne je poskytovaná seniorom, zdra-
votne postihnutým alebo osobám s nepriaznivým 
zdravotným stavom a tým, ktorí nemajú zabezpeče-
né podmienky nevyhnutné na uspokojovanie zák-
ladných životných potrieb. V roku 2015 túto službu 
využilo 310 klientov.

Stredisko osobnej hygieny
Poskytujeme priestor pre osobnú hygienu tým, kto-
rým to ukladá zákon 448/2008 Z.z.

územný 
spolok SČK

počet vydaných jedál

v jedálni
prostredníc-

tvom donášky

Bratislava – mesto 5 765 -

Čadca 6 254 2 836

Košice - mesto 6 738

Levice 26 320 37 806

Poprad 16 078 49 137

Prešov 28 587 13 150

Rožňava 6 615 17 009

Senica 22 742 10 715

Snina 1 308 697

Topoľčany 1 654 11 688

Trebišov 46 570 17 258

Trenčín 16 495 90

Vranov nad Topľou 5 208 12 698

Žiar nad Hronom 2 254 15 868

územný spolok SČK počet klientov

Bratislava – mesto 25

Trebišov 253

Trenčín 32

územný spolok SČK počet klientov

Liptovský Mikuláš 331

Trebišov 255
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vZDelÁvAnie v oBlASti 
SoCiÁlnyCH SlUžieB

kurzy opatrovania

Slovenský Červený kríž vykonáva akreditované 
226-hodinové kurzy opatrovania. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny roz-
hodlo o udelení akreditácie č.s. 73/2010-I/20, č.z. 
22929/2010 zo dňa 14.4.2011; č.s. 8688/2013-
M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013; č.s. 
4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 
2.3.2015.

Územné spolky v roku 2015 vyškolili 2 651 opatrova-
teliek a opatrovateľov v 226 kurzoch opatrovania.

územný 
spolok

počet kurzov
počet vyško-

lených

Banská Bystrica 3 21

Bardejov 12 103

Bratislava-mesto 3 35

Bratislava-okolie 2 18

Čadca 4 58

Dolný Kubín 5 40

Dunajská Streda 9 119

Galanta 1 13

Humenné 6 86

Komárno 13 180

Košice - mesto 9 100

Košice okolie 9 80

Levice 9 137

Liptovský Mikuláš 7 88

Lučenec 5 52

Martin 5 61

Michalovce 5 68

Nitra 4 37

Nové Zámky 4 96

Poprad 3 31

Považská Bystrica 4 17

Prešov 6 43

Prievidza 5 77

Rimavská Sobota 15 233

Rožňava 4 33

Senica 8 85

Snina 8 65

Spišská Nová Ves 16 181

Svidník 6 96

Topoľčany 5 36

Trebišov 2 15

Trnava 3 28

Vranov nad Topľou 12 166

Zvolen 7 60

Žiar nad Hronom 5 63

Žilina 2 30

SPolU: 226 2 651
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inÉ SoCiÁlne Aktivity

Poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
SČK pravidelne organizuje zber oblečenia a pre deti 
a dospelých, posteľnú bielizeň, uteráky, obuv, hrač-
ky, deky a paplóny. Toto je jeden zo spôsobov, ako 
pomôcť ľuďom bez domova prípadne tým, ktorí sú v 
materiálnej núdzi a potrebujú oblečenie. Často krát 
vyzbierané veci končia v detských domovoch, inter-
nátnych školách či nemocniciach.  V roku 2015 sme 
ošatením pomohli 4 964 osobám. 

letné pobyty
V letných mesiacoch pravidelne organizujeme pobyty 
tak pre dospelých ako aj pre deti. Väčšina z nich sa 
uskutočňuje v talianskych letoviskách, niektoré na 
Slovensku.

územný 
spolok SČK

rekondično-rehabilitačné pobyty 
pre deti

počet turnusov počet detí

Bratislava – mesto 1 9

Levice 1 19

Senica 4 24

územný 
spolok SČK

rekondično-rehabilitačné pobyty 
pre dospelých

počet turnusov počet detí

Senica 4 140

územný spolok SČK
počet osôb, ktorým 

bolo poskytnuté šatstvo 
a obuv

Banská Bystrica 26

Bratislava-mesto 35

Čadca 157

Dunajská Streda 108

Humenné 30

Komárno 26

Košice  - okolie 108

Liptovský Mikuláš 328

Michalovce 120

Nitra 144

Nové Zámky 150

Poprad 160

Považská Bystrica 24

Rimavská Sobota 3100

Senica 53

Snina 12

Spišská Nová Ves 45

Topoľčany 25

Trenčín 298

Vranov nad Topľou 15
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Asistenčná služba
Asistenčnú službu poskytujú územné spolky SČK 
prostredníctvom svojich zamestnancov, dobro-
voľníkov, aj prostredníctvom aktivačnej činnosti. 
Cieľom asistenčnej služby je napomôcť riešeniu 
sociálno-zdravotnej politiky v danom meste, podať 
pomocnú ruku občanovi v núdzi (telesne a zdravot-
ne postihnutému) a dopĺňať nedostatočné sociálne 
služby v zdravotníckych zariadeniach (polikliniky 
a nemocnice). Ide predovšetkým o pomoc pacien-
tom a návštevníkom orientovať sa v zdravotníckom 
zariadení, asistenciu a sprevádzanie pacientov pri re-
habilitácii, vyšetrení u lekárov - pomoc pri vyzliekaní, 
obliekaní, vybavení laboratórnych vyšetrení, hospi-
talizácii, či zabezpečovaní liekov. Asistenčná služba 
SČK je veľmi úspešne prijímaná, oceňujú ju pacienti, 
ich rodinní príslušníci aj pracovníci zdravotníckych 
zariadení. V prípade uchádzačov o zamestnanie je 
vhodnou príležitosťou pre získanie nových zručností 
v sociálnej oblasti a pre zlepšenie ich komunikačných 
zručností. Asistenti SČK poskytli v roku 2015 až 
77 679 asistencií. 

374 asistencií.
územný spolok SČK

počet poskytnutých 
asistencií

Humenné 15 793

Levice 21 043

Rožňava 252

Senica 32 212

Spišská Nová Ves 26

Svidník 33

Topoľčany 8 320
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zDravoTná činnosť
V súlade so zákonom 578/2004 Z.z. vykonáva Slo-
venský Červený kríž  niektorých regiónoch aj služby 
súvisiace s poskytovaním zdravotnej  starostlivosti 
(ambulancia, zariadenie spoločných vyšetrovacích a 
liečebných zložiek) a v zdravotníckych zariadeniach 
poskytuje služby s náplňou sociálnej starostlivosti 
(Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

ZAriADeniA AMBUlAntneJ 
ZDrAvotneJ StAroStlivoSti

Ambulancia
Špecializačný odbor: fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia

Zariadenie spoločných vyšetrovacích 
a liečebných zložiek
Špecializačný odbor: Fyzioterapia

Agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti (ADoS)

Územný spolok SČK prevádzkujúci 
toto zariadenie: Košice – mesto

Počet klientov: 39

Počet zamestnancov: 1

Územný spolok SČK prevádzkujúci 
toto zariadenie: Košice – mesto

Počet klientov: 39

Počet zamestnancov: 3

Územný spolok SČK 
prevádzkujúci toto 
zariadenie: Prešov

Územný spolok SČK 
prevádzkujúci toto 
zariadenie: Senica

Počet klientov: 39 81

Počet zamestnancov: 3 5
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PríPrAvnÉ kUrZy nA ZíSkAnie 
oSveDČeniA o oDBorneJ 
SPôSoBiloSti

SČK v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva 
a odbornými garantmi jednotlivých regionálnych úradov 
vykonáva podľa zákona 355/2007 Z.z.  odbornú prípra-
vu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Cieľom organizovania a vykonávania prípravných kurzov 
na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je do-
siahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb 
pre obyvateľov. 
Pre pracovníkov pracujúcich v epidemiologicky závaž-
nom prostredí realizujeme kurzy na získanie odbornej 
spôsobilosti v potravinárstve; v školskom stravovaní; 
v zariadenia starostlivosti o ľudské telo; v zariadeniach 
kúpalísk, krytých bazénov a sáun; v úpravách vôd a ob-
sluhe vodovodných zariadení.



47

mláDež sčk
Mládež SČK je osobitnou organizačnou jednotkou 
Slovenského Červeného kríža. Mládež SČK zdru-
žuje deti a mládež vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 
25 rokov. Mládež SČK využíva iniciatívu a nápady 
svojich členov pri príprave a realizácii aktivít v duchu 
princípov Medzinárodného hnutia ČK/ČP.

Úlohou Mládeže SČK je najmä:

a) pomáhať usmerňovať vývoj detí a mládeže na 
samostatné a spoločensky vyspelé osobnosti,

b) umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu pri 
príprave a uskutočňovaní programov v duchu 
základných princípov hnutia,

c) pomáhať viesť deti a mládež k spoločenskej zod-
povednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodné-
mu porozumeniu.

 

ŠtrUktÚrA 

Skupina Mládeže SČk
Skupina Mládeže SČK je základnou organizačnou 
zložkou Mládeže
SČK. 

Územná rada Mládeže SČk 
Územná rada mládeže je vyšším orgánom Mládeže 
SČK zloženým z predsedov, prípadne podpredsedov 
alebo vedúcich skupín mládeže registrovaných v 
príslušnom územnom spolku SČK. Úlohou územnej 
rady mládeže je koordinovať činnosti skupín mládeže 
registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK.  

rada Mládeže SČk 
Najvyšším orgánom Mládeže SČK je rada mládeže, 
ktorá je tvorená predsedami územných rád mládeže 
a členmi prezídia mládeže. 
Rada Mládeže SČK na svojom zasadnutí volí na 
funkčné obdobie dvoch rokov 
Prezídium Mládeže SČK v zložení prezident, prvý 
viceprezident, druhý viceprezident a ďalší dvaja čle-
novia Prezídia Mládeže SČK. 
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Zasadnutia Rady Mládeže SČK v roku 2015: 
•	 17.- 19.4. 2015 ,  Mlynčeky 
•	 14.- 15.11. 2015, Bratislava 

Prezídium Mládeže SČk
Prezídium mládeže je stály výkonný orgán Mláde-
že SČK. Prezídium mládeže zabezpečuje plnenie 
uznesení rady mládeže. Prezídium riadi, usmerňuje 
a koordinuje činnosť územných rád mládeže. Prezí-
dium za svoju činnosť zodpovedá Rade mládeže.  
V roku 2015 pracovalo Prezídium Mládeže SČK 
v zložení : 
•	 Prezident Mládeže SČK: Bc. Róbert  Zsembera 
•	 1. viceprezidentka Mládeže SČK: Viktória Šutová
•	 2. Viceprezidentka Mládeže SČK: Bc. Zuzana 

Feketeová 
•	 Člen Prezídia Mládeže SČK: Peter Martinek
•	 Člen Prezídia Mládeže SČK: Jakub Medveď 

V novembri 2015 po odstúpení prezidenta Mládeže 
SČK Róberta Zsemberu bolo zvolené nové prezídium 
na funkčné obdobie 2015-2017 v zložení:

Prezidentka Mládeže SČK : Vikória Šutová
•	 1. viceprezident Mládeže SČK : Jakub Medveď
•	 2. Viceprezident Mládeže SČK : Andrej Barborka 
•	 Člen Prezídia Mládeže SČK : Bc. Zuzana 
 Feketeová, 
•	 Člen Prezídia Mládeže SČK : Daniel Ondra

ProJekty 

Dorotka a jej priatelia 
Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v ma-
terských školách výnimočnú možnosť pravidelných 
stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 až 26 rokov. 
Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy 
imaginárnej “Dorotky”, ktorá je rovesníčka detí ma-
terských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej 
škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov 
“učia” ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu 
lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom 
krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia 
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deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty hu-
manity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi 
“dospelákov”, ktorým sa chcú podobať. Pre mlá-
dežníkov je projekt možnosťou načerpať skúsenosti 
s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas 
formou dobrovoľníctva.  V roku 2015  bolo počas ná-
rodného kurzu  (18. – 21.9.2015, Jasná) vyškolených 
21 koordinátorov. Lektormi kurzu boli Gabriela Šujan-
ská, Viktória Šutová, Radoslava Lizáková  a  Róbert 
Zsembera. V roku 2015 sa do realizácie projektu 
zapojilo 14 územných spolkov, 29 koordinátorov, 36 
materských škôl a 1002 detí.

Projekt Hiv / AiDS prevencia
Hlavným cieľom projektu je, prostredníctvom besied 
iniciovať diskusiu o problematike šírenia pohlavne 
prenosných chorôb a HIV/AIDS medzi mládežou na 
Slovensku, so zameraním na prevenciu HIV/AIDS vy-
užívajúc metódu simulácie reálnych situácií prostred-
níctvom prístupu mladých ľudí k mladým. Sekundárne 
ciele:
•	 zmena prístupu mladých ľudí k problematike
•	 odstránenie postoja “mňa sa to netýka”
•	 zdôraznenie uvedomenia si potenciálnych dôsled-

kov rizikového správania
•	 odovzdávanie si odborných informácií vo forme 

zrozumiteľnej pre mladých ľudí
•	 príspevok na odstránenie povier
•	 zdôraznenie otázky ľudskosti
•	 pochopenie problémov ľudí žijúcich s HIV/AIDS
•	 prispieť k odstráneniu predsudkov, diskriminácie a 

stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS
•	 zapojiť mladých ľudí do prípravy a realizácie pro-

jektov prevencie HIV/AIDS na Slovensku
Cieľová skupina: Študenti stredných škôl a žiaci 
ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl.
Národný kurz k projektu HIV/ AIDS prevencia sa konal 
v dňoch 13. – 15.11.2015 v Bratislave. Vyškolených 
bolo 11 koordinátorov. Kurz viedli lektori MUDr. Tibor 
Vyslocký, MUDr. Matúš Baran a Viktória Šutová. 
V rámci lokálnych aktivít projektu bol v dňoch 29.1. – 
1. 2. 2015 realizovaný Víkend HIV / AIDS prevencie 
v pôsobnosti územnej rady Mládeže SČK Nové zámky 
s celkovým počtom účastníkov 24.
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národná súťaž Hiv/AiDS prevencie
1.12. 2015 pri príležitosti Svetového dňa boja proti 
AIDS, sa v Bratislave konal nultý ročník Národnej sú-
ťaže HIV/AIDS prevencie, v ktorej si svoje vedomosti 
zmeralo 10 tímov z celého Slovenska. Po 4 teoretic-
kých a praktických kolách sa víťazom stalo druž-
stvo z Gymnázia v Nových Zámkoch pod vedením 
kapitánky Nikolety Hegedušovej. Na druhom mieste 
sa umiestnilo družstvo Mateja Köteleša z Gymná-
zia Andreja Vrábla v Leviciach a bronzovú priečku 
obsadil tím Saši Zahornackej z Gymnázia Konštantí-
novej 2 v Prešove. Po vyhlásení výsledkov sa všetci 
účastníci súťaže spolu s pedagogickým sprievo-
dom a organizátormi presunuli do Eurovea Galleria 
Shopping Center, kde vytvorili červenú stužku ako 
symbol spolupatričnosti s ľuďmi žijúcimi s HIV. 

Projekt prvej pomoci 
Cieľom projektu je pripraviť trénerov prvej pomoci 
Mládeže 
SČK z radov študentov stredných škôl s aktívnym 
záujmom o prvú pomoc. Cieľom je naučiť účastní-
kov zhodnotiť vzniknutú mimoriadnu situáciu bez 
ohrozenia vlastného zdravia, orientačne stanoviť 
laickú diagnózu, poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. 
Súčasne sa snažíme rozvíjať aktívny záujem účastní-
kov o pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy 
z hľadiska etiky, humanity, zodpovednosti za zdravie 
a vzájomnej pomoci. Projekt tvorí sieť mladých
ľudí s jednotnými postupmi prvej pomoci, ktorí sú 
schopní naučené vedomosti odovzdať svojím roves-
níkom na základných a stredných školách (v rámci 
zdravotnej výchovy, branných cvičení, príprave druž-
stiev DMZ, DPP M a pod.), respektíve prostredníc-
tvom rovesníckeho prístupu zatraktívniť problematiku 
prvej pomoci medzi mladými ľuďmi. Platnosť preu-
kazov trénerov prvej pomoci Mládeže SČK je 2 roky. 
Každý rok sa paralelne počas kurzov k projektom or-
ganizujú aj doškolenia v projektu. Súčasťou projektu 
je aj ďalšie vzdelávanie trénerov prvej pomoci formou 
tréningových cvičení s názvom M.A.S.H. 
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Národný kurz k projektu sa konal 6. 5. - 10. 5. 2015 
v Terchovej. Vyškolených bolo 13 trénerov prvej 
pomoci a doškolenia k projektu sa zúčastnilo 10 
trénerov prvej pomoc.  Lektormi kurzu boli MUDr. 
Matúš Baran, MUDr. Martin Michalov, Mária Jeleníko-
vá, Jakub Medveď a Lýdia Lichvarová.

kAMPAne

Hodina o Červenom kríži 2015
Mládež SČK nadviazala v roku 2010 na tradíciu rea-
lizovania informačných stretnutí o Červenom kríži pre 
verejnosť a obnovila celoslovenskú kampaň Hodina 
o Červenom kríži, ktorú sa realizuje vždy k výro-
čiu založenia samostatného hnutia detí a mládeže 
v Červenom kríži na území Slovenska (26. 1. 1921). 
V rámci kampane sa realizujú informačné stretnutia, 
súťaže, diskusie, prezentačné stánky v nákupných 
centrách a ďalšie aktivity. V roku 2012 bola ku kam-
pani vytvorená hra Základné princípy Medzinárodné-
ho hnutia ČP/ČP podľa vzoru hry Paraguajského ČK. 
Cieľmi kampane je informovať mladých ľudí o ak-
tivitách Červeného kríža vo svete a na Slovensku, 
podporovať humanitárne cítenie mladých ľudí a moti-
vovať mladých ľudí, aby sa zapojili do aktivít SČK.

Mladí s mladými pre mladých
Aj v roku 2015 sa uskutočnili náborové aktivity, kto-
rým hlavným  cieľom je oboznámiť žiakov a študen-
tov základných a stredných škôl s dobrovoľníctvom 
a aktivitami Mládeže SČK.

Spolu to zvládneme
Projekt podporuje participáciu rôznych generácií na 
spoločných aktivitách a takto posilňuje medzigene-
račnú solidaritu. Zapojením generácie so skúsenos-
ťami, poznaním a múdrosťou do aktivít realizovaných 
spoločne s mladými ľuďmi sa odstraňujú generačné 
rozdiely a prenášajú skúsenosti na mladých ľudí. 
Mladí ľudia tak dostávajú príležitosť zapojiť sa do 
projektu, ktorý prinesie úžitok nielen im, ale aj senio-
rom zapojeným do projektu. Hlavnou projektovou 
aktivitou sú pravidelné stretnutia mladých ľudí so 
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seniormi s cieľom ich zapojenia do života komunity 
a využitia ich vitality, skúseností a rád. Súčasťou 
projektu je hra rozumné husičky, ktoré rozvíja zmysly 
hráčov rôznych vekových skupín. Realizácia projektu 
bola zahájená pri príležitosti Európskeho roka aktív-
neho starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012.

lokÁlne Aktivity 
Mládež aj v roku 2015 organizovala lokálne aktivity, 
ktoré pomáhajú koncentrovať mladých ľudí, členov 
Mládeže SČK a motivovať ich k ďalšej činnosti v rámci 
organizácie a vzdelávať ich v rôznych tematických 
okruhoch. Aktivity zamerané na zvyšovanie vedomostí 
členov v prvej pomoci zrealizovali v mesiaci júl územné 
rady Mládeže SČK Levice a Nové Zámky. Už tradič-
né podujatie Víkend prvej pomoci, spojilo vo svojom 
piatom ročníku asi 50 mladých ľudí, ktorí sa v praktic-
kých situáciách a teoretických prednáškových blokoch 
zdokonalovali v záchrane života. Podobný formát akcie 
ponúkla našim členom aj územná rada Mládeže SČK 
Prešov a Žilina.  Mládežníci zo Zvolena v septembri 
predviedli na zvolenskom námestí ukážku zásahu pri 
autonehode v súčinnosti s HaZZ. Mládež po celom Slo-
vensku realizovala v spolupráci s územnými spolkami 
SČK ukážky svojej činnosti pri príležitosti osláv Medzi-
národného dňa ČK/ČP. Námestie v Žiari nad Hronom 
sa vďaka našim členom v máji sfarbilo na červeno. 
Počas podujatia Červené námestie prebiehala prezen-
tácia projektovej činnosti Mládeže SČK, ukážky prvej 
pomoci či meranie fyziologických funkcií. V spolupráci 
so Slovenskou asociáciou študentov medicíny a inými 
študentskými organizáciami spustila Mládež SČK pi-
lotný ročník podujatí Škola zdravia v Bratislave a Koši-
ciach. Návštevníci sa vďaka nej mohli dozvedieť viac 
o dentálnej hygiene, prevencii rakovinových ochorení 
či zdokonaliť svoje zručnosti v prvej pomoci. Mládež 
okrem týchto aktivít participuje aj na rozvoji preventív-
nej činnosti v oblasti HIV/AIDS či zvýšení povedomia o 
krvnom programe (Kvapka Mládeže v Leviciach). Naši 
dobrovoľníci sa v rámci lokálnych aktivít v roku 2015 
usilovali aj o posilnenie dobrého mena Slovenského 
Červeného kríža ako aj Medzinárodného výboru ČK/
ČP, a taktiež o šírenie. princípov organizácie v štruktúre 
mládeže na Slovensku.
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MeDZinÁroDnÁ SPolUPrÁCA 
Medzinárodný kemp Mládeže Rakúskeho Červeného 
kríža je udalosť, ktorá spája dobrovoľníkov z celého 
sveta, ktorí aktívne pracujú v rámci Červeného kríža/
Červeného polmesiaca na lokálnej, či národnej úrov-
ni. Títo mladí dobrovoľníci sa stretávajú, aby spolu 
pracovali na témach, vzájomne si vymieňali názory, 
zdieľali životné skúsenosti a diskutovali o kultúrnych 
perspektívach.
V roku 2015 sa kemp konal v termíne od 13. - 27. 7. 2015 
v prekrásnom rakúskom mestečku Langenlois. 
Slovensko reprezentovala Jessica Balogová 
(Nové Zámky) a Viktória Holečková (Levice).

ProPAGÁCiA 
V oblasti marketingu a propagácie sa poradné-
mu orgánu Mládeže SČK – Pracovnej skupine pre 
rozvoj a propagáciu programových aktivít Mládeže 
SČK  podarilo zriadenie nového nástroja na podporu 
Mládeže pomocou online platieb cez elektronic-
ký platobný systém PayPal. V mesiaci november 
bol úspešne spustený foundraisingový nástroj 
NEWSLETTER mládeže, ktorým sa chceme opäť raz 
priblížiť k našim členom, dobrovoľníkom, podporo-
vateľom a sympatizantom – všetkým, ktorým je naša 
činnosť nejakým spôsobom blízka. Naďalej pokraču-
jeme v intenzívnej komunikácii s verejnosťou formou 
sociálnej siete Facebook, kde máme v súčasnosti 
viac ako 1 950 fanúšikov.
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krÍzový manažmenT 
a humaniTárna 
pomoC
kríZový MAnAžMent 
Krízový manažment vytvára podmienky na zabezpe-
čenie potrebných zdrojov, síl a prostriedkov na riešenie 
krízových situácií (ako napr. prírodné katastrofy, ozbroje-
né konflikty). Okrem prípravy materiálneho zabezpečenia 
navrhuje ako postupovať v prípade krízy. Je úzko spätý s 
humanitárnou pomocou, ktorá konkrétne rieši vzniknutú 
krízovú situáciu a pomáha obetiam nešťastia, prípadne 
sociálne slabším skupinám obyvateľstva. 

Humanitárne jednotky SČk 
Humanitárna jednotka je účelovo vytvorená minimál-
ne štvorčlenná skupina osôb (1+3) na poskytovanie 
pomoci alebo na prezentovanie hnutia Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca. V súčasnosti pôsobí na území 
Slovenskej republiky 12 humanitárnych jednotiek SČK - 
v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, 
Trenčíne, Trnave, Žiline, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, 
Senici a Svidníku. Záchranné jednotky Okresný úrad ako 
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v súlade 
s ustanovením § 14, ods. 1, písm. g) zákona Národnej 
rady SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 8 ods. 1 
písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z o podrobnos-
tiach na zabezpečovanie záchranných prác a organi-
zovania jednotiek civilnej ochrany môže rozhodnúť aby 
SČK vytvoril záchrannú jednotku civilnej ochrany. Roz-
hodnutím Okresného úradu Senica a Okresného úradu 
Skalica SČK, územný spolok má vytvorené 2 záchranné 
jednotky civilnej ochrany a to pre okres Senica a okres 
Skalica. Tieto dve záchranné jednotky civilnej ochrany 
tvoria humanitárnu jednotku SČK, územného spolku 
Senica. Sú jeho súčasťou.

HUMAnitÁrnA PoMoC
Pomoc obyvateľom obce Maľcov
Dňa 30. marca vo  večerných hodinách bola starostom 
obce Maľcov vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu 
požiaru domu a zhorenia 19 chatrčí. Vyše sto ľudí prišlo 
o prístrešie. Do pomoci obyvateľom postihnutej obce 
sa zapojil aj Slovenský Červený kríž, územný spolok 
Bardejov.  Riaditeľka územného spolku Mgr. Miroslava 
Vašičkaninová hneď na druhý deň ponúkla starostovi 
obce pomoc s ošatením a dekami. Následne 1. apríla 

zabezpečila potravinovú pomoc dodávkou trvanlivých 
potravín v hodnote cca 400 €. V ďalších dňoch Slo-
venský Červený kríž, územný spolok Bardejov poskytol 
prostriedky hygieny pre deti ako aj dospelé osoby. 

Pomoc rakúskemu Červenému krížu
Slovenský Červený kríž je od jesene 2015 v intenzívnom 
kontakte s ostatnými európskymi národnými spoločnos-
ťami Červeného kríža v súvislosti s prílivom migrantov do 
Európy. V októbri vyslal tímy svojich dobrovoľníkov na 
hraničný prechod v Nickelsdorfe, aby pomáhali Ra-
kúskemu Červenému krížu pri asistencii migrantom. Po 
uzavretí maďarských hraníc niekoľko tímov dobrovoľní-
kov SČK pomáhalo v dočasných ubytovacích centrách 
pre migrantov vo Viedni. Misií na pomoc ľuďom na ceste 
sa zúčastnilo 21 dobrovoľníkov a pracovníkov SČK.

CviČeniA
Cvičenie nový Horizont
Slovenský Červený kríž sa dňa 30. júla 2015 vytvorenou 
humanitárnou jednotkou SČK, zo záchranárov SČK, 
územný spolok Nitra a Levice zúčastnil na cvičení Nový 
Horizont. Cvičenie sa uskutočnilo vo výcvikovom priesto-
re Kolíňanský vrch a v kasárňach v Nitre. V rámci cviče-
nia členovia humanitárnej jednotky pod vedením Jozefa 
Vagu plnili úlohy pomocného a doplňujúceho charakteru 
v prospech Ozbrojených síl SR a Migračného úradu 
MV SR a to namaskovaním utečencov s realistickým 
znázornením poranení, ošetrovaním zranení, zdravotným 
dozorom a asistenčnými prácami vo vybudovanom 
tábore pre utečencov.

Cvičenie Mv Sr v Malackách
V mesiaci september SČK v priestoroch záchrannej 
brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách 
zúčastnil cvičenia, ktoré bolo zamerané na pripravenosť 
Slovenska na zvládnutie mimoriadnych situácií v súvis-
losti s humanitárnou krízou alebo prírodnou katastrofou. 
SČK vo vybudovanom tábore postavil stan s označením 
ČK. V prípade potreby by dobrovoľníci SČK v danom 
stane vydávali hygienické a potravinové balíčky pre 
utečencov.
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Cvičenie „ineX 5“
V dňoch 3. - 4. 12. 2015 sa uskutočnilo štábne cvičenie 
INEX 5. Cvičenie bolo zamerané na riešenie aspektov 
manažmentu mimoriadnych udalostí v oblasti vyrozume-
nia, internej a externej krízovej komunikácie od Ústred-
ného krízového štábu, krízových štábov dotknutých 
ústredných orgánov štátnej správy, dotknutých krízových 
štábov okresných úradov až po činnosti držiteľa povole-
nia prevádzkovateľa jadrovo energetických zariadení. 

Do cvičenia sa zapojil: 
•	 ÚS SČK – krízový štáb,
•	 územný spolok SČK  - krízový štáb,
•	 Bratislavsky kraj – Bratislava mesto, Bratislava 

okolie, 
•	 Nitriansky kraj – Komárno, Levice,  Nitra,  Nové 

Zámky, 
•	 Trnavský kraj - Dunajská Streda, Galanta, Senica, 

Trnava,
•	 Trenčiansky kraj - Považská Bystrica, Prievidza, 

Trenčín.
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Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža 
(VZS SČK) je osobitná organizačná jednotka SČK. Jej 
cieľom je rozširovať kvalifikovanosť záchranárskej čin-
nosti na celom území Slovenskej republiky. Podieľa sa na 
preventívnej a záchrannej činnosti na vodných plochách, 
pri bazénoch, na kúpaliskách a aquaparkoch. Svojou 
činnosťou prispieva k zvýšeniu bezpečnosti kúpajúcich 
sa. Poskytnutím predlekárskej prvej pomoci pri úrazoch 
a zraneniach zabraňuje tragickým následkom. Vodná 
záchranná služba Slovenského Červeného je riadnym 
členom medzinárodnej organizácie vodných záchranárov 
International Life Saving Federation.

vAlnÉ ZHroMAžDenie voDneJ 
ZÁCHrAnneJ SlUžBy SlovenSkÉHo 
ČervenÉHo krížA
Na základe uznesenia Výkonnej rady Vodnej záchrannej 
služby Slovenského Červeného kríža (ďalej len 
„VR VZS SČK“) zo dňa 5.9. 2015 sa konalo dňa 7. no-
vembra 2015 v zasadacej miestnosti územného spolku 
SČK v Liptovskom Mikuláši Valné zhromaždenie vodnej 
záchrannej služby Slovenského Červeného kríža. Na 
základe schváleného nominačného kľúča bolo z jednot-
livých MS VZS SČK na Valného zhromaždenie VZS SČK 
delegovaných 17 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Val-
né zhromaždenie VZS SČK viedol Mgr. Marek Marcinčin. 
Na Valnom zhromaždení VZS SČK boli na nasledujúce 
volebné obdobie rokov 2015 – 2019 do VR VZS SČK 
podľa počtu získaných hlasov zvolení: Mgr. Radoslav 
Heštera, Dr. Igor Baran, PhD, JUDr. Roman Rybák, 
Martin Stolár, Mgr. Juraj Czuprák. Do funkcie prezidenta 
VZS SČK na obdobie rokov 2015 – 2019 bol zvolený 
Mgr. Radoslav Heštera, za viceprezidentov boli zvolení 
Dr. Igor Baran, PhD a JUDr. Roman Rybák. 

vZDelÁvAnie 
V školiacich strediskách VZS SČK zabezpečujeme 
školenie a preškoľovanie plavcov – záchranárov. 
Kurz je určený pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať 
preventívnu a priamu záchrannú službu na vodných 
plochách,plaveckých zariadeniach, vodných cestách 
a v ich bezprostrednej blízkosti ako aj pre pracovníkov 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA VZS SČK  

miestny spolok  počet členov

Bratislava – mesto  26

Dunajská Streda  4

Levice 5

Liptovský Mikuláš 30

Michalovce 10

Prešov 52

Celkom:  138

voDná záChranná 
služba sčk
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regeneračných rehabilitačných a kúpeľných zariadení, 
ktoré prevádzkujú liečebné vane a bazény s maximál-
nou hĺbkou vody do 130 cm. Obsah kurzu je zameraný 
na teoretické a praktické zvládnutie činností vodného 
záchranára tak, aby bol schopný samostatne zasaho-
vať s cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri 
rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Teoretická časť 
sa realizuje formou prednášok a diskusie, v praktickej 
časti sa využívajú metódy demonštrácie a praktických 
cvičení. Kurzy sú ukončené preukazmi plavčíka, ktoré sú 
platné 5 rokov. Po skončení platnosti preukazu je možné 
doškolenie a následné predĺženie platnosti. 

tyPy kUrZov voDneJ ZÁCHrAnneJ 
SlUžBy SČk: 
1. stupeň – Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné 
 a liečebné vane a bazény 
2. stupeň – Bronz - plavčík pre bazény 
3. stupeň – Striebro -plavčík na otvorenú vodu 
4. stupeň – Zlato - vedúci strediska Vodnej 
 záchrannej služby SČK 
5. stupeň – Inštruktor Vodnej záchrannej služby SČK 

V roku 2015 bolo v školiacich strediskách VZS 
SČK 15 inštruktormi vyškolených 403 plavcov 
záchranárov. 

PôSoBenie PlAvČíkov SČk 
V roku 2015 pôsobili plavčíci SČK na 7 otvorených 
vodných plochách a pri 17 bazénoch na Slovensku.

Školiace stredisko VZS SČK

počet 
inštruktorov

v kategórii 
bronz

počet 
inštruktorov

v kategórii 
striebro 

vyškolených 
plavčíkov

plavčík pre regener-
ačné, rehabilitačné a 

liečebné zariadenia

Bratislava 6 140 19 44

Liptovský Mikuláš 3 83 5 83

Prešov 6 5 9 0

Spolu 15 228 33 127
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páTraCia služba
Aj počas roka 2015 sme pomáhali rodinám na Slov-
ensku aj v zahraničí. Snažili sme sa odstraňovať ale-
bo aspoň zmierňovať ich utrpenie a žiaľ z dôvodov 
straty kontaktu so svojimi najbližšími. Pomáhali 
sme získavať potvrdenia o zajatí v koncentračných 
táboroch a na nútených prácach, pátrali sme po 
hrobových miestach padlých vojakov z obdobia 
I. a Il. sv. vojny. 

Činnosť Pátracej služby SČK vyplýva zo Ženevských 
dohovorov a ich dodatkových protokolov a tiež 
príslušných medzinárodných pravidiel. Riešenie 
žiadostí prebieha v spolupráci s pátracími službami 
jednotlivých národných spoločností Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca a zároveň v spolupráci 
s rôznymi inštitúciami Slovenskej republiky ako sú 
napríklad Slovenský národný archív, Register oby-
vateľstva SR, matričné úrady, Ministerstvo vnútra SR, 
Migračný úrad, Policajný zbor SR, Úrad pre hraničnú 
a cudzineckú políciu a obecné úrady.

ŠTATISTIKA NOVýCH PRÍPADOV PÁTRACEJ 
SLUŽBY SČK ZA ROK 2015:

pátranie o osobe 405

dokumentácia z II. svetovej vojny 7

pátranie po osude ľudí v koncentračných 
a pracovných táboroch

31

pátranie po hroboch vojakov  47

odkazy Červeného kríža (RCM)      2
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meDzinároDné 
humaniTárne právo
Slovenský Červený kríž v čase mieru šíri vedomosti 
o medzinárodnom humanitárnom práve a o zák-
ladných princípoch a myšlienkach Medzinárodného 
hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca tak, 
aby boli správne pochopené, akceptované a predo-
všetkým rešpektované. Medzinárodné humanitárne 
právo je súčasťou medzinárodného verejného práva 
a jeho synonymom je vojnové právo. 

Medzinárodné humanitárne právo v dobe ozbrojené-
ho konfliktu:
•	 chráni osoby, ktoré sa priamo nezúčastňujú na 

vojnových konfliktoch (civilisti, zranení, zdravotní-
ci, obete) 

•	 obmedzuje spôsoby a prostriedky používané na 
vedenie vojny

•	 je súčasťou medzinárodného verejného práva

Medzinárodné humanitárne právo sa uplatňuje po-
čas: 
•	 ozbrojeného konfliktu medzi dvomi štátmi 
•	 okupácie 
•	 koloniálnej nadvlády 
•	 vnútorných konfliktov štátu väčšej intenzity 

Zásady medzinárodného humanitárneho práva: 
•	 zachovávať ľudské práva obetí 
•	 rešpektovať obete 
•	 chrániť obete 
•	 poskytovať pomoc obetiam 
•	 nediskriminovať obete 

Slovenský Červený kríž je členom Slovenského 
výboru pre medzinárodné humanitárne právo. K 
hlavným úlohám výboru patrí analýza implementácie 
medzinárodného humanitárneho práva do sloven-
ského právneho poriadku podporovanie rozširovania 
informácií o jeho cieľoch a zásadách vo vzdelávacom 
procese v školách, medzi príslušníkmi Ozbrojených 
síl SR a Policajného zboru SR, ako i presadzovanie 
všeobecnej úcty k humanitárnemu právu. Výbor pre 
medzinárodné humanitárne právo spolupracuje s 
národnými komisiami pre medzinárodné humanitár-
ne právo v ostatných krajinách a s medzinárodnými 

inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou, 
najmä s Medzinárodným výborom Červeného kríža 
a Slovenským Červeným krížom. 

V dňoch 27. - 29. 05. 2015 sa konalo pravidelné 
stretnutie pracovníkov pátracej služby jednotlivých 
krajín ČK/ČP, ktoré sa uskutočnilo v Dubline v Írsku. 
Organizátorom podujatia bol Medzinárodný výbor ČK 
(ICRC) a Írsky Červený kríž. Hlavnou témou stretnu-
tia bola problematika migrácie v Európe. Kolegovia 
z Talianskeho, Gréckeho Červeného kríža informo-
vali o aktuálnej situácii v ich krajinách a ako riešia 
konkrétne problémy. Príval utečencov zaznamenali 
všetky krajiny EÚ. Preberal sa už načatý problém prí-
pravy „Kódexu správania sa v súvislosti s ochranou 
údajov.“ Príprava kódexu už prebehla na poslednom 
mítingu v Sofii. Ďalej sa preberala aktualizácia RFL 
stratégie na nasledujúce obdobie.  

SČK má dobrovoľných diseminátorov, pre ktorých 
pripravil semináre, prednášky a množstvo informač-
ných materiálov. Medzinárodné humanitárne právo je 
hlavnou témou diseminácie v rámci ozbrojených síl, 
štátnej správy a univerzít. 

V uplynulom roku 16 zamestnancov a 29 dobro-
voľníkov SČK zorganizovalo 33 seminárov na tému 
Medzinárodného humanitárneho práva a prednášky 
pre 96 škôl na Slovensku.
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meDzinároDná 
spolupráCa
Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného 
hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. 
Medzinárodná federácia združuje už 190 národných 
spoločností ČK/ČP vo svete a koordinuje humanitár-
nu pomoc národných spoločností v prípade katastrof 
a núdze. Slovenský Červený kríž spolupracuje 
s národnými spoločnosťami ČK najmä v susedných 
štátoch, a to najmä prostredníctvom svojich územ-
ných spolkov v projektoch cezhraničnej spolupráce.  

50. výroČie SieDMiCH PrinCíPov 
Čk/ČP (1965 – 2015)
V roku 2015 si Medzinárodné hnutie Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca pripomenulo 50. výročie pri-
jatia svojich siedmich základných princípov, ktorými sa 
riadi práca ČK/ČP vo svete. Slovenský Červený kríž 
sa k oslavám pridal účasťou na projekte Beh za se-
dem princípov počas bratislavského ČSOB maratónu. 
K maratóncovi z radov Rakúskeho Červeného kríža, 
ktorý počas roka zabehol sedem maratónov – kaž-
dý za jeden princíp #running4principles - sa pridala 
takmer tridsiatka bežcov spomedzi dobrovoľníkov 
Slovenského Červeného kríža.
V októbri sa vo Viedni konala konferencia pri príleži-
tosti tohto výročia, na ktorej nechýbal ani zástupca 
SČK.  

ŠtAtUtÁrne ZASADnUtiA MeDZinÁ-
roDnÉHo HnUtiA ČervenÉHo krí-
žA A ČervenÉHo PolMeSiACA
SČK sa v decembri v Ženeve zúčastnil na štatutár-
nych zasadnutiach Medzinárodného hnutia ČK/ČP.
Počas Valného zhromaždenia bola do Medzinárodnej 
federácie ČK/ČP prijatá v poradí už 190. národná 
spoločnosť ČK/ČP – Červený kríž Tuvalu. Snem 
delegátov rokoval o posilnení spolupráce v rámci 
Medzinárodného hnutia ČK/ČP. Hlavnými témami 
32. medzinárodnej konferencie ČK/ČP, ktorej sa 
zúčastňujú aj zástupcovia štátov, boli problemati-
ka dodržiavania medzinárodného humanitárneho 
práva, sexuálne násilie a násilie založené na pohlaví, 
bezpečnosť pracovníkov a dobrovoľníkov ČK/ČP, 
či zdravotná starostlivosť v oblastiach konfliktov vo 
svete. Jednou z najviac diskutovaných tém bola 

tiež problematika migrácie do krajín Európskej únie 
a s ňou spojená potreba koordinácie humanitárnej 
pomoci utečencom. 
Počas konferencie boli tiež zvolení noví členovia Stá-
lej komisie Červeného kríža a Červeného polmesiaca.  

SlovenSký Červený kríž PoMÁ-
HAl MiGrAntoM v rAkÚSkU
V októbri a novembri pracovníci a dobrovoľníci SČK 
pomáhali Rakúskemu Červenému krížu v súvislosti 
s prílivom utečencov do krajiny. Slováci pomáhali 
nielen na hraničnom prechode medzi Maďarskom 
a Rakúskom, ale aj v dočasných záchytných cen-
trách vo Viedni.



63



64

koMUnikÁCiA 
SČk
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PArtneri, ktorí PoDPorili SČk 
FinAnČne AleBo MAteriÁlne
2create
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa
Nestlé Slovensko, s.r.o.
VODAX, a.s.
Tesco Stores SR, a.s.
dm drogerie markt, s.r.o.
Henkel Slovensko, s. r.o.
BILLA
IOSEC
Celimed, s.r.o.   

SPriAZnenÉ neZiSkovÉ 
orGAniZÁCie
Nadácia Pontis
Nadácia SOCIA
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 
(PMVRO)
Platforma dobrovoľníckych centier  a organizácií

ĎAlŠí PArtneri
Samosprávne kraje Slovenskej republiky
Mestá a obce Slovenskej republiky
Obvodné úrady
Krajské a okresné riaditeľstvá Policajného zboru 
Slovenskej republiky
Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky
Dobrovoľná požiarna ochrana
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Národná tranfúzna služba Slovenskej republiky
Hematologicko – transfúzne oddelenia nemocníc
Úrady práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy
Zdravotnícke zariadenia na Slovensku
Regionálne úrady zdravotníctva
Technická univerzita Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Individuálni darcovia, klienti a rodinní príslušníci soci-
álnych zariadení SČK a dobrovoľníci SČK

Spoločenská zodpovednosť

Niektoré spoločnosti rozumejú tomu, že aj keď je dôležité 
dodržať finančný plán a byť v plusových číslach, chce 
to tiež niečo viac. Jedným z ich cieľov sú aj spoločen-
sko-prospešné aktivity - podnikanie a zároveň pomoc 
spoločnosti, komunite. Pomáhajú aj nám, Slovenskému 
Červenému krížu, a za to im patrí veľké ĎAKUJEM.

kaufland

1) Pomáhame potravinami 
V rámci druhého ročníka charitatívneho projektu  vyzbie-
ral SČK spoločne s Kauflandom vyše 31 ton potravín. 
Za jediný deň zbierky vo všetkých 57 predajniach Kau-
flandu na Slovensku sa vyzbieralo až 21,57 ton trvanli-
vých potravín od 11 401 darcov. Pomáhalo pri tom 
602 dobrovoľníkov zo všetkých 38 územných spolkov 
SČK. Na potravinové balíky pre rodiny, ktoré vybral SČK, 
prispel Kaufland ďalšími 10 tonami potravín. Pomoc 
poputovala k 2 185 rodinám a jednotlivcom 

2) Darovanie krvi 
V roku 2015 spoločnosť Kaufland spolu s územnými 
spolkami SČK zorganizovali odbery krvi v 11 mestách na 
Slovensku. Počas nich krv darovalo 130 zamestnancov 
Kauflandu z 54 filiálok, spolu tak darovali 60 litrov krvi.

parTneri 
a spolupráCa
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3) Stan
Spoločnosť Kaufland v roku 2015 daroval v poradí 
už tretí záchranársky stan Slovenskému Červené-
mu krížu, ktorý má široké využitie – pri živelných 
pohromách, mobilných odberoch či ukážkach prvej 
pomoci.

4) Zbierka 
Kaufland poskytol priestory svojich obchodných do-
mov pre dobrovoľníkov SČK, ktorí počas trvajúcej 
zbierky SČK oslovovali ľudí, aby prispeli na dobrú 
vec.

Celimed, s.r.o.  
Spoločnosť Celimed, s.r.o, zástupca spoločnosti 
OMRON na Slovensku podporuje SČK celoroč-
ným zapožičiavaním tlakomerov a glukomerov pre 
územné spolky SČK na akciách zameraných na 
prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a zdravý 
životný štýl.

voDAX, a.s.
Spoločnosť VODAX, a.s. je dlhoročným podporova-
teľom SČK a jeho akcií zameraných na bezpríspev-
kového darcovstva krvi a prvej pomoci. Zabezpeču-
je pitný režim počas kampaní a súťaží.

Z lásky k deťom 
Na jeseň spoločnosti Procter & Gamble a Kaufland 
spustili kampaň Z lásky k deťom. Počas 6 týždňov 
mohli zákazníci Kauflandu na celom Slovensku 
nakupovať vybrané produkty spoločnosti Procter 
& Gamble a tak prispieť na pomoc deťom v soci-
álnej núdzi. 2 + 2 eurocenty z každého kúpeného 
výrobku darovali obe spoločnosti Slovenskému 
Červenému krížu. Suma bola na záver navýšená 
a Kaufland spolu s Procter & Gamble podporili 
sociálne projekty SČK pre rodiny s deťmi sumou vo 
výške 30 000 eur.

2create
Dlhodobá spolupráca Slovenského Červeného kríža 
s reklamnou agentúrou 2create naďalej úspešne 
pokračuje. Agentúra má veľký podiel na úspechu 
kampaní bezpríspevkového darcovstva krvi a vizuá-
lov SČK, dáva súčasný vzhľad časopisu Zvesti SČK 
a podporuje tiež naše fundraisingové aktivity.

dm drogerie markt
Slovenský Červený kríž v spolupráci so spoločnos-
ťou dm drogerie markt už štvrtý rok pomáha deťom 
zo sociálne slabších rodín. V rámci kampane „Po-
môžme deťom“ každá zo 133 filiálok spoločnosti 
 na Slovensku zabezpečila  pre jednu vybranú rodi-
nu ročnú zásobu plienok značky babylove v hodno-
te 320 €. Rodiny vyberala nezávislá komisia zložená 
zo zástupcov SČK a dm drogerie markt.  
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internetovÉ MÉDiÁ

www.dobrovolnictvo.sk
www.prezident.sk
www.mojakrvnaskupina.sk
www.sme.sk
www.sita.sk
www.tasr.sk
www.webnoviny.sk

elektroniCkÉ A PrintovÉ MÉDiÁ
Národná spoločnosť SČK prezentuje svoju činnosť 
verejnosti aj prostredníctvom tlačových, televíznych 
a rozhlasových médií. Zvýšená publicita je najmä 
v období celoslovenských kampaní a prvej pomoci. 
Okrem lokálnych tlačových, televíznych a rozhlaso-
vých médií sa SČK prezentoval aj v celoslovenských:

Rozhlas a televízia Slovenska
TA3
TV Markíza
TV JOJ
FUN radio
SiTy rádio
Časopis Zdravie 
SME
Új Szó

verejné podujatia
Slovenský Červený kríž sa prostredníctvom svojich 
územných spolkov pravidelne zúčastňuje celosloven-
ských aj lokálnych podujatí: 

Dni zdravia
Veľtrhy zdravia 
Dni rodiny
Deň detí s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky
Medzinárodné letecké dni SIAF 2015
Oslavy príchodu Cyrila a Metoda
Európsky deň záchrany života 
Medzinárodný maratón mieru 2015

ZviDiteĽnenie SČk
Aj tento rok sme so zľavovým portálom 
www.zlavadna.sk ponúkli vianočný darček v podo-
be zľavy na kurz prvej pomoci. Darček si vyzdvihlo 
a kurz absolvovalo 106 záujemcov. Zľava dňa však 
zviditeľňuje nielen kurzy prvej pomoci – zamestnanci 
najväčšieho slovenského zľavového portálu sú tiež 
aktívnymi darcami krvi a zapájajú sa aj do kampaní 
SČK. 

Svetový Deň ČervenÉHo krížA 
A ČervenÉHo PolMeSiACA 
Každý rok 8. mája si Slovenský Červený kríž pripo-
mína Svetový deň Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca. Po prvýkrát sa tento deň slávil na celom 
svete 8. mája 1948 – na výročie narodenia Henryho 
Dunanta – zakladateľa Červeného kríža a prvého 
nositeľa Nobelovej ceny za mier.
Pri príležitosti tohto medzinárodného sviatku si 
7. mája 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave Slovenský Červený kríž uctil najvyššími 
oceneniami 32 ľudí s veľkým srdcom – dobrovoľní-
kov SČK, dobrovoľné opatrovateľky, bezpríspevko-
vých darcov krvi, ale aj dlhoročných partnerov 
a spolupracovníkov.
Slávnostnou udalosťou sprevádzala pani Aneta 
Parišková a atmosféru zvýraznilo vystúpenie sloven-
ského umelca, klaviristu Maroša Klátika.

Ocenených v ten deň vo svojom sídle prijal aj prezi-
dent Slovenskej republiky Andrej Kiska. 

propaGáCia sčk
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ocenení Slovenským Červeným krížom boli: 

Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu i. 
stupňa 
PhDr. Richard Kmeťo z Dunajskej Stredy, Etela 
Thomková zo Žiliny, Slávka Martišová z Nitry, Má-
ria Šmýkalová z Nitrianskeho Pravna, Rút Bírová z 
Rimavskej Soboty, Anna Kipikašová z Gelnice, Mária 
Branišová zo Šelpíc

Dobrovoľná opatrovateľka 
Etela Szabóová z Levíc, Mária Hrežíková zo Sniny 

Plaketa doc. MUDr. vladimíra krišlu, CSc. 
Mária Boboková z Bratislavy, MUDr. Marta Birasová 
z Trstenej, Jiří Pitlanič zo Sniny, Eva Moschová z 
Levoče, Ján Dančišin z Radomy 

kniha cti Slovenského Červeného kríža 
Jana Páleníková z Bratislavy, Ing. Jozef Gabura z 
Bobrova, JUDr. Zdenko Trebuľa z Košíc, PhDr. Milica 
Zaťková z Levíc, PaedDr. Viera Skoumalová z Levoče 

Čestná strieborná medaila Henryho Dunanta 
Božena Kubíková z Popradu 
Mária Žišková z Partizánskeho

Medaila za záchranu života 
Michal Kliment zo Žarnovice 

Ďakovný list Slovenského Červeného kríža 
doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc. z Bratislavy, Štefan 
Peňák z Klina, Mgr. Katarína Slováčiková zo Zlatna, 
Bc. Tibor Vyslocký z Prešova, Róbert Zsembera z 
Nových Zámkov, MUDr. Martin Kleščinský Trebišova 
a kolektív lekárov pod jeho vedením, JUDr. Zoltán 
Hájos z Dunajskej Stredy, Mesto Ružomberok, Ing. 
Michal Huc z firmy Agrifop, a. s., Plamienok, nezisko-
vá organizácia. 
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FinAnČnÁ
ČASŤ
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akTÍva

prehĽaD majeTku, vlasTnýCh 
a CuDzÍCh zDrojov, výnosov, 
náklaDov a hospoDárskeho 
výsleDku k 31. 12. 2015

Dlhodobý 
nehmotný 

majetok

Dlhodobý 
hmotný 
majetok

Dlhodobý 
finančný 
majetok

Zásoby
Krátkodobé 
pohľadávky

Finančné účty
Časové 

rozlíšenie 
aktív

MAJETOK 
SPOLU

Bratislava - mesto 0,00 € 18 051,08 € 0,00 € 839,51 € 10 520,58 € 69 920,85 € 1 830,43 € 101 162,45 €

Bratislava - okolie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 438,34 € 1 090,56 € 12 970,62 € 237,75 € 14 737,27 €

Dunajská Streda 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56,68 € 2 958,14 € 46 817,06 € 0,00 € 49 831,88 €

Galanta 0,00 € 0,00 € 0,00 € 203,73 € 320,00 € 64 695,83 € 30,00 € 65 249,56 €

Komárno 0,00 € 487,85 € 0,00 € 16,83 € 70,00 € 28 274,82 € 0,00 € 28 849,50 €

Levice 0,00 € 25 372,03 € 0,00 € 3 729,60 € 1 971,40 € 42 304,92 € 2 182,37 € 75 560,32 €

Nitra 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43,63 € 2 322,50 € 26 408,32 € 0,00 € 28 774,45 €

Nové Zámky 0,00 € 321,62 € 0,00 € 34,99 € 833,10 € 34 996,66 € 0,00 € 36 186,37 €

Senica nad 
Myjavou

0,00 € 37 612,03 € 0,00 € 1 796,48 € 17 671,02 € 99 739,58 € 7 249,29 € 164 068,40 €

Topoľčany 0,00 € 10 207,67 € 0,00 € 110,61 € 278,99 € 19 051,28 € 0,00 € 29 648,55 €

Trenčín 0,00 € 315 706,78 € 0,00 € 1 686,28 € 3 284,80 € 43 784,11 € 1 810,93 € 366 272,90 €

Trnava 0,00 € 50 659,03 € 0,00 € 554,73 € 815,00 € 27 964,99 € 0,00 € 79 993,75 €

Banská Bystrica 0,00 € 32 769,74 € 0,00 € 267,03 € 2 685,47 € 75 462,94 € 1 988,51 € 113 173,69 €

Čadca 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54,75 € 862,40 € 23 365,48 € 0,00 € 24 282,63 €

Dolný Kubín 0,00 € 882,98 € 0,00 € 64,11 € 0,00 € 30 840,98 € 0,00 € 31 788,07 €

Liptovský Mikuláš 0,00 € 0,00 € 0,00 € 455,66 € 8 903,29 € 53 396,86 € 1 687,78 € 64 443,59 €

Lučenec 0,00 € 1 330,37 € 0,00 € 17,91 € 1 136,00 € 18 198,12 € 93,90 € 20 776,30 €

Martin 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 370,53 € 13 315,28 € 0,00 € 13 685,81 €

Považská Bystrica 0,00 € 10 899,08 € 0,00 € 264,35 € 920,78 € 27 638,70 € 0,00 € 39 722,91 €

Prievidza 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,77 € 44,70 € 18 875,20 € 0,00 € 18 960,67 €

Rimavská Sobota 0,00 € 0,00 € 0,00 € 304,55 € 1 758,96 € 29 831,36 € 355,40 € 32 250,27 €

Zvolen 0,00 € 4,73 € 0,00 € 506,07 € 138,80 € 3 728,71 € 288,11 € 4 666,42 €

Žiar nad Hronom 0,00 € 0,00 € 0,00 € 277,69 € -648,37 € 4 731,29 € 13,88 € 4 374,49 €

Žilina 0,00 € 21 877,01 € 0,00 € 2,04 € -2,00 € 19 901,93 € 0,00 € 41 778,98 €

Bardejov 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,74 € -1 310,00 € 11 318,16 € 0,00 € 10 011,90 €

Humenné 0,00 € 20 542,92 € 0,00 € 118,39 € 2 197,74 € 35 486,40 € 185,92 € 58 531,37 €

Košice - mesto 0,00 € 631 444,86 € 0,00 € 2 178,42 € 51 874,67 € 188 888,82 € 3 887,62 € 878 274,39 €

Košice - vidiek 0,00 € 0,00 € 0,00 € 230,80 € 1 184,00 € 3 635,05 € 96,69 € 5 146,54 €

Michalovce 0,00 € 60,38 € 0,00 € 36,28 € 2 587,73 € 11 204,70 € 160,57 € 14 049,66 €

Poprad 0,00 € 10 820,38 € 0,00 € 1 110,37 € 8 402,33 € 15 152,98 € 491,24 € 35 977,30 €

Prešov 0,00 € 27 141,55 € 0,00 € 1 399,85 € 5 217,15 € 41 312,62 € 0,00 € 75 071,17 €

Rožňava 0,00 € 14 468,17 € 0,00 € 742,77 € 2 039,47 € 1 606,74 € 0,00 € 18 857,15 €

Spišská Nová Ves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 476,70 € 1 348,60 € 40 445,29 € 0,00 € 42 270,59 €

Svidník 0,00 € 7 975,31 € 0,00 € 56,70 € 2 112,75 € 15 290,32 € 0,00 € 25 435,08 €

Trebišov 0,00 € 443 528,30 € 18 729,90 € 3 714,40 € -800,00 € 291 317,04 € 5 068,13 € 761 557,77 €

Vranov n/Topľou 0,00 € 400,05 € 0,00 € 799,48 € 180,95 € 25 321,48 € 0,00 € 26 701,96 €

Banská Štiavnica 0,00 € 3 009,61 € 0,00 € 98,32 € 582,49 € 14 498,68 € 0,00 € 18 189,10 €

Snina 0,00 € 324 306,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 556,08 € 0,00 € 326 862,95 €

ÚS SČK 0,00 € 951 175,85 € 0,00 € 193,33 € 35 920,25 € 488 350,76 € 10 052,43 € 1 485 692,62 €

SČK SPOLU 0,00 € 2 961 056,25 € 18 729,90 € 22 925,89 € 169 844,78 € 2 022 601,01 € 37 710,95 € 5 232 868,78 €
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Imanie a 
peňažné 

fondy

Fondy 
tvorené zo 

zisku

Nevyspo-
riadaný 

výsledok 
hospodáre-

nia minulých 
rokov

Výsledok 
hospodáre-

nia za 
účtovné 
obdobie

Rezervy
Dlhodobé a 
krátkodobé 

záväzky

Časové 
rozlíšenie 

spolu

Vlastné a 
cudzie zdroje 

spolu

Dlhodobé a 
krátkodobé 

záväzky

Dlhodé 
záväzky

Krátkodobé 
záväzky

Bratislava - mesto 118 650,03 € 0,00 € -42 348,96 € -7 247,68 € 3 163,15 € 12 578,47 € 16 367,44 € 101 162,45 € 12 578,47 € 127,98 € 12 450,49 €

Bratislava - okolie 0,00 € 0,00 € 5 664,87 € 4 523,82 € 136,00 € 3 877,73 € 534,85 € 14 737,27 € 3 877,73 € 0,02 € 3 877,71 €

Dunajská Streda 21 006,83 € 6 232,82 € -3 139,13 € 21 696,89 € 0,00 € 4 034,47 € 0,00 € 49 831,88 € 4 034,47 € 446,46 € 3 588,01 €

Galanta 19 090,70 € 992,40 € 36 690,95 € 4 683,50 € 982,70 € 1 561,95 € 1 247,36 € 65 249,56 € 1 561,95 € 0,00 € 1 561,95 €

Komárno 4 932,04 € 0,00 € 14 352,43 € 8 874,76 € 0,00 € 690,27 € 0,00 € 28 849,50 € 690,27 € 71,25 € 619,02 €

Levice 24 965,37 € 825,44 € 10 597,31 € -2 641,89 € 3 817,71 € 14 289,97 € 23 706,41 € 75 560,32 € 14 289,97 € 419,05 € 13 870,92 €

Nitra 32 333,59 € 6 525,77 € -27 260,35 € -681,95 € 0,00 € 13 833,41 € 4 023,98 € 28 774,45 € 13 833,41 € 162,20 € 13 671,21 €

Nové Zámky 23 601,82 € 707,60 € -4 980,77 € 12 843,35 € 0,00 € 3 238,39 € 775,98 € 36 186,37 € 3 238,39 € 1 428,77 € 1 809,62 €

Senica nad Myjavou 0,00 € 0,00 € 125 850,35 € 1 762,23 € 4 703,08 € 22 752,00 € 9 000,74 € 164 068,40 € 22 752,00 € 394,22 € 22 357,78 €

Topoľčany 6 715,35 € 359,00 € 1 829,07 € 1 401,58 € 0,00 € 5 291,28 € 14 052,27 € 29 648,55 € 5 291,28 € 661,98 € 4 629,30 €

Trenčín 116 039,18 € 0,00 € 65 351,40 € -128,72 € 5 968,94 € 10 617,92 € 168 424,18 € 366 272,90 € 10 617,92 € 355,09 € 10 262,83 €

Trnava 87 821,51 € 1 496,20 € -9 998,52 € -3 221,05 € 0,00 € 2 206,42 € 1 689,19 € 79 993,75 € 2 206,42 € 478,76 € 1 727,66 €

Banská Bystrica 14 781,00 € 242,39 € -4 470,62 € 20 485,51 € 3 044,90 € 19 809,73 € 59 280,78 € 113 173,69 € 19 809,73 € 26,79 € 19 782,94 €

Čadca 9 181,13 € 361,05 € 9 137,97 € 3 621,03 € 0,00 € 1 981,45 € 0,00 € 24 282,63 € 1 981,45 € 360,94 € 1 620,51 €

Dolný Kubín 2 147,52 € 0,00 € 26 451,11 € -1 494,75 € 261,04 € 1 787,08 € 2 636,07 € 31 788,07 € 1 787,08 € 41,05 € 1 746,03 €

Liptovský Mikuláš 487,83 € 15 686,75 € 19 630,85 € -7 106,96 € 3 381,15 € 22 388,19 € 9 975,78 € 64 443,59 € 22 388,19 € 5 871,32 € 16 516,87 €

Lučenec 11 742,53 € 506,15 € -1 067,93 € 6 332,47 € 966,77 € 2 296,31 € 0,00 € 20 776,30 € 2 296,31 € 124,61 € 2 171,70 €

Martin 0,00 € 948,43 € 894,73 € 8 180,17 € 0,00 € 3 662,48 € 0,00 € 13 685,81 € 3 662,48 € 177,17 € 3 485,31 €

Považská Bystrica 67 538,89 € 2 420,28 € -41 297,19 € -1 868,14 € 0,00 € 3 131,84 € 9 797,23 € 39 722,91 € 3 131,84 € 189,40 € 2 942,44 €

Prievidza 31 892,91 € 0,00 € -8 475,45 € -5 963,22 € 0,00 € 1 222,18 € 284,25 € 18 960,67 € 1 222,18 € 504,61 € 717,57 €

Rimavská Sobota 11 126,19 € 2 256,10 € -1 938,04 € 17 787,09 € 880,86 € 2 138,07 € 0,00 € 32 250,27 € 2 138,07 € 79,08 € 2 058,99 €

Zvolen 24 750,19 € 89,51 € -27 117,25 € -519,56 € 0,00 € 6 598,61 € 864,92 € 4 666,42 € 6 598,61 € 268,92 € 6 329,69 €

Žiar nad Hronom 23 399,21 € 19,26 € -35 590,39 € 4 840,26 € 804,04 € 8 675,60 € 2 226,51 € 4 374,49 € 8 675,60 € 89,42 € 8 586,18 €

Žilina 85 013,35 € 7 319,42 € -56 869,90 € -10 012,32 € 0,00 € 16 328,43 € 0,00 € 41 778,98 € 16 328,43 € 1 255,48 € 15 072,95 €

Bardejov 2 470,25 € 0,00 € -3 731,00 € 7 839,29 € 500,00 € 2 933,36 € 0,00 € 10 011,90 € 2 933,36 € 0,00 € 2 933,36 €

Humenné 9 285,45 € 16,88 € 4 385,99 € 22 813,55 € 480,00 € 9 609,73 € 11 939,77 € 58 531,37 € 9 609,73 € 465,28 € 9 144,45 €

Košice - mesto 197 660,92 € 24 928,49 € 36 646,98 € -14 010,03 € 2 667,52 € 28 143,75 € 602 236,76 € 878 274,39 € 28 143,75 € 2 905,82 € 25 237,93 €

Košice - vidiek 11 754,94 € 16,43 € -16 664,52 € 7 541,98 € 0,00 € 2 340,17 € 157,54 € 5 146,54 € 2 340,17 € 344,69 € 1 995,48 €

Michalovce 144 029,95 € 759,04 € -143 242,90 € 6 621,27 € 500,00 € 5 222,08 € 160,22 € 14 049,66 € 5 222,08 € 534,74 € 4 687,34 €

Poprad 107 435,40 € 0,00 € -112 948,95 € -18 335,10 € 2 963,50 € 46 365,45 € 10 497,00 € 35 977,30 € 46 365,45 € 173,29 € 46 192,16 €

Prešov 11 742,40 € 0,00 € 783,31 € -14 443,46 € 3 612,49 € 41 859,43 € 31 517,00 € 75 071,17 € 41 859,43 € 0,00 € 41 859,43 €

Rožňava 0,00 € 0,00 € -29 085,37 € 2 008,61 € 2 671,77 € 35 929,14 € 7 333,00 € 18 857,15 € 35 929,14 € 5 549,02 € 30 380,12 €

Spišská Nová Ves 3 141,40 € 242,72 € -446,57 € 21 394,95 € 1 403,63 € 3 484,46 € 13 050,00 € 42 270,59 € 3 484,46 € 300,59 € 3 183,87 €

Svidník 6 577,75 € 0,00 € 1 674,40 € 8 963,77 € 1 095,34 € 4 073,82 € 3 050,00 € 25 435,08 € 4 073,82 € 0,00 € 4 073,82 €

Trebišov 59 820,92 € 59 223,68 € 11 564,19 € -10 673,14 € 3 903,59 € 72 767,67 € 564 950,86 € 761 557,77 € 72 767,67 € 171,71 € 72 595,96 €

Vranov n/Topľou 11 313,82 € 2 020,54 € -12 218,10 € 19 280,48 € 1 601,54 € 4 703,68 € 0,00 € 26 701,96 € 4 703,68 € 152,41 € 4 551,27 €

Banská Štiavnica 8 706,81 € 0,00 € -8 380,64 € 734,30 € 1 985,30 € 13 487,40 € 1 655,93 € 18 189,10 € 13 487,40 € 2 001,88 € 11 485,52 €

Snina 15 513,85 € 0,00 € -6 791,15 € 934,78 € 1 825,00 € 3 232,93 € 312 147,54 € 326 862,95 € 3 232,93 € 156,24 € 3 076,69 €

ÚS SČK 1 536 202,31 € 76 397,68 € -322 639,85 € -53 752,96 € 13 630,99 € 30 847,46 € 205 006,99 € 1 485 692,62 € 30 847,46 € 1 835,19 € 29 012,27 €

SČK SPOLU 2 862 873,34 € 210 594,03 € -549 197,64 € 63 064,71 € 66 951,01 € 489 992,78 € 2 088 590,55 € 5 232 868,78 € 489 992,78 € 28 125,43 € 461 867,35 €

pasÍva
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hlavné ukazovaTele výsleDovky 
r. 2015

Výnosy Náklady
Hospodársky 

výsledok pred 
zdanením

Daň z príjmu
Hospodársky 
výsledok po 

zdanení

Bratislava - mesto 225 122,18 € 232 219,18 € -7 097,00 € 150,68 € -7 247,68 €

Bratislava - okolie 48 530,46 € 44 006,64 € 4 523,82 € 0,00 € 4 523,82 €

Dunajská Streda 84 749,12 € 63 052,23 € 21 696,89 € 0,00 € 21 696,89 €

Galanta 34 304,93 € 29 620,53 € 4 684,40 € 0,90 € 4 683,50 €

Komárno 69 025,46 € 60 150,70 € 8 874,76 € 0,00 € 8 874,76 €

Levice 261 339,57 € 263 955,26 € -2 615,69 € 26,20 € -2 641,89 €

Nitra 64 744,35 € 64 855,12 € -110,77 € 571,18 € -681,95 €

Nové Zámky 70 813,84 € 57 970,49 € 12 843,35 € 0,00 € 12 843,35 €

Senica nad Myjavou 347 449,39 € 345 686,96 € 1 762,43 € 0,20 € 1 762,23 €

Topoľčany 106 249,36 € 104 847,78 € 1 401,58 € 0,00 € 1 401,58 €

Trenčín 363 493,20 € 363 621,24 € -128,04 € 0,68 € -128,72 €

Trnava 43 478,47 € 46 699,52 € -3 221,05 € 0,00 € -3 221,05 €

Banská Bystrica 319 453,02 € 298 966,63 € 20 486,39 € 0,88 € 20 485,51 €

Čadca 51 747,57 € 48 126,32 € 3 621,25 € 0,22 € 3 621,03 €

Dolný Kubín 58 917,18 € 60 411,59 € -1 494,41 € 0,34 € -1 494,75 €

Liptovský Mikuláš 369 286,50 € 376 244,89 € -6 958,39 € 148,57 € -7 106,96 €

Lučenec 54 604,55 € 48 271,98 € 6 332,57 € 0,10 € 6 332,47 €

Martin 43 953,08 € 34 880,13 € 9 072,95 € 892,78 € 8 180,17 €

Považská Bystrica 35 336,44 € 37 202,61 € -1 866,17 € 1,97 € -1 868,14 €

Prievidza 42 926,76 € 48 889,29 € -5 962,53 € 0,69 € -5 963,22 €

Rimavská Sobota 76 563,52 € 58 776,30 € 17 787,22 € 0,13 € 17 787,09 €

Zvolen 34 952,43 € 35 471,99 € -519,56 € 0,00 € -519,56 €

Žiar nad Hronom 90 779,17 € 85 938,91 € 4 840,26 € 0,00 € 4 840,26 €

Žilina 162 741,10 € 170 286,67 € -7 545,57 € 2 466,75 € -10 012,32 €

Bardejov 58 550,95 € 50 711,66 € 7 839,29 € 0,00 € 7 839,29 €

Humenné 281 922,47 € 259 089,86 € 22 832,61 € 19,06 € 22 813,55 €

Košice - mesto 370 576,06 € 384 582,93 € -14 006,87 € 3,16 € -14 010,03 €

Košice - vidiek 40 875,27 € 33 333,29 € 7 541,98 € 0,00 € 7 541,98 €

Michalovce 146 585,97 € 139 964,70 € 6 621,27 € 0,00 € 6 621,27 €

Poprad 344 418,06 € 362 753,14 € -18 335,08 € 0,02 € -18 335,10 €

Prešov 164 758,42 € 178 671,64 € -13 913,22 € 530,24 € -14 443,46 €

Rožňava 279 940,62 € 277 932,01 € 2 008,61 € 0,00 € 2 008,61 €

Spišská Nová Ves 69 481,92 € 48 086,85 € 21 395,07 € 0,12 € 21 394,95 €

Svidník 73 184,89 € 64 221,07 € 8 963,82 € 0,05 € 8 963,77 €

Trebišov 598 987,35 € 609 658,11 € -10 670,76 € 2,38 € -10 673,14 €

Vranov n/Topľou 106 268,83 € 86 988,30 € 19 280,53 € 0,05 € 19 280,48 €

Banská Štiavnica 85 099,93 € 84 365,52 € 734,41 € 0,11 € 734,30 €

Snina 77 705,88 € 76 771,10 € 934,78 € 0,00 € 934,78 €

ÚS SČK 808 420,92 € 857 176,78 € -48 755,86 € 4 997,10 € -53 752,96 €

SČK SPOLU 6 567 339,19 € 6 494 459,92 € 72 879,27 € 9 814,56 € 63 064,71 €
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porovnanie náklaDov, výnosov a zisku 
r. 2014 a r. 2015

Výnosy 
r. 2014

Náklady 
r. 2014

Hospodár-
sky výsle-

dok r. 2014

Výnosy 
r. 2015

Náklady 
r. 2015

Hospodár-
sky výsle-

dok r. 2015

Bratislava - mesto 223 436,00 € 221 252,00 € 2 184,00 € 225 122,18 € 232 369,86 € -7 247,68 €

Bratislava - okolie 32 477,00 € 37 524,00 € -5 047,00 € 48 530,46 € 44 006,64 € 4 523,82 €

Dunajská Streda 52 654,00 € 52 323,00 € 331,00 € 84 749,12 € 63 052,23 € 21 696,89 €

Galanta 29 499,00 € 32 291,00 € -2 792,00 € 34 304,93 € 29 621,43 € 4 683,50 €

Komárno 39 396,00 € 40 719,00 € -1 323,00 € 69 025,46 € 60 150,70 € 8 874,76 €

Levice 256 266,00 € 268 137,00 € -11 871,00 € 261 339,57 € 263 981,46 € -2 641,89 €

Nitra 84 342,00 € 84 007,00 € 335,00 € 64 744,35 € 65 426,30 € -681,95 €

Nové Zámky 60 624,00 € 60 838,00 € -214,00 € 70 813,84 € 57 970,49 € 12 843,35 €

Senica nad Myjavou 354 309,00 € 346 759,00 € 7 550,00 € 347 449,39 € 345 687,16 € 1 762,23 €

Topoľčany 93 596,00 € 93 205,00 € 391,00 € 106 249,36 € 104 847,78 € 1 401,58 €

Trenčín 368 111,00 € 368 204,00 € -93,00 € 363 493,20 € 363 621,92 € -128,72 €

Trnava 35 700,00 € 43 576,00 € -7 876,00 € 43 478,47 € 46 699,52 € -3 221,05 €

Banská Bystrica 276 902,00 € 247 740,00 € 29 162,00 € 319 453,02 € 298 967,51 € 20 485,51 €

Čadca 46 722,00 € 53 342,00 € -6 620,00 € 51 747,57 € 48 126,54 € 3 621,03 €

Dolný Kubín 53 558,00 € 61 374,00 € -7 816,00 € 58 917,18 € 60 411,93 € -1 494,75 €

Liptovský Mikuláš 393 873,00 € 395 332,00 € -1 459,00 € 369 286,50 € 376 393,46 € -7 106,96 €

Lučenec 40 479,00 € 40 366,00 € 113,00 € 54 604,55 € 48 272,08 € 6 332,47 €

Martin 42 156,00 € 40 959,00 € 1 197,00 € 43 953,08 € 35 772,91 € 8 180,17 €

Považská Bystrica 34 785,00 € 36 440,00 € -1 655,00 € 35 336,44 € 37 204,58 € -1 868,14 €

Prievidza 40 495,00 € 45 140,00 € -4 645,00 € 42 926,76 € 48 889,98 € -5 963,22 €

Rimavská Sobota 43 255,00 € 44 900,00 € -1 645,00 € 76 563,52 € 58 776,43 € 17 787,09 €

Zvolen 34 262,00 € 36 900,00 € -2 638,00 € 34 952,43 € 35 471,99 € -519,56 €

Žiar nad Hronom 79 410,00 € 82 329,00 € -2 919,00 € 90 779,17 € 85 938,91 € 4 840,26 €

Žilina 178 822,00 € 171 350,00 € 7 472,00 € 162 741,10 € 172 753,42 € -10 012,32 €

Bardejov 46 222,00 € 44 495,00 € 1 727,00 € 58 550,95 € 50 711,66 € 7 839,29 €

Humenné 127 941,00 € 118 655,00 € 9 286,00 € 281 922,47 € 259 108,92 € 22 813,55 €

Košice - mesto 295 442,00 € 332 019,00 € -36 577,00 € 370 576,06 € 384 586,09 € -14 010,03 €

Košice - vidiek 25 932,00 € 32 477,00 € -6 545,00 € 40 875,27 € 33 333,29 € 7 541,98 €

Michalovce 109 122,00 € 107 500,00 € 1 622,00 € 146 585,97 € 139 964,70 € 6 621,27 €

Poprad 337 020,00 € 340 270,00 € -3 250,00 € 344 418,06 € 362 753,16 € -18 335,10 €

Prešov 153 067,00 € 156 888,00 € -3 821,00 € 164 758,42 € 179 201,88 € -14 443,46 €

Rožňava 219 309,00 € 212 962,00 € 6 347,00 € 279 940,62 € 277 932,01 € 2 008,61 €

Spišská Nová Ves 37 872,00 € 41 157,00 € -3 285,00 € 69 481,92 € 48 086,97 € 21 394,95 €

Svidník 63 114,00 € 62 759,00 € 355,00 € 73 184,89 € 64 221,12 € 8 963,77 €

Trebišov 571 792,00 € 560 223,00 € 11 569,00 € 598 987,35 € 609 660,49 € -10 673,14 €

Vranov n/Topľou 84 087,00 € 88 346,00 € -4 259,00 € 106 268,83 € 86 988,35 € 19 280,48 €

Banská Štiavnica 77 786,00 € 80 854,00 € -3 068,00 € 85 099,93 € 84 365,63 € 734,30 €

Snina 72 374,00 € 70 486,00 € 1 888,00 € 77 705,88 € 76 771,10 € 934,78 €

ÚS SČK 514 735,00 € 597 388,00 € -82 653,00 € 808 420,92 € 862 173,88 € -53 752,96 €

SČK SPOLU 5 630 944,00 € 5 751 486,00 € -120 542,00 € 6 567 339,19 € 6 504 274,48 € 63 064,71 €
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sTav DlhoDobého majeTku 
za rok 2015

Pozemky

Ume-
lecké 

diela  a 
zbierky

Stavby

Samostat-
né hnu-

teľné veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí

Dopravné 
prostriedky

Pesto-
vateľské 

celky 
trvalých 

porastov

Zák-
ladné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 

majetok

Obstara-
nie dlho-
dobého 
majetku

Poskytnu-
té pred-

davky na 
dlhodobý 

hmotný 
majetok

SPOLU

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku 
bežného účt. obdobia

266 531,27 € 57 956,59 € 3 812 580,25 € 1 134 634,95 € 739 445,21 € 605 063,04 € 31 431,36 € 6 647 642,67 €

prírastky 0,00 € 0,00 € 10 699,80 € 49 420,88 € 87 186,89 € 0,00 € 100 589,98 € 247 897,55 €

úbytky 0,00 € 0,00 € 40 440,98 € 31 516,95 € 36 086,01 € 48 836,87 € 130 221,34 € 287 102,15 €

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

266 531,27 € 57 956,59 € 3 782 839,07 € 1 152 538,88 € 790 546,09 € 556 226,17 € 1 800,00 € 6 608 438,07 €

oprávky  

Stav na začiatku 
bežného účt. obdobia

0,00 € 0,00 € 1 339 340,45 € 922 398,30 € 625 749,88 € 605 573,40 € 0,00 € 3 493 062,03 €

prírastky 0,00 € 0,00 € 179 100,65 € 65 335,07 € 61 178,34 € 709,83 € 0,00 € 306 323,89 €

úbytky 0,00 € 0,00 € 40 441,28 € 33 409,87 € 27 608,04 € 50 544,91 € 0,00 € 152 004,10 €

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

0,00 € 0,00 € 1 477 999,82 € 954 323,50 € 659 320,18 € 555 738,32 € 0,00 € 3 647 381,82 €

opravné položky

Stav na začiatku 
bežného účt. obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 
bežného účt. obdobia

266 531,27 € 57 956,59 € 2 473 239,80 € 212 236,65 € 113 695,33 € -510,36 € 31 431,36 € 3 154 580,64 €

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

266 531,27 € 57 956,59 € 2 304 839,25 € 198 215,38 € 131 225,91 € 487,85 € 1 800,00 € 2 961 056,25 €

kontrolA 266 531,27 57 956,59 3 782 839,07 1 152 538,88 790 546,09 0,00 0,00 556 226,17 1 800,00 0,00 6 608 438,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kontrolA 0,00 0,00 1 477 999,82 954 323,50 659 320,18 0,00 0,00 555 738,32 0,00 0,00 3 647 381,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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porovnanie náklaDov a výnosov 
v rokoCh 2012 - 2015 (Tis. €)

výnosy v členenÍ poDĽa zDrojov (%)

Výnosy Náklady

2012 5 208,1 € 5 536,4 €

2013 5 546,7 € 5 595,3 €

2014 5 630,9 € 5 751,5 €

2015 6 567,3 € 6 494,5 €

vlastná činnosť (kurzy, školenia, certifikáty, známky ...)  48,2%

ostatné vlastné zdroje 3,8%

finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MZsr) 10,7%

príspevok z 2 % dane z príjmov 2,5%

ostatné príspevky zo štátneho rozpočtu 18%

príspevky samospráv 11,8%

súkromné zdroje (príspevky pO, FO, zbierky, granty) 5%
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aGreGovaná súvaha / akTÍva

Strana aktív č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezpros-
tredne pred-
chádzajúce 

účtovné 
obdobiev

a b Brutto
1

Korekcia
2

Netto
3

Netto
4

A.      NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  r. 002+009+021 001  6 634 692,67      3 654 906,52       2 979 786,15       3 173 207,11      

1. Dlhodobý nehmotný majetok  r. 003 až 008 002  7 524,70       7 524,70       -         -        

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti  (012-(072+091AÚ) 003  -         -         -         -        

Softvér 013-(073+091AÚ) 004  4 186,06       4 186,06       -         -        

Oceniteľné práva 014-(074+091AÚ) 005  -         -         -         -        

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 
(018+019)-

(078+079+091AÚ)
006  3 338,64       3 338,64       -         -        

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007  -         -         -         -        

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný  majetok         (051-095AÚ) 008  -         -         -         -        

2. Dlhodobý hmotný majetok  r. 010 až 020 009  6 608 438,07        647 381,82      2 961 056,25       3 154 580,64      

Pozemky (031) 010  266 531,27       -         266 531,27       266 531,27      

Umelecké diela a zbierky (032) 011  57 956,59       -         57 956,59       57 956,59      

Stavby (021-(081+092AÚ) 012  3 782 839,07      
 

1 477 999,82      
 2 304 839,25       2 473 239,80      

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí       (022-(082+092AÚ) 013  1 152 538,88       954 323,50       198 215,38       212 236,65      

Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ) 014  790 546,09       659 320,18       131 225,91       113 695,33      

Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ) 015  -         -         -         -        

Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AÚ) 016  -         -         -         -        

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ) 017  555 076,30       554 588,45       487,85      -510,36      

Ostatný dlhodobého hmotného majetku (029-(089+092AÚ) 018  1 149,87       1 149,87       -         -        

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094) 019  1 800,00       -         1 800,00       31 431,36      

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                (052-095AÚ) 020  -         -         -         -        

3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028 021  18 729,90       -         18 729,90       18 626,47      

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spločnosti-
ach v ovládanej osobe

(061- 096 AÚ) 022  -         -         -         -        

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných 
spoločnostiach s podstatným vplyvom

 (062- 096 AÚ) 023  -         -         -         -        

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ) 024  -         -         -         -        

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky              (066+067)-096AÚ) 025  -         -         -         -        

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ) 026  18 729,90       -         18 729,90       18 626,47      

Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ) 027  -         -         -         -        

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok           (053 - 096 AÚ) 028  -         -         -         -        
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Strana aktív č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezpros-
tredne pred-
chádzajúce 

účtovné 
obdobiev

a b

Brutto Korekcia Netto Netto

1 2 3 4

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  r.030+037+042+051 029
 

2 166 061,52       12 687,56      
 

2 153 373,96       1 940 345,31      

1. Zásoby r. 031 až 036 030  22 925,89       -         22 925,89       25 110,20      

Materiál (112+119)-191) 031  22 231,21       -         22 231,21       24 012,81      

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej 
výroby  

 (121+122)-(192+193) 032  -         -         -         -        

Výrobky (123-194) 033  -         -         -         -        

Zvieratá (124-195) 034  -         -         -         -        

Tovar (132+139)-196) 035  694,68       -         694,68       1 097,39      

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby                    (314-391AÚ) 036  -         -         -         -        

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041 037  -         -         -         -        

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 
314 AÚ) - 391 AÚ

(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038  -         -         -         -        

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 039  -         -         -         -        

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 040  -         -         -         -        

Iné pohľadávky                      
  335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-

391AÚ)
041  -         -         -         -        

3. Krátkodobé pohľadávky 043 až 050 042  120 501,99       12 654,93       107 847,06       287 441,52      

Pohľadávky z obchodného styku                      (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ) 043  61 396,28       -         61 396,28       87 792,08      

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044  25 640,38       12 654,93       12 985,45       15 580,55      

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravot-
nými poisťovňami

336 045  -         -         -         -        

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046  -         -         -         6 534,29      

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov 
k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej 
samosprávy                                             

  (346+ 348) 047  -         -         -         139 981,40      

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ) 048 -37,50       -        -37,50       3 339,80      

Spojovací účet pri združení (396-391AÚ) 049  -         -         -         -        

Iné pohľadávky                           
(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-

391AÚ)
050  33 502,83       -         33 502,83       34 213,40      

4. Finančné účty r. 052 až 056 051 2 022 633,64       32,63      2 022 601,01       1 627 793,59      

Pokladnica (211+213) 052  215 028,55       -         215 028,55       186 245,60      

Bankové účty (221+261) 053 1 807 605,09       32,63      
 

1 807 572,46      1 441 547,99      

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok                 

(221AÚ) 054  -         -         -         -        

Krátkodobý finančný majetok          
(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 

291AÚ
055  -         -         -         -        

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056  -         -         -         -        

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU  r. 058 a r. 059 057  37 710,95       -         37 710,95       33 894,84      

1. Náklady budúcich období (381) 058  14 866,84       -         14 866,84       4 379,50      

Príjmy budúcich období (385) 059  22 844,11       -         22 844,11       29 515,34      

MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r. 057 060
 

8 838 465,14       3 667 594,08      
 

5 170 871,06       5 147 447,26      
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aGreGovaná súvaha / pasÍva

Strana pasív č.r.
Účtovné ob-

dobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdo-

biev

a b 4 5

A.   VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU       r. 062+ r. 068 + r. 
072 + r. 073

061  2 587 334,44       2 533 500,11      

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062  2 862 873,34       2 847 632,52      

Základné imanie (411) 063  2 841 891,66       2 826 754,27      

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064  22 807,75       22 807,75      

Fond reprodukcie (413) 065  -         -        

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 -1 826,07      -1 929,50      

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067  -         -        

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068  210 594,03       213 746,22      

Rezervný fond (421) 069  -         -        

Fondy tvorené zo zisku (423) 070  -         -        

Ostatné fondy (427) 071  210 594,03       213 746,22      

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 072 -549 197,64      -407 336,61      

4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                                         
r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073  63 064,71      -120 542,02      

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU                         r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
074  494 946,07       516 439,07      

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075  66 951,01       74 798,19      

Rezervy zákonné (451AÚ) 076  -         -        

Ostatné rezervy (459AÚ) 077  -         -        

Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 

459AÚ)
078  66 951,01       74 798,19      

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  28 125,43       42 271,87      

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080  28 125,43       34 315,85      

Vydané dlhopisy (473) 081  -         -        

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082  -         7 956,02      

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083  -         -        

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084  -         -        

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085  -         -        

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086  -         -        
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Strana pasív č.r.
Účtovné ob-

dobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdo-

biev

a b 4 5

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  399 869,63       399 369,01      

Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 

323
088  123 979,93       145 075,54      

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089  112 273,87       117 368,90      

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami

(336) 090  72 576,26       75 364,57      

Daňové záväzky (341 až 345) 091  15 559,81       13 204,04      

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

(346+348) 092  37 204,62       2 704,53      

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov 
a vkladov                            

367 093  -         -        

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094  5 623,85       3 399,15      

Spojovací účet pri združení (396) 095  -         -        

Ostatné záväzky                      (379 + 373 AÚ + 474 
AÚ + 479 AÚ)

096  32 651,29       42 252,28      

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097  -         -        

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098  -         -        

Bežné bankové úvery
( 231+ 232 + 

461AÚ)
099  -         -        

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100  -         -        

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101  2 088 590,55       2 097 508,08      

Výdavky budúcich období (383) 102  5 672,85       10 065,59      

Výnosy budúcich období (384) 103  2 082 917,70       2 087 442,49      

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
r. 061 + r. 074 + 

r. 101
104  5 170 871,06       5 147 447,26      
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aGreGovaný výkaz ziskov a sTráT / 
náklaDy

Č. Náklady Č.r.

Činnosť Bezpros-
tredne 

predchádza-
júce účtovné 

obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 001  1 209 023,80       15 762,55       1 224 786,35       1 003 829,09      

502 Spotreba energie 002  286 005,66       54 667,43       340 673,09       349 789,44      

504 Predaný tovar 003  1 225,50       -         1 225,50       -        

511 Opravy a udržiavanie 004  133 507,64       64 240,31       197 747,95       184 041,28      

512 Cestovné 005  17 875,56       -         17 875,56       15 365,12      

513 Náklady na reprezentáciu 006  17 695,13       -         17 695,13       11 811,69      

518 Ostatné služby 007  585 391,42       17 587,49       602 978,91       556 926,22      

521 Mzdové náklady 008  2 428 677,26       37 280,98       2 465 958,24       2 144 531,15      

524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie

009  790 878,55       19 051,38       809 929,93       721 319,19      

525 Ostatné sociálne poistenie 010  2 048,02       -         2 048,02       1 764,71      

527 Zákonné sociálne náklady 011  102 282,57       1 021,94       103 304,51       74 889,97      

528 Ostatné sociálne náklady 012  55,00       -         55,00       35,56      

531 Daň z motorových vozidiel 013  -         -         -         -        

532 Daň z nehnuteľností 014  445,57       71,06       516,63       545,04      

538 Ostatné dane a poplatky 015  20 686,59       2 583,54       23 270,13       22 124,89      

541 Zmluvné pokuty a penále 016  158,91       1,95       160,86       188,63      

542 Ostatné pokuty a penále 017  491,51       -         491,51       3 811,74      

543 Odpísanie pohľadávky 018  22 857,68       -         22 857,68       1 172,09      

544 Úroky 019  1 037,63       -         1 037,63       1 569,87      

545 Kurzové straty 020  96,70       -         96,70       105,27      

546 Dary 021  5 670,86       -         5 670,86       3 114,54      

547 Osobitné náklady 022  204 580,14       -         204 580,14       98 963,78      

548 Manká a škody 023  7 792,38       -         7 792,38       62,76      

549 Iné ostatné náklady 024  75 800,24       1 881,35       77 681,59       97 430,24      

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku

025  285 315,46       10 804,41       296 119,87       308 109,35      

552
Zostatková cena predaného dlhodobého ne-
hmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku

026  6 228,00       -         6 228,00       0,03      

553 Predané cenné papiere 027  -         -         -         -        

554 Predaný materiál 028  14 048,04       -         14 048,04       15 788,77      

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 029  -         -         -         299,00      

556 Tvorba fondov 030  -         -         -         819,50      

557 Náklady na precenenie cenných papierov 031  -         -         -         -        

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 032 -6 291,97       6 007,68      -284,29       11 217,72      

561
Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám

033  29 324,97       -         29 324,97       94 700,25      

562
Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám

034  10 195,51       -         10 195,51       517,79      

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 035  7 331,67       59,28       7 390,95       11 861,30      

565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane

036  397,02       -         397,02       1 841,74      

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 037  2 605,55       -         2 605,55       1 891,09      

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 038  6 263 438,57       231 021,35       6 494 459,92       5 740 438,81      
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aGreGovaný výkaz ziskov a sTráT / 
výnosy

Čís-
lo
účtu

Výnosy Č.r.

Činnosť Bezprostredne 
predchádza-
júce účtovné 

obdobie
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

1 2 3 4

601 Tržby za vlastné výrobky 039  -         -         -         -        

602 Tržby z predaja služieb 040  2 792 692,71       44 309,42       2 837 002,13       2 555 381,02      

604 Tržby za predaný tovar 041  2 007,54       -         2 007,54       266,35      

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 042  -         -         -         -        

612 Zmena stavu zásob polotovarov 043  -         -         -         -        

613 Zmena stavu zásob výrobkov 044  -         -         -         -        

614 Zmena stavu zásob zvierat 045  -         -         -         -        

621 Aktivácia materiálu a tovaru 046  32,00       -         32,00       50,00      

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 047  27 630,19       -         27 630,19       22 454,69      

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 048  -         -         -         -        

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 049  -         -         -         -        

641 Zmluvné pokuty a penále 050  3,00       -         3,00       3,00      

642 Ostatné pokuty a penále 051  -         -         -         -        

643 Platby za odpísané pohľadávky 052  -         -         -         -        

644 Úroky 053  202,25       5,28       207,53       393,47      

645 Kurzové zisky 054  -         -         -        -20,10      

646 Prijaté dary 055  148 439,90       -         148 439,90       14 329,92      

647 Osobitné výnosy 056  19 104,67       -         19 104,67       8 705,28      

648 Zákonné poplatky 057  -         -         -         -        

649 Iné ostatné výnosy 058  101 705,09       14 496,04       116 201,13       108 650,70      

651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a 
dlhodobého hmotného majetku

059  2 070,00       12 070,00       14 140,00       6 242,01      

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 060  -         -         -         -        

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 061  -         -         -         -        

654 Tržby z predaja materiálu 062  16 908,30       -         16 908,30       20 466,10      

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 063  -         -         -         -        

656 Výnosy z použitia fondu 064  90,48       -         90,48       28 084,26      

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 065  -         -         -         -        

658 Výnosy z nájmu majetku 066  7 169,50       184 419,15       191 588,65       153 532,29      

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 067  59 959,11       -         59 959,11       93 128,00      

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 068  111 756,81       -         111 756,81       44 926,83      

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 069  92 847,38       -         92 847,38       65 820,96      

664 Prijaté členské príspevky 070  94 360,43       13 517,60       107 878,03       67 999,26      

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 071  185 209,35       -         185 209,35       130 253,96      

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 072  19 282,93       -         19 282,93       11 700,49      

691 Dotácie 073  2 617 050,06       -         2 617 050,06       2 298 575,97      

Účtová trieda 6 spolu    r. 39 až r. 73 074  6 298 521,70       268 817,49       6 567 339,19       5 630 944,46      

Výsledok hospodárenia pred zdanením     r. 74 - r. 38 075  35 083,13       37 796,14       72 879,27      -109 494,35      

591 Daň z príjmov        076  1 258,51       8 556,05       9 814,56       10 116,17      

595 Dodatočné odvody dane z príjmov         077  -         -         -         931,50      

Výsledok hospodárenia po zdanení                                    
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) 078  33 824,62       29 240,09       63 064,71      -120 542,02      
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názor auDÍTora
Audit účtovnej závierky za rok 2015 bol vykonaný za 
ústredný sekretariát a územné spolky, ktorým vznikla 
povinnosť audítorského overenia účtovnej závierky. Z 
overenia účtovných závierok boli vydané audítorské 
správy s nasledovnými názormi:

Nepodmienený názor audítora: ak podľa audítora 
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie a výsledku hospodárenia.
Pre ostatné územné spolky nevznikla povinnosť ove-
renia účtovnej závierky za rok 2015.

ÚS a územné spolky Názor audítora Základ pre podmienený názor

Bratislava ÚS nepodmienený

Bratislava - mesto nepodmienený

Banská Bystrica nepodmienený

Humenné nepodmienený

Košice - mesto nepodmienený

Liptovský Mikuláš nepodmienený

Levice nepodmienený

Poprad nepodmienený

Rožňava podmienený

Územný spolok má viac záväzkov ako majetku o 27.076  
€. Výška záväzkov po lehote splatnosti je 10.061 €.

Tvorba finančných zdrojov na úhradu záväzkov je 
obmedzená, nakoľko väčšina prijatých finančných pros-
triedkov územného spolku je účelovo viazaná.

Senica nepodmienený

Trenčín nepodmienený

Trebišov nepodmienený
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