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Milí a vážení červenokrižiaci, dobrovoľníci,
členovia a zamestnanci, podporovatelia, dobrodincovia, sponzori, partneri a všetci čitatelia,
pred nami je široké spektrum neuveriteľnej šírky aktivít za predchádzajúci rok. Sú na Slovensku humanitné organizácie, ktoré sú bohatšie na peniaze, majú významnejších sponzorov, lepšie mediálne pokrytie,
ale žiadna sa nevyrovná aktivitám Červeného kríža vo svete a doma.
Dobrovoľníci sú jedineční, nenahraditeľní, neoceniteľní a je ich veľa. Väčšina z nich končí až invalidizujúcou chorobou, alebo smrťou. Ich slabinou je nepomer medzi potrebami a ponukou. Študenti počas
školy brigádujú, dôchodcovia aj v penzijnom veku stále pracujú, všetci majú menej času aj na vlastné
rodiny, nieto na pomoc cudzím ľuďom.
Členovia sú druhou alebo treťou najpočetnejšou množinou podporovateľov jednej organizácie. Aspoň
jeden člen Slovenského Červeného kríža (SČK) je takmer v každom sídle, či je to osada, dedinka, mestečko. Sú v školách, podnikoch, médiách, orgánoch štátnej správy, vyskytujú sa v každej profesii, medzi
absolventami základných škôl aj univerzít. Aj členovia sa podieľajú na chode a organizácii dobročinnosti
vo výboroch miestnych a územných spolkov, kontrolóri, členovia volených orgánov na všetkých stupňoch. Ich prácu neoznačujeme ako dobrovoľníctvo, ale venujú nám množstvo voľného času.
Darcovia krvi: takmer všetko dnes vieme nahradiť. Pri resuscitácii dokážeme prvou pomocou nahradiť
činnosť srdca aj dýchanie, ale nedokážeme nahradiť ľudskú krv. Túto dokážu ľudia len darovať. S predlžovaním veku dožitia pribúda chorôb, kde je krv a výrobky z jednotlivých jej častí doslova nenahraditeľná.
Nie každý chce a môže darovať krv, ale to neznamená, že nie je dobrý človek. Dokáže pomáhať iným
spôsobom. Ale zároveň to znamená, že darcovia krvi sú z tých najlepších z ľudského pokolenia.
Podporovatelia, sponzori: všetky aktivity v prospech zraniteľných skupín obyvateľstva vykonávajú
ľudia, ktorí potrebujú oblečenie, dopravu, materiál, školenia a zácviky, stravu, ubytovanie. Všetko položky, ktoré stoja peniaze. Drobné pozornosti a kvety pre mnohonásobných darcov krvi, obväzový materiál
na zdravotnícke zabezpečovanie akcií, tlačené materiály na kurzy detí v škôlkach, školách. Finančná
podpora je nevyhnutná, ani dotácia od štátu na objednané aktivity, ktorá je vo výške zhruba 10% nášho
rozpočtu, sa nedvíha, iba ceny vstupov rastú. Finančnú podporu vieme efektívne zúročiť a sme za ňu
vďační. Tešíme sa z každého inštitucionálneho podporovateľa, je to pre nás aj morálne ocenenie nenápadnej poctivej práce.
Mediálna podpora nie je zodpovedajúca nášmu humanitnému záberu, lebo vraj čitateľov zaujíma len
to, čo nefunguje a kde sú škandály. V tomto nevieme vyhovieť. Vďační sme za spomenutie darcovstva,
výučby prvej pomoci, príbehov ľudí, ktorí vykonali mimoriadne skutky, alebo tých, čo mimoriadne skutky
potrebujú. Mediálna podpora nám pomáha priťahovať dobrovoľníkov, sponzorov, podporovateľov každého druhu a smeru.
Každá kategória je silou SČK, zároveň každá má nejakú slabinu. Ale spolu je naša sila synergicky znásobená a slabiny eliminované.
Za všetko, čo sme mohli urobiť, vďačíme neúnavnej každodennej mravenčej aj včeličkovej práci našich
dobrovoľníkov, členov a zamestnacov, morálnej podpore médií a materiálnemu a finančnému zaisteniu
našich dobrodincov.
Ďakujem Vám všetkým z celého srdca v mojom mene, ale hlavne v mene všetkých tých zraniteľných
a skrytých, ktorým sme mohli vďaka vám pomôcť. Sú to ľudia ako my všetci, len mali menej šťastia a
momentálne sú v situácii, v ktorej si nevedia a nevládzu pomôcť bez vás.
S úctou a vďakou,
Viliam Dobiáš, prezident SČK
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SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
ZNAK ČERVENÉHO KRÍŽA
POUŽÍVANIE ZNAKU
ČERVENÉHO KRÍŽA
Používanie znaku Červeného kríža je prísne
limitované. Jeho používanie je upravené štyrmi
Ženevskými dohodami a dvoma dodatkovými
protokolmi. Akékoľvek jeho použitie, ktoré nie
je v súlade s medzinárodným humanitárnym
právom, znamená jeho zneužitie.
Znak počas ozbrojeného konfliktu plní úlohu
ochrany:
a) zdravotníkov ozbrojených síl a ich zdravotníckych zariadení,
b) zdravotníkov národných spoločnosti a ich
zdravotníckych 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, súkromní lekári, nevládne organizácie a
jednotlivci).
3. vážne zneužitie – používanie znaku počas
ozbrojeného konfliktu na klamnú ochranu
príslušníkov alebo zariadení ozbrojených síl.

Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. SČK, ako pomocná organizácia orgánov
verejnej správy, sa riadi podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákonom
o SČK č. 460/2007 Z. z. SlovenskýČervený kríž je spolu s ďalšími národnými spoločnosťami
v 191 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.
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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 príslušnosťou, rasou, náboženským vyznaním, sociálnym postavením a politickou príslušnosťou
NEUTRALITA
• Červený kríž sa nezúčastňuje na nepriateľských akciách, ani na politických, náboženských, rasových a svetonázorových rozporoch
NEZÁVISLOSŤ
• Červený kríž je nezávislý, rešpektuje zákony

každej krajiny, no musí si vždy zachovať
svoju samostatnosť
DOBROVOĽNOSŤ
• Červený kríž má dobrovoľný charakter
• Červený kríž poskytuje pomoc, ktorá nie je
motivovaná snahou po zisku
JEDNOTNOSŤ
• v každej krajine môže byť len jedna národná spoločnosť Červeného kríža
• Červený kríž je otvorený všetkým a vykonáva humanitnú činnosť na celom území
svojej krajiny
UNIVERZÁLNOSŤ
• Červený kríž je svetová inštitúcia, všetky
národné spoločnosti majú rovnaké práva, zodpovednosť a povinnosť navzájom si pomáhať

ÚLOHY SČK
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 ži-

vota 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
princípmi Červeného kríža a so zásadami
medzinárodného 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
Na jar 2017 v každom z 37 územných spolkov SČK zasadal územný snem – najvyšší orgán
územného spolku SČK. Územné spolky si na územných snemoch zvolili svojich najvyšších
funkcionárov a mohli navrhnúť kandidátov do najvyšších funkcií SČK.
21. októbra 2017 sa v Tatrách stretli delegáti VI. celoslovenského snemu Slovenského Červeného kríža. Tento najvyšší orgán SČK sa schádza raz za štyri roky. Rozhoduje o zásadných
otázkach činnosti SČK a volí jeho najvyšších predstaviteľov na nasledujúce štvorročné obdobie.
prezident SČK		
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
viceprezidentka SČK
PhDr. Helena Kobzová
viceprezident SČK
Mgr. Radoslav Vengrin, MHA, MPH
generálna sekretárka SČK
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová
PREZÍDIUM SČK
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
PhDr. Helena Kobzová
Mgr. Radoslav Vengrin, MHA, MPH
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová
MUDr. Michal Hudák
MUDr. Jozef Murgaš
PhDr. Martin Brňak, PhD.
NAJVYŠŠIA RADA SČK
MUDr. Ján Mačkin
JUDr. Ľuboslava Horváthová
Mgr. Jana Danečková
Ing. Michaela Nováková, PhD.
Jarmila Koišová
PhDr. Anna Janíková
Mgr. Pavol Ľorko
MUDr. Eva Königsmarková
MUDr. Michal Hudák, MPH
PaedDr. Gabriela Zavadská
MUDr. Enikö Radi
MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
MUDr. Jitka Mačalová
Mgr. Peter Benček

MUDr. Marta Voštináková
MUDr. Jozef Murgaš
MUDr. Miloš Kapusta
MUDr. Mária Očovská
Mgr. Mária Hegedüšová
Mgr. Iveta Ježová
Eva Rothová
MUDr. Ľuba Jurčíková
Mgr. Jozef Čičvák
MUDr. Eva Čičmancová
JUDr. Pavel Piliarik
MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
Veronika Kopúnková
Mgr. Adriana Pavlíková
PaeDr. Marcela Satmáryová
MUDr. Gabriel Kleban
MUDr. Dana Švecová
RNDr. Ľudmila Mošková
MUDr. Milan Masaryk
PhDr. Angelika Dudžáková
Mgr. Mária Urbancová
JUDr. Róbert Kováč
Peter Martinek
Viktória Šutová
Mgr. Radoslav Heštera
KONTROLNÁ RADA SČK
predsedníčka
PhDr. Milica Zaťková
členovia
Ing. Zuzana Dubajová, CsC.
Ing. Marta Eckhardtová, MPH
Ing. Anna Jadroňová
Mária Kováčová
Alžbeta Rubliková
Lucia Šperková
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ÚZEMNÉ SPOLKY SČK
Banská Bystrica
predseda: MUDr. Ján Mačkin
riaditeľka: RNDr. Zuzana Stanová

Košice – mesto
predsedníčka: MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
riaditeľka: MVDr. Lucia Cangárová

Banská Štiavnica
predsedníčka: JUDr. Ľuboslava Horváthová
riaditeľka: Katarína Senciová

Košice – okolie
predseda: MUDr. Viera Sochová
riaditeľka: Mgr. Helena Kmetzová

Bardejov
predsedníčka: Mgr. Jana Danečková
riaditeľka: Mgr. Miroslava Vasičkaninová

Levice
predseda: Mgr. Peter Benček
riaditeľka: Oľga Szalmová

Bratislava - mesto
predsedníčka: Ing. Emília Uhrinová
riaditeľka: PhDr. Janka Sušková
(do 30. 11. 2017)

Liptovský Mikuláš
predsedníčka: MUDr. Marta Voštináková
riaditeľka: Mgr. Marika Kubíková

Bratislava - okolie
predsedníčka: Jarmila Koišová
riaditeľka: Ing. Mária Halásová
Čadca
predseda: MUDr. Milan Galgánek
riaditeľka: Mgr. Elena Tomašiková
Dunajská Streda
predseda: MUDr. Tibor Misányik
riaditeľka: Mgr. Dagmar Nagyová
Dolný Kubín
predseda: Mgr. Pavol Ľorko
riaditeľka: PhDr. Zuzana Kršková
Galanta
predseda: MUDr. Michal Hudák, MPH
riaditeľ: Jozef Fekula
Humenné
predsedníčka: PaedDr. Gabriela Zavadská
riaditeľka: Mgr. Silvia Knapiková
Komárno
predsedníčka: MUDr. Enikö Radi
riaditeľ: Mgr. Karol Németh

Lučenec
predseda: MUDr. Jozef Murgaš
riaditeľka: Anna Pálešová
Martin
predsedníčka: MUDr. Miloš Kapusta
riaditeľka: Adriana Bartoneková
Michalovce
predseda: MUDr. Mária Očovská
riaditeľka: Mgr. Mária Pavluvčíková
Nitra
predsedníčka: Mgr. Mária Hegedüšová
riaditeľka: PaedDr. Beáta Miškovičová
Nové Zámky
predsedníčka: Mgr. Iveta Ježová
riaditeľka: Mgr. Radka Igrényiová
Poprad
predseda: Mgr. Ladislav Moravčík
riaditeľka: Ing. Denisa Kučkovská
Považská Bystrica
predseda: MUDr. Ľuba Jurčíková
riaditeľka: Paulína Markovičová
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Prešov
predseda: Mgr. Jozef Čičvák
riaditeľ: Mgr. Martin Matejka, MBA

Topoľčany
predsedníčka: Mgr. Dana Švecová
riaditeľ: Bc. Andrej Barborka

Prievidza
predseda: MUDr. Eva Čičmancová
riaditeľka: Mgr. Renáta Lukáčiová

Trebišov
predsedníčka: RNDr. Ľudmila Mošková
riaditeľka: Libuša Babuľáková

Rimavská Sobota
predsedníčka: MUDr. Jana Hrablayová
riaditeľka: Mária Majerčíková

Trenčín
predseda: MUDr. Milan Masaryk
riaditeľka: MVDr. Janka Koppiová

Rožňava
predsedníčka: MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
riaditeľ: Norbert Smolko

Trnava
predseda: PhDr. Angelika Dudžáková
riaditeľka: Bc. Eva Gbelcová

Senica
predsedníčka: prof. doc. PhDr. Alžbeta
Mrázová, PhD., MPH
riaditeľka: PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Vranov nad Topľou
predseda: MUDr. František Mrážik
riaditeľka: Marta Majzlíková

Snina
predsedníčka: Ľubica Lattová
riaditeľka: Bc. Anna Pavlíková
Spišská Nová Ves
predsedníčka: PaeDr. Marcela Satmáryová
riaditeľka: Mgr. Janka Kipikašová
Svidník
predseda: MUDr. Gabriel Kleban
riaditeľ: Slavomír Sakalík

Žiar nad Hronom
predseda: JUDr. Róbert Kováč
riaditeľka: Alica Jasenáková
Žilina
predseda: Peter Martinek
riaditeľ: PhDr. Martin Brňak, PhD.
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KONTROLNÝ MECHANIZMUS 2017
Vnútorná kontrola bola vykonávaná v súlade so zákonom
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä:
• dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov SČK,
• splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na
odstránenie príčin ich vzniku,
• dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými
financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
• dodržiavanie rozpočtu SČK,
• spoľahlivosť výkazníctva,
• ochranu majetku SČK.

V zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti na rok 2017
bola vykonaná finančná kontrola:
• Bratislava - mesto
• Bratislava - okolie
• Senica
• Komárno
• Nitra
• Topoľčany
• Levice
• Banská Štiavnica
• Prešov
• Michalovce
• Bardejov
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ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
Počet územných spolkov

37 (k 31.12.2017 bol územný
spolok SČK Považská Bystrica
zlúčený s ÚzS Žilina)

Počet členov SČK

56 564

Počet organizačných jednotiek

1 019

z toho:
Počet miestnych spolkov SČK

944

Počet miestnych spolkov Vodnej záchrannej služby SČK

8

Počet miestnych spolkov darcov krvi SČK

9

Počet skupín mládeže SČK

58

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).
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ÚZEMNÝ SPOLOK SČK
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POČET ČLENOV

Banská Bystrica

1 712

Banská Štiavnica

200

Bardejov

802

Bratislava - Mesto

1 569

Bratislava-okolie

4 489

Čadca

560

Dunajská Streda

4 250

Galanta

2 497

Humenné

772

Komárno

1 812

Košice - mesto

1 349

Košice - okolie

822

Levice

1 950

Liptovský Mikuláš

1 776

Lučenec
Martin
Michalovce

810
1 314
625

Nitra

3 342

Nové Zámky

2 700

Dolný Kubín

2 575

Poprad

1 682

Považská Bystrica

900

Prešov

955

Prievidza

973

Rimavská Sobota
Rožňava

1 089
155

Senica

1 745

Snina

720

Spišská Nová Ves

608

Svidník

300

Topoľčany

1 658

Trebišov

2 829

Trenčín

1 700

Trnava

2 242

Vranov nad Topľou

1 410

Žiar nad Hronom

360

Žilina

1 312

SPOLU

56 564
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AKTIVITY SČK
DOBROVOĽNÍCTVO
Dobrovoľnosť je jedným zo siedmich princípov Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Dobrovoľníci sú nosnými piliermi a nositeľmi myšlienok a týchto princípov v Slovenskom Červenom kríži. Podieľajú na všetkých aktivitách SČK a na jednotlivé činnosti sú špeciálne
vyškoľovaní. Poskytnutím svojho voľného času, energie a schopností v prospech činnosti, za ktorú
neočakávajú odmenu, nielen zlepšujú kvalitu života iným, ale osobnostne rastú, získavajú životné
skúsenosti a často aj nové priateľstvá na celý život. Minulý rok mal SČK takmer 5 500 dobrovoľníkov. Prínos a pridaná hodnota ich nezištnej pomoci ľuďom v núdzi je nevyčísliteľná.
SČK je riadnym členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Dobrovoľníci v rámci červenokrížskych aktivít v roku 2017 odpracovali
vyše 50 – tisíc dobrovoľníckych hodín.
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BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI
Bezpríspevkové darcovstvo krvi (BDK) je jednou z hlavných tém činnosti SČK už viac ako 60 rokov.
Slovenský Červený kríž:
• sa podieľa sa na vzdelávaní obyvateľstva
v bezpríspevkovom darcovstve krvi;
• zabezpečuje pravidelný nábor darcov krvi;
• pripravuje celoslovenské i lokálne kampane;
• organizuje odbery krvi v úzkej spolupráci s
Národnou transfúznou službou Slovenskej
republiky (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc (HTO);
• oceňuje bezpríspevkových darcov krvi pla-

ketami prof. MUDr. Jána Janského a medailou MUDr. Jána Kňazovického;
• udeľuje pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. za aktivity v oblasti BDK;
• registruje darcov krvi. Dôvodom je zabezpečenie darcov krvi v prípade potreby
krvi počas mimoriadnych situácií a počas
pohrôm. Vyplýva to zo Zákona o SČK a z
plnenia úloh hospodárskej mobilizácie.

KAMPANE
Cieľom kampaní SČK v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi je získavať prvodarcov a podporovať pravidelných darcov krvi. Počas 10 týždňov dvoch celoslovenských kampaní prišlo v roku
2017 darovať krv viac ako 8-tisíc prvodarcov z radov mladých ľudí i staršej generácie. Počas roka
však prebiehalo ďalších viac ako 30 lokálnych kampaní v rôznych regiónoch Slovenska, ktoré vždy
vychádzajú z konkrétnej potreby krvi v jednotlivých lokalitách. Pracovníci územných spolkov SČK,
dobrovoľníci a členovia miestnych spolkov už desaťročia pravidelne niekoľkokrát do roka organizujú mobilné odbery krvi vo svojich obciach. Oslovujú darcov nielen počas kampaní. Odbery krvi
organizujú a realizujú v spolupráci s pracoviskami Národnej transfúznej služby SR a s hematologicko – transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc. Vďaka vytrvalej práci červenokrižiakov bolo v roku
2017 zorganizovaných viac ako 980 mobilných odberov v slovenských mestách a obciach, často
v spolupráci aj s miestnou samosprávou. Okrem mobilných odberov červenokrižiaci organizujú
skupiny darcov krvi, ktorí chodia darovať krv priamo na odberové pracoviská. V roku 2017 SČK
len mobilnými odbermi zabezpečil pre slovenské zdravotníctvo približne 40-tisíc darcov krvi.
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CELOSLOVENSKÉ KAMPANE
Valentínska kvapka krvi
V rámci 22. ročníka valentínskej kampane prišlo na odberové miesta vo všetkých kútoch Slovenska darovať krv 25 280 darcov krvi. Krv nakoniec darovalo 22 227 ľudí, z toho bolo 3 588 prvodarcov.
Kampaň pripravili študenti Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. SČK kampaň otvoril v priestoroch Slovenského národného divadla a jej
otvorenie prišiel podporiť aj jeho generálny riaditeľ, sólisti Opery a Baletu SND, členovia čestnej
stráže Prezidenta SR, dobrovoľníci SČK a študenti stredných škôl.

Študentská kvapka krvi
23. ročník našej jesennej kampane zaujal 25 249 darcov krvi, ktorí počas piatich týždňov prišli
darovať krv. Kampaň opäť navrhli a pomohli realizovať študenti Katedry marketingovej komunikácie
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tvárami kampane boli študenti rôznych
odborov z radov červenokrižiakov. Krv počas kampane nakoniec mohlo darovať 22 704 ľudí, z ktorých bolo 4 486 prvodarcov. Kampaň prebiehala od 16. októbra do 17. novembra 2017.

Kampane SČK Valentínska kvapka krvi a Študentská kvapka krvi sú zapísané v registri ochranných
známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.
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Daj pár deci
Slovenský Červený kríž povzbudzuje organizácie, firmy a spoločnosti v podpore vlastných zamestnancov
v darovaní krvi. Kampaň Daj pár deci upriamuje pozornosť zamestnávateľov práve na tento druh aktivít
v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem. Už od jej vzniku je v kampani veľmi aktívna spoločnosť Kaufland. V spolupráci s SČK aj v roku 2017 pokračovala spoločnosť Kaufland v organizovaní Jarnej a Jesennej kvapky krvi pre svojich zamestnancov.

Projekt Moja krvná skupina (MKS)
V rámci spoločného projektu zdravotnej poisťovne Dôvera
a SČK, ktorý sa venuje vzdelávaniu darcov, sa v roku 2017
v spolupráci s denníkom Pravda podarilo vydať publikáciu
pre budúcich i súčasných darcov krvi Kvapka po kvapke.
Okrem mnohých silných príbehov dlhoročných darcov krvi,
ktoré spísala novinárka Bianka Stuppacherová, obsahuje aj
veľa užitočných informácií o darovaní krvi. Publikácia vyšla
pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi a spolu s prezidentom SČK Viliamom Dobiášom ju pokrstil olympijský medailista Matej Tóth. MKS naďalej komunikuje s darcami krvi
prostredníctvom sociálnych sietí a štvrťročne vychádzajúceho newslettru. V priebehu roka sa v rámci projektu územné
spolky SČK zúčastňovali podujatí Festivalu zdravia a hovorili
o prvej pomoci a jej poskytovaní.

Svetový deň darcov krvi
Svetový deň darcov krvi si od roka 2004 pripomíname vždy 14. júna, na výročie narodenia Karla
Landsteinera - lekára a nositeľa Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu. Dr. Landsteiner sa podieľal na
určení systému štyroch krvných skupín a tiež na objavení Rh faktora.
V polovici júna sa okrem poďakovania darcom krvi SČK venuje aj rôznym osvetovým a náborovým
aktivitám. V roku 2017 bola sloganom Svetového dňa výzva - Daruj krv. Daruj teraz. Daruj pravidelne.
Pri tejto príležitosti SČK opäť oceňoval mnohonásobných darcov krvi v rôznych kútoch Slovenska. So
spoločnosťou Kaufland SČK zorganizoval aj Divadelnú kvapku krvi v štyroch slovenských divadlách. Na
divadelných mobilných odberoch darovalo krv viac ako 150 ľudí.
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VZDELÁVANIE
Kvapka krvi
Projekt Kvapka krvi je súčasťou programov zdravotnej výchovy a vzdelávania v materských školách. Hravou formou predstavuje deťom v predškolskom veku základné informácie o krvi a jej zložení a jej nevyhnutnosti pre život. SČK naďalej úspešne spolupracuje s materskými školami a učiteľmi - v roku 2017 sa do
projektu zapojilo 251 materských škôl a 3 711 detí.

Workshopy
Súčasťou výchovy k darcovstvu krvi na záOVATˇ KRV
kladných, stredných a vysokých školách sú
Máte otázky k darcovstvu
workshopy SČK organizované
prekrvi?
skupiny
TRVALÉ
Odpovede nájdete na stránke Slovenského Červeného
akoa projektu
koordinátori
kríža www.redcross.sk
VYRADENIE dobrovoľníkov, ktorí pracujú
www.mojakrvnaskupina.sk.
Z DAROVANIA bezpríspevkovéhoNovinky
a zaujímavosti k darcovstvu
nájdete na
darcovstva
krvi.krviWorkshopy
www.mojakrvnaskupina.sk/newsletter.
KRVI
sú zamerané na predstavenie programu bezPríčina, pre ktorú krv darovať
nemôžete je trvalá.
príspevkového darcovstva krvi, činnosti SČK
ak ste prekonali infekčnú
e
žltačku typu B, C
a vzájomnej súčinnosti s odberovými miestami
patríte k rizikovým skupinám
počas organizovania odberov krvi. V roku 2017
na prenos HIV
ak ste žili vo Veľkej Británii v rokoch
územné spolky SČK zorganizovali
163 workSlovenský Červený kríž
1980 – 1996 ( Nariadenie MZ SR z júla
Grösslingová 24
2005 v súvislosti s Creutzfeld sa konal pravi814 46 Bratislava
Jacobovou chorobou). shopov na túto tému. V októbri
Toto opatrenie je preventívne.
redcross.sk
delný celoslovenský workshop
pre koordinátorov
BDK. Hlavnými témami stretnutia bola databáza
darcov krvi, novinky v darcovstve krvi, dotazník
a nové pokyny k organizácii odberov krvi.
NEMÔŽEM

V roku 2017 bol aktualizovaný náborový leták pre darcov krvi

CHÝBA NÁM
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Simulovaný odber krvi
Už sedem rokov SČK realizuje projekt Simulovaný odber krvi v spolupráci s odberovými miestami
NTS SR a hematologicko - transfúznymi oddeleniami nemocníc. Záujemcovia – školáci, študenti,
nedarcovia aj darcovia – si v rámci tohto projektu prejdú celým priebehom odberu krvi na odberovom mieste a zoznámia sa s celým procesom. V roku 2017 SČK zorganizoval 28 takýchto simulovaných odberov po celom Slovensku.
OCEŇOVANIE MNOHONÁSOBNÝCH DARDCOV KRVI
Na Slovensku sa každoročne koná niekoľko desiatok slávností oceňovania mnohonásobných darcov
krvi plaketami prof. MUDr. Jana Janského a medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického. Počas týchto
podujatí Slovenský Červený kríž ďakuje darcom krvi a morálne vyzdvihuje bezpríspevkové darcovstvo
krvi. V roku 2017 SČK ocenil 10 836 pravidelných darcov krvi.
Oceňuje tiež nadšených propagátorov darovania krvi medailou doc. MUDr. Vladimíra Krišlu.

Plaketa prof. MUDr. Jana Janského
bronzová
strieborná
zlatá
diamantová

muži

3 553

ženy

1 876

muži

2 373

ženy

843

muži

1 250

ženy

405

muži

315

ženy

72

muži

133

Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického
ženy
Pamätná medaila doc. MUDr. Vladimíra Krišla za rozvoj darcovstva krvi
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PRVÁ POMOC
Slovenský Červený kríž sa od svojich začiatkov venuje výučbe prvej pomoci pre laickú verejnosť.
Prvá pomoc je jednou z jeho hlavných oblastí činnosti. Základné zručnosti a vedomosti o prvej
pomoci sprístupňujeme všetkým generáciám – od detí v materských školách až po seniorov. Šírime
osvetu o potrebe vedieť poskytnúť prvú pomoc prostredníctvom ukážok prvej pomoci na stovkách
verejných podujatí ročne, približujeme ju prostredníctvom projektov, prednášok, vo forme nepovinného predmetu na školách, aj počas súťaží prvej pomoci. Každoročne vyškolíme viac ako desaťtisíc dospelých v našich 8, 16 a 33-hodinových akreditovaných kurzoch prvej pomoci. Kurzy vedú
profesionáli, ktorí sú absolventmi akreditovaného kurzu inštruktorov kurzov prvej pomoci. Pravidelne preškoľujeme našich školiteľov a členov SČK a zabezpečujeme kontinuálnu platnosť akreditácií
kurzov prvej pomoci prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR.
Pracovná skupina pre prvú pomoc SČK
V roku 2017 začala svoju činnosť pracovná skupina pre prvú pomoc SČK. Jej členmi sú školitelia, lektori
a inštruktori prvej pomoci pôsobiaci v rámci celého Slovenska. Úlohou pracovnej skupiny je príprava
usmernení, nových foriem výučby a osvetových materiálov SČK o prvej pomoci pre laickú verejnosť.

Za nevyhnutnú súčasť vzdelávania považujeme
pravidelný praktický nácvik jednotlivých život
zachraňujúcich úkonov. Všetky výučbové miesta
SČK sú akreditované a disponujú modernými metodickými pomôckami a resuscitačnými figurínami.
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KURZY PRVEJ POMOCI

8-hodinové

16-hodinové

33-hodinové

Krajina záchrancov *

Kurz inštruktora prvej pomoci

počet kurzov

1 160

počet vyškolených

13 600

počet kurzov

49

počet vyškolených

319

počet kurzov

36

počet vyškolených

329

počet kurzov

14

počet vyškolených

108

počet kurzov

3

počet vyškolených

28

V roku 2017 SČK zabezpečil preškolenie 32 interných školiteľov prvej pomoci SČK.
BEZPLATNÉ KURZY PRVEJ POMOCI
8-hodinové

16-hodinové

33-hodinové

počet kurzov

164

počet vyškolených

2 127

počet kurzov

1

počet vyškolených

23

počet kurzov

4

počet vyškolených

35

Pokračovali sme v kurzoch automatickej externej defibrilácie.
* Slovenský Červený kríž má akreditovaný e-learning teoretickej časti kurzu prvej pomoci. Vychádza
z projektu Krajina záchrancov, ktorého odborným partnerom je SČK a hlavným garantom prezident
SČK doc. MUDr. Viliam Dobiáš. V roku 2017 bolo zorganizovaných 14 následných praktických
školení prvej pomoci a vyškolených bolo 108 ľudí.
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VÝCHOVA A VÝUČBA PRVEJ POMOCI NA ŠKOLÁCH
Prvú pomoc SČK približuje už na deťom v útlom veku. V materských školách je to hravou formou, na
základných a stredných školách žiaci a študenti zvládajú už stále zložitejšie postupy. Výučba je však vždy
zaujímavá, jednoduchá, na mieru pripravená pre laikov.

KURZ MASKOVANIA PORANENÍ
V roku 2017 SČK zorganizoval 9 kurzov maskovania
poranení, vyškolených bolo 103 maskérov. V roku
2017 v SČK aktívne pracovalo 146 maskérov, ktorí
pripravovali realistické znázornenia poranení na 194
akciách.

PROJEKT EVIČKA NÁM OCHORELA
Zdravotno-výchovná hra Evička nám ochorela je súčasťou programov výchovy a vzdelávania v materských školách. Formou hier a scénok si deti už v útlom veku osvojujú základné vedomosti a zručnosti
jednoduchých úkonov prvej pomoci pri drobných zraneniach. Rozvíja sa ich aktívny záujem o pozitívny
vzťah k zdravotnej výchove a zodpovednosti za svoje zdravie. V roku 2017 sa do Evičky zapojilo
12 024 detí z 722 materských škôl z celého Slovenska. Do projektu bolo zapojených 590 učiteľov MŠ.
PREHLIADKY A SÚŤAŽE PRVEJ POMOCI

Prehliadky malých zdravotníkov sa konajú na konci
školského roka. Počas nich deti z materských škôl
predvedú a porovnajú si svoje zručnosti a znalosti
z jednoduchých úkonov prvej pomoci so svojimi
rovesníkmi.
Žiaci základných škôl a dobrovoľníci SČK si
svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti
preveria a porovnajú prostredníctvom súťaží
prvej pomoci. Všetky územné spolky každoročne organizujú súťaže Družstvá mladých zdravotníkov pre I. stupeň a Družstvá mladých
zdravotníkov pre II. stupeň. Študenti stredných škôl sa zúčastňujú súťaží Družstiev prvej
pomoci mládeže.
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Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka je súťaž dobrovoľných
zdravotníkov SČK v poskytovaní prvej pomoci. Celoslovenská
súťaž nesie meno lekára – záchranára, ktorý celý svoj život venoval záchrane životov druhých a tragicky zahynul pri výkone služby.
Presadzoval poskytovanie účinnej laickej prvej pomoci pri nešťastiach, úrazoch a náhlych vážnych ochoreniach. Víťazné družstvo
z Memoriálu pravidelne reprezentuje SČK na európskej súťaži/
prehliadke prvej pomoci – FACE. 25. ročník celoslovenskej súťaže
sa v roku 2017 konal v Nových Zámkoch. Európska súťaž FACE
sa v roku 2017 neuskutočnila.

SÚŤAŽE V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

počet družstiev

počet súťažiacich

Prehliadky malých zdravotníkov (MŠ)

316

1 187

Družstvá mladých zdravotníkov I. stupeň (ZŠ)

295

1 524

Družstvá mladých zdravotníkov II. stupeň (ZŠ)

446

2 361

Družstvá prvej pomoci mládeže (SŠ)

173

1 109

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka (dospelí)
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PREDNÁŠKY NA ŠKOLÁCH
Počet škôl
Počet oslovených žiakov/študentov

základné školy

stredné školy

vysoké školy

692

213

7

30 198

11 871

294
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KAMPANE
Bezpečnosť na cestách
Zamestnanci a dobrovoľníci SČK sa každý rok podieľajú na preverovaní úrovne vedomostí vodičov v
oblasti poskytovania prvej pomoci. V rámci spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky sa
Slovenský Červený kríž v auguste 2017 zúčastnil na preventívnych kontrolách na celom Slovensku. Na
prvú pomoc sme sa pýtali 1 450 vodičov. Správne odpovedať i prakticky ukázať resuscitáciu na modeloch vedela len polovica - 761 vodičov.
Následná kontrola obsahu a druhov lekárničiek v motorových vozidlách prebehla u 1 751 vodičov, z
čoho 1 178 z nich malo lekárničku spĺňajúcu požadované kritériá.
V roku 2017 SČK svoje preventívne aktivity v oblasti bezpečnosti na cestách výrazne rozšíril aj o aktivity
pre deti. Vďaka štyrom kompletne vybaveným mobilným dopravným ihriskám Nadačného fondu Lidl v
Nadácii Pontis uskutočňoval podujatia v rôznych regiónoch s cieľom prispievať k znižovaniu úrazovosti
detí na cestách.

Svetový deň prvej pomoci
Každý rok si druhú septembrovú sobotu pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Témou Svetového
dňa 2017 boli úrazy v domácnosti, kde sa podľa štatistík udeje až 80% nehôd a úrazov. Cieľom bolo
zvýšiť povedomie o rizikách úrazov v domácom prostredí a o tom ako im predchádzať. Pri tejto príležitosti sme pripravili leták – 12 najdôležitejších rád a tipov, ako predchádzať najčastejším každodenným nehodám v domácnosti.
K tradičným podujatiam spojeným so
Svetovým dňom prvej pomoci sa tento rok
pridalo aj predstavenie novej publikácie
o prvej pomoci pre žiakov druhého a
tretieho ročníka základných škôl. Knihu
Kamil a psík zdravotník, ktorá vznikla
vďaka spolupráci SČK a spoločnosti LIDL,
pokrstili SČK, LIDL aj školáci.
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V roku 2017 prezident SČK, lekár, odborník, nadšenec a propagátor prvej pomoci doc. MUDr. Viliam Dobiáš vydal dve publikácie zamerané na širokú laickú i menej laickú verejnosť a problematiku prvej pomoci.
5P – Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov
Pre tých, čo chcú vedieť viac Kniha nie je len pre pokročilých – je aj pre začiatočníkov, ktorí by sa
pokročilými poskytovateľmi prvej pomoci chceli stať.
Ako neprísť o dieťa - prvá pomoc pre mamičky a všetkých, čo sa starajú o deti
Príručka prvej pomoci nie je určená výlučne matkám. Patrí do rúk otcom, starším súrodencom,
starým rodičom, učiteľom, vychovávateľom, animátorom, táborovým vedúcim a vôbec všetkým,
ktorí sa v práci alebo vo voľnom čase pohybujú v prítomnosti detí.
SEPRP - SEdlácka PRvá Pomoc Prezident SČK Viliam Dobiáš sa odborne podieľa aj na sérii
krátkych videí SEPRP v rámci projektu Baštrng Michala Kubovčíka. SEdlácka PRvá Pomoc prostredníctvom zábavných scénok, príbehov a pesničiek na Youtube učí, ako správne poskytnúť prvú
pomoc. Červenokrižiaci tieto videá aktívne využívajú a odporúčajú ich účastníkom svojich kurzov.
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SOCIÁLNA ČINNOSŤ
Sociálna činnosť Slovenského Červeného kríža sa zameriava na konkrétneho človeka či komunitu.
Každý región má iné potreby a naši ľudia reagujú na tieto špecifiká. Preto sa aj ponuka sociálnych
služieb poskytovaných jednotlivými územnými spolkami líši od okresu k okresu. Sociálne služby
v zariadeniach a v teréne poskytujeme podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Ďalšie
sociálne činnosti, tradičné pre miestne spolky SČK, vykonávajú jednotlivci či skupiny – susedská
výpomoc, pomoc dôchodcom v domácom prostredí, zbierky šatstva, potravinové zbierky a pod.

ODBORNÉ ČINNOSTI
Základné sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, a to posúdením povahy problému, poskytnutím základných informácií o možnostiach
riešenia problému a odporúčanie, príp. sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Súčasťou sociálno-poradenskej činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby, čo vedie ku skvalitneniu poskytovaných služieb.
Územné spolky SČK každodenne poskytujú základné sociálne poradenstvo pri poskytovaní registrovaných sociálnych služieb.
Špecializované sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov
fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. Poskytuje ho
odborne pripravený a skúsený špecializovaný sociálny poradca s potrebným vzdelaním na základe
akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Špeciálne sociálne poradenstvo poskytujú územné spolky pri prevádzkovaní svojich zariadení sociálnych služieb. Samostatne akreditovanú odbornú činnosť špecializovaného sociálneho poradenstva majú akreditovanú územné spolky
SČK Humenné, Košice – mesto a Senica.
Ďalšie odborné činnosti ako pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a sociálna rehabilitácia sú činnosti, ktoré
vykonávajú len územné spolky SČK prevádzkujúce zariadenia sociálnych služieb alebo poskytujúce
domácu opatrovateľskú službu.
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SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
NOCĽÁHÁREŇ
Nocľaháreň poskytuje prístrešie na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, ošatenie a obuv a zároveň utvára podmienky na prípravu a výdaj stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny.
Nocľáhareň Večierka
prevádzkuje:

ÚzS SČK Banská Bystrica (údaje za rok 2017)

počet klientov:

148

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.

ÚTULOK
Útulok poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu a nevyhnutné ošatenie a obuv. V útulku sa utvárajú podmienky okrem prípravy a výdaja stravy a vykonávania osobnej hygieny aj na pranie, žehlenie
a údržbu šatstva, a záujmovú činnosť.
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Útulok Prístav
prevádzkuje:

ÚzS SČK Banská Bystrica (údaje za rok 2017)

počet klientov:

65

Územný spolok SČK v Banskej Bystrici dáva možnosť klientom útulku privyrobiť si predajom časopisu Nota Bene. V roku 2017 22 klienti predali až 22 686 kusov časopisu.
Útulok Nádej šanca
prevádzkuje:

ÚzS SČK Banská Bystrica (údaje za rok 2017)

počet klientov:
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Útulok Adom - útulok, sociálne zariadenie ÚzS SČK v Michalovciach
prevádzkuje:

ÚzS SČK Michalovce (údaje za rok 2017)

počet klientov:

14

ADOM je určený pre mladistvých po ukončení pobytu v detskom domove.

Útulok Dom Humanity
prevádzkuje:

ÚzS SČK Snina (údaje za rok 2017)

počet klientov:

6
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ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA
Zariadenia núdzového bývania slúžia na ochranu života a zdravia osoby v nepriaznivej sociálnej
situácii, zabezpečujú utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymity na účely ochrany jej súkromia
a rodinného života.

Útulok Manu
prevádzkuje:

ÚzS SČK Banská Bystrica (údaje za rok 2017)

počet klientov:

16

Dom Humanity
prevádzkuje:

ÚzS SČK Snina (údaje za rok 2017)

počet klientov:

6

Zariadenie núdzového bývania Maják
prevádzkuje:

ÚzS SČK Trebišov (údaje za rok 2017)

počet klientov:

28
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SOCIÁLNE ZARIADENIA NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU
ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU
ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU
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
usmerňovanie a monitorovanie osoby pri sebaobslužných úkonoch a starostlivosti o svoju domácnosť.
Dom Humanity
prevádzkuje:

ÚzS SČK Snina (údaje za rok 2017)

počet klientov:

1

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.
Zariadenie pre seniorov SČK Liptovský Hrádok
prevádzkuje:

ÚzS SČK Liptovský Mikuláš (údaje za rok 2017)

počet klientov:

20

Dom Humanity SČK
prevádzkuje:

ÚzS SČK Trenčín (údaje za rok 2017)

počet klientov:

29
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Zariadenie pre seniorov - Dom sv. Lazara
prevádzkuje:

ÚzS SČK Žilina (údaje za rok 2017)

počet klientov:

13

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.
Názov zariadenia

SČK, územný spolok

počet klientov

Dom SČK Poprad - Spišská Sobota

Poprad

38

Zariadenie opatrovateľskej služby

Rožňava

9

Dom SČK Prameň nádeje

Trebišov

29

Dom humanity SČK Kráľovský Chlmec

Trebišov

12

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V našich domovoch sociálnych služieb sa venujeme buď zdravotne postihnutým deťom, mládeži, dospelým 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, muzikoterapii, tréningom pamäte a v
prípade potreby klientom zabezpečujeme zdravotnícku starostlivosť prostredníctvom ADOS SČK.
Názov zariadenia

SČK, územný spolok

počet klientov

DSS SČK pre mentálne postihnuté deti,
mládež a dospelých – ambulantná forma

Banská Štiavnica

12

DSS SČK pre mentálne
postihnutých dospelých

Bratislava - mesto

11

DSS SČK pre deti a dospelých
so zdravotným postihnutím

Košice - mesto

21

DSS Dom humanity G. Bergera

Rožňava

22
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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 stupeň V a má zdravotné
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová
porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS,
organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
Názov zariadenia

SČK, územný spolok

počet klientov

Dom humanity Slovenský Červený kríž

Trenčín

3

Maják

Trebišov

9

Prameň nádeje Trebišov

Trebišov

8

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
Alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, sklerózou multiplex, schizofréniou,
demenciou rôzneho typu). Do zariadenia je možné dochádzať aj iba niekoľko krát za týždeň na
4 - 8 hod. V roku 2017 mal stacionár 6 klientov.

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

opatrovateliek

Humenné

44

21

Rožňava

13

13

Senica

31

18

Topoľčany

10

7
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PREPRAVNÁ SLUŽBA
Prepravná služba SČK poskytuje:
• prepravu osoby zdravotne postihnutej
• prepravu osoby na invalidnom vozíku
• asistenta počas prepravy
• sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia
v zdravotníckom zariadení
• zdravotnícke pomôcky (invalidný vozík,
chodítko) počas prepravy a vyšetrenia bez úhrady

počet

SČK, územný
spolok

klientov

opatrovateliek

Banská Bystrica

1 290

3 872

Humenné

198

1 987

Levice

748

1 143

Liptovský Mikuláš

54

154

Poprad

11

26

Prešov

27

19

Rožňava

137

8 878

Senica

213

3 638

V roku 2017 SČK v spolupráci so spoločnosťou Kaufland rozbehol projekt podpory terénnych sociálnych služieb SČK. Kaufland daroval 5 nových automobilov. Autá sú špeciálne upravené – disponujú plošinou na prevoz osôb so zdravotným postihnutím. Vďaka novým vozidlám územné spolky
SČK v Senici, Liptovskom Mikuláši, Humennom, Žiari nad Hronom a v okolí Košíc môžu rozširovať
počet ľudí, ktorým pomáhajú a tak zlepšovať ich životné podmienky.

32

POŽIČIAVANIE POMÔCOK
Sociálna služba požičiavanie pomôcok je určená osobám s nepriaznivým zdravotným stavom
vedúcim k odkázanosti na pomôcku. Zapožičiavame polohovacie postele, invalidné vozíky, sedačky do vane na hygienickú očistu, nafukovacie vane na celkový kúpeľ pacienta na lôžku, zdvíhacie
zariadenia, chodítka na podporu chôdze (rôzne typy) a iné drobné pomôcky na ošetrenie pacienta.
SČK, územný spolok

počet klientov

Bratislava – mesto

6

Humenné

43

Liptovský Mikuláš

124

Poprad

8

Prešov

3

Rožňava

5

Senica

69

Svidník

3

Žiar nad Hronom

24
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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 prostredí
• osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.
SČK, Územný spolok Banská Bystrica subdodávateľsky zabezpečuje pre mesto Banská Bystrica
dispečing a monitorovanie životných potrieb v rámci služby SOS Senior. V roku 2017 v rámci tejto
služby SČK zaznamenal 57 signálov potreby pomoci od 16 klientov.

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, územný spolok

počet klientov

Humenné

5

Levice

1 606

Senica

126

PODPORNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Jedáleň
V jedálni poskytujeme stravovanie seniorom, zdravotne postihnutým alebo osobám s nepriaznivým
zdravotným stavom a tým, ktorí nemajú zabezpečené podmienky nevyhnutné na uspokojovanie základných životných potrieb.
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územný spolok SČK

počet vydaných jedál
v jedálni

prostredníctvom donášky

Bratislava - mesto

6 960

-

Košice - mesto

16 084

-

Levice

25 510

32 815

Poprad

14 274

47 354

Prešov

9 411

11 780

Rožňava

9 733

14 035

Senica

24 833

12 831

Topoľčany

3 200

12 800

Trebišov

42 237

-

Trenčín *

15 508

-

Vranov nad Topľou

4 437

10 809

* Počet zahŕňa len vydané obedy
v zariadení
Mnohé územné spolky poskytujú
donášku obedov/ rozvoz stravy aj na
základe zaregistrovanej opatrovateľskej
služby podľa zákona 448/2007 Z. z., či
na základe zmluvy s mestom. Rozvoz
stravy však niekedy poskytujú aj občanom, ktorí nemajú priznanú opatrovateľskú službu, no ich vek, či zdravotný stav
im už neumožňuje chodiť do jedálne pre
dôchodcov, alebo si pripraviť teplé jedlo.
Využívajú na to aj spoluprácu s ÚPSVaR
prostredníctvom aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej služby podľa §
52a zákona č.5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti.
Práčovňa
Táto podporná sociálna služba na pranie, žehlenie a údržbu bielizne je poskytovaná seniorom, zdravotne
postihnutým alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom a tým, ktorí nemajú zabezpečené podmienky nevyhnutné na uspokojovanie základných životných potrieb. Práčovňu prevádzkuje SČK, Územný spolok
Bratislava – mesto a v roku 2017 túto službu využívalo 52 klientov.
Stredisko osobnej hygieny
Poskytujeme priestor pre osobnú hygienu tým, ktorým to ukladá zákon 448/2008 Z.z. Stredisko
osobnej hygieny územného spolku SČK v Liptovskom Mikuláši v roku 2017 využívalo 493 klientov.
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VZDELÁVANIE V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Slovenský Červený kríž realizuje akreditované 226-hodinové kurzy opatrovania a kurzy opatrovania detí.
KURZ OPATROVANIA
Kurz opatrovania SČK je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Okrem teoretickej a praktickej výučby obsahuje aj 72 hodín odbornej praxe vo vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, či zariadeniach sociálnych služieb.
Absolventi kurzu získajú komplexné vedomosti o problematike opatrovateľskej starostlivosti a sú schopní aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti. Budú tiež vedieť zareagovať v mimoriadnych situáciách, pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára. Naučia sa tiež
taktne a rozvážne pristupovať ku klientom – nielen v súlade so zásadami etiky a morálky, ale aj v súlade
s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí.
Územné spolky SČK v roku 2017 vyškolili 1 198 opatrovateliek a opatrovateľov v 125 kurzoch
opatrovania.

KURZ OPATROVANIA DETÍ
Od marca 2017 SČK poskytuje aj kurz opatrovania detí akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Absolventi kurzu získajú vedomosti o:
• zásadách starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa, v domácnosti dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na
starostlivosť o dieťa,
• metódach a formách výchovnej činnosti so zreteľom na
vek dieťaťa,
• základoch z pedagogiky, psychológie, patopsychológie,
• zásadách prevencie úrazov a bezpečnosti dieťaťa,
• zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch
a poraneniach dieťaťa,
• starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí,
• pestovaní hygienických návykoch detí,
• zásadách správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa,
• etických princípoch práce opatrovateľky/opatrovateľa detí,
• prevádzkových a hygienických požiadavkách na prácu
s deťmi.
Takto vyškolení ľudia sa môžu následne uplatniť ako
opatrovatelia detí do veku troch rokov.

V roku 2017 SČK
vyškolil 86 opatrovateliek
a opatrovateľov v 11
kurzoch opatrovania detí.
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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, hračky,
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,
internátnych školách či nemocniciach. V roku 2017
sme ošatením pomohli takmer 7-tisícom ľudí.

Letné rekondičné pobyty
V letných mesiacoch niektoré územné spolky pravidelne organizujú rekondičné pobyty pre dospelých i
pre deti. Väčšina z nich sa uskutočňuje v talianskych
letoviskách, niektoré na Slovensku. Viaceré územné
spolky počas prázdnin organizovali aj denné tábory
pre deti.

územný spolok SČK

rekondično-rehabilitačné pobyty pre deti
počet turnusov

počet detí

Banská Bystrica

1

29

Levice

1

30

Senica*

5

47

Liptovský Mikuláš

1

48

*Na rekondičných pobytoch územného spolku sa zúčastňujú rodičia s deťmi i seniori.
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STAROSTLIVOSŤ O ĽUDÍ BEZ DOMOVA V ZIME
Život ľudí bez domova je v zimných mesiacoch náročnejší ako zvyčajne. Slovenský Červený kríž vo
viacerých územných spolkoch v chladnom období poskytuje oblečenie a pripravuje teplé jedlo pre ľudí
bez domova i osamelých občanov. Tradičná je príprava červenokrížskej kapustnice.
ASISTENČNÁ SLUŽBA
Územné spolky SČK poskytujú unikátnu asistenčnú službu prostredníctvom svojich zamestnancov,
dobrovoľníkov a prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona
č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Táto služba má za cieľ napomôcť riešeniu sociálno-zdravotnej politiky v danom meste, podať pomocnú ruku občanovi v núdzi (telesne a zdravotne postihnutému)
a dopĺňať nedostatočné sociálne služby v zdravotníckych zariadeniach (nemocnice a polikliniky). Ide
predovšetkým o pomoc pacientom a návštevníkom orientovať sa v zdravotníckom zariadení, asistenciu
a sprevádzanie pacientov pri rehabilitácii, vyšetrení u lekárov – pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, vybavení
laboratórnych vyšetrení, hospitalizácii, 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 2017 až 50 622 asistencií.
územný spolok SČK

počet poskytnutých asistencií

Humenné

14 533

Levice

11 000

Rožňava
Senica

305
24 784
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SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ A OP FEAD
Slovenský Červený kríž sa od roku 2016 zapojil do Operačného programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby). Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, prijímateľom a realizátorom pomoci v zmysle OP FEAD je Ústredie práce, rodiny a sociálnych vecí
SR (ÚPSVaR).
SČK je jednou z partnerských organizácií
pri distribúcii materiálnej pomoci.
24 územných spolkov SČK sa so svojimi
pracovníkmi a dobrovoľníkmi podieľa
na realizácii troch opatrení v 36 okresoch
Slovenskej republiky - poskytovanie
potravinových balíčkov, hygienických
balíčkov a varenie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia
materiálnej deprivácie.
V roku 2017 pracovníci a dobrovoľníci
SČK počas ďalších štyroch kôl distribúcie
rozdali 197 259 potravinových balíkov
a 31 297 hygienických balíkov.
V priebehu druhého polroka 2017 územné spolky SČK v Liptovskom Mikuláši a Poprade vydali
takmer 6-tisíc teplých polievok pre ľudí bez domova.
Dôležitou súčasťou sú sprievodné opatrenia v podobe sociálneho poradenstva, ktoré pomáhajú pomáhať ďalej - červenokrižiaci tak mohli ľuďom dodatočne poskytnúť ošatenie, poradiť im či odkázať
na ďalšiu špecializovanú pomoc.
Pozitívnym efektom tohto programu je tiež intenzívnejšia spolupráca s dobrovoľníkmi SČK, pracovníkmi obcí a terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Vďaka angažovanosti všetkých strán je jednoduchšie
tiež oslovovanie konečných príjemcov i výber sekundárnych príjemcov.
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ZDRAVOTNÁ ČINNOSŤ
V súlade so zákonom 578/2004 Z.z. vykonáva Slovenský 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

Územný spolok SČK prevádzkujúci toto zariadenie:

Košice – mesto

Počet klientov:

42

Počet zamestnancov:

3

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Špecializačný odbor:
Územný spolok SČK prevádzkujúci toto zariadenie:

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Košice – mesto

Počet klientov:

90

Počet zamestnancov:

2

Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) v roku 2017 prevádzkoval SČK, Územný spolok SČK Senica. Služby poskytovali 3 zamestnanci 86 klientom.

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 prípravu na získanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti.
Cieľom organizovania a vykonávania prípravných kurzov na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov.
Pre pracovníkov pracujúcich v epidemiologicky závažnom 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 obsluhe vodovodných zariadení.
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MLÁDEŽ SČK
Mládež SČK je osobitnou organizačnou jednotkou Slovenského
Červeného kríža. Mládež SČK združuje 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:
• pomáhať usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné
a spoločensky vyspelé osobnosti,
• umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave a uskutočňovaní programov v duchu základných princípov hnutia,
• pomáhať viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti,
sociálnemu cíteniu a medzinárodnému 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 (prezidenta, prvého a druhého viceprezidenta a ďalších
dvoch členov Prezídia Mládeže SČK).
Zasadnutia Rady Mládeže SČK v roku 2017
7. - 9. apríl 2017
27. - 29. október 2017

Vrútky
Veľký Slavkov

Prezídium Mládeže SČK
Prezídium mládeže je stály výkonný orgán Mládeže SČK. Prezídium mládeže zabezpečuje plnenie
uznesení rady mládeže. Prezídium riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť územných rád mládeže.
Prezídium za svoju činnosť zodpovedá Rade mládeže.
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V novembri 2016 po odstúpení všetkých členov Prezídia Mládeže SČK bolo zvolené nové
prezídium na funkčné obdobie 2016 - 2018 v zložení:
prezidentka Mládeže SČK

Viktória Šutová

1. viceprezident Mládeže SČK

Jakub Medveď

2. viceprezident Mládeže SČK

Martin Ďurica (kooptovaný)

členka prezídia Mládeže SČK

Kristína Ježová

členka prezídia Mládeže SČK

Lívia Knapčoková

počet členov Mládeže SČK

2 050

počet skupín Mládeže SČK
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PROJEKTY
Dorotka a jej priatelia
Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách pravidelné stretnutia s mladými ľuďmi vo veku 16 až 25 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej Dorotky, ktorá
je rovesníčka detí materských 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 deti pomôcť iným a posilňujú sa v
nich hodnoty humanity.
Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi “dospelákov”, ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov je
projekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva. V roku 2017 bolo počas národného kurzu vyškolených 33 koordinátorov. V roku 2017 sa do
realizácie projektu zapojilo 14 územných spolkov, 44 koordinátorov, 55 materských škôl a 1 411 detí.
Projekt Dorotka a jej priatelia je zo strany zapojených materských škôl naďalej hodnotený ako veľmi
úspešný a vhodný pre prácu s deťmi v materských školách. Je aktivitou Mládeže SČK, ktorá výrazným
spôsobom prispieva k výchove budúcich dobrovoľníkov zapájajúcich sa do všetkých činností Slovenského Červeného kríža.
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Projekty HIV / AIDS prevencia (HAP)
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.
V projekte sa využíva metóda simulácie reálnych situácií prostredníctvom rovesníckeho prístupu. Počas
roka sa projektu zúčastnilo 1300 študentov. Aktívnych koordinátorov projektu evidujeme 20.
Cieľom projektu je:
• zmena prístupu mladých ľudí k problematike HIV/AIDS,
• odstraňovanie postoja „mňa sa to netýka“,
• zdôraznenie uvedomenia si potenciálnych dôsledkov rizikového správania,
• odovzdávanie si odborných informácií vo forme zrozumiteľnej pre mladých ľudí,
• odstraňovanie mýtov a povier,
• zdôraznenie otázky ľudskosti,
• pochopenie problémov ľudí žijúcich s HIV/AIDS,
• odstraňovanie predsudkov, diskriminácie a stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS,
• zapojenie mladých ľudí do prípravy a realizácie projektov prevencie HIV/AIDS na Slovensku.
Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl a žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl.
Národný kurz k projektu HIV/AIDS sa v roku 2017 uskutočnil vo Vrútkach. Zúčastnilo sa ho 15 koordinátorov z 10 územných rád Mládeže SČK. Po 21-krát sa konala kampaň Sviečkový pochod
a taktiež druhý ročník Národnej súťaže k HIV/AIDS prevencia.
1. decembra 2017 sa v Bratislave konala Národná súťaž HIV/AIDS prevencie, ktorej sa zúčastnilo
15 trojčlenných družstiev.
Mládež SČK realizuje za SČK aktivity v rámci Národného programu boja proti HIV/AIDS v SR.
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Projekt prvej pomoci (3P)
Cieľom projektu je pripraviť trénerov prvej pomoci SČK z radov študentov stredných škôl s aktívnym
záujmom o prvú pomoc. Projekt učí účastníkov zhodnotiť vzniknutú mimoriadnu situáciu bez ohrozenia vlastného zdravia, orientačne stanoviť laickú diagnózu, poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Rozvíja
aktívny záujem účastníkov o pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity,
zodpovednosti za zdravie a vzájomnej pomoci.
Projekt je zameraný na rozšírenie vedomostí o poskytovaní prvej pomoci a o základoch starostlivosti o
zdravie medzi mládežou, a tým aj medzi širokou verejnosťou. Zámerom je podporovať budovanie siete
mladých ľudí s jednotnými postupmi prvej pomoci, ktorí budú schopní naučené vedomosti odovzdať
svojím rovesníkom na základných a stredných školách (v rámci zdravotnej výchovy, branných cvičení, pri
príprave družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa (DMZ) i družstiev prvej pomoci mládeže (DPP M) )
a tiež prostredníctvom rovesníckeho prístupu zatraktívniť problematiku prvej pomoci pre mladých ľudí.
V roku 2017 sa kurz k projektu prvej pomoci uskutočnil pri Žiline, v Terchovej. Zúčastnilo sa ho 30 mladých ľudí z celého Slovenska. Doškolenia sa zúčastnili 4 tréneri prvej pomoci. Aktívnych trénerov prvej
pomoci bolo spolu 73. Počet vyškolených žiakov a študentov prvej pomoci dosiahol počet 10 600.
Počet vytrénovaných družstiev na okresné súťaže prvej pomoci trénermi bolo 62.

Spolu to zvládneme
Spolu to zvládneme je národným projektom Mládeže SČK. Jeho cieľom je prelomiť medzigeneračnú bariéru. Mládežníci navštevujú domovy sociálnych služieb, spríjemňujú chvíle seniorom rôznymi
aktivitami, akými sú napríklad tvorivé dielne, vianočné koledovanie, alebo samotnými posedeniami,
rozhovormi. Počas roku 2017 sa do projektu zapojilo 115 mládežníkov a 405 seniorov.
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KAMPANE
Sviečkový pochod
Sviečkový pochod pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS je organizovaný ako súčasť globálnej
kampane Medzinárodnej Federácie Spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MFČK/ČP).
Cieľom projektu je:
• demonštrovať solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS,
• zamerať pozornosť spoločnosti na problematiku HIV/AIDS súvisiacu
so stigmatizáciou a diskrimináciou,
• uctiť si pamiatku obetí AIDS,
• podporiť ľudí žijúcich s HIV/AIDS,
• mobilizovať spoločnosť v boji proti HIV/AIDS.

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 2017 Mládež SČK pripravila kampaň Sviečkový pochod
už po dvadsiaty prvý krát. V 10 mestách na Slovensku takmer 270 dobrovoľníkov Mládeže SČK oslovilo
priamo viac ako 2-tisíc ľudí, ktorí sa zúčastnili sviečkových pochodov. Mládežníci pripravili besedy
na stredných školách a internátoch, postavili informačné stánky v nákupných centrách. Dobrovoľníci
Mládeže SČK rozdávali v centrách miest červené stužky, propagačné materiály a realizovali anketu.
Informácie o kampani odvysielala RTVS, regionálne televízie, rádiá i lokálna tlač. Informácie boli tiež na
webových stránkach SČK, medializácia bola zabezpečená aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
Dva veľké Sviečkové pochody usporiadali mládežníci v Bratislave – zúčastnilo sa ho viac ako 80 dobrovoľníkov z celého Slovenska - a tiež v Košiciach. Ku kampani sa pridali územné spolky SČK Banská
Bystrica, Bratislava - mesto, Galanta, Humenné, Košice - mesto, Levice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové
Zámky, Poprad, Rožňava, Senica, Topoľčany, Trnava a Žiar nad Hronom.
Takmer 200 dobrovoľníkov SČK prostredníctvom spomenutých aktivít a medializáciou podľa odhadov
oslovilo viac ako 200-tisíc ľudí.
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Hodina o Červenom kríži
Celoslovenská kampaň Hodina o Červenom kríži šíri povedomie o Medzinárodnom hnutí Červeného
kríža a Červeného polmesiaca. V roku 2017 to bol už deviaty ročník a kampaň sa stala celoročnou
aktivitou Mládeže SČK.
Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca je najstaršou a najväčšou humanitárnou
organizáciou pôsobiacou v súčasnosti v 191 krajinách sveta. Združuje viac ako 17 miliónov dobrovoľníkov, ktorí každoročne participujú na aktivitách v duchu siedmich princípov Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Cieľom kampane je priblížiť širokej verejnosti príbeh myšlienky Červeného kríža ako
aj dobrovoľnícku prácu našich členov. Každoročne kampaň prispieva k rozširovaniu členskej základne
Mládeže SČK, keď sa mnohí z jej sympatizantov rozhodnú pridať a pomáhať šíriť silu ľudskosti.

V rámci kampane bolo usporiadaných viac ako 80 aktivít na lokálnej úrovni. Sprievodnými aktivitami
mládežníci oslovili viac ako 2-tisíc žiakov, študentov a ľudí z verejnosti.
Medzinárodná spolupráca
Zástupcovia Mládeže SČK boli opäť pozvaní zúčastniť sa medzinárodného kempu v Rakúsku. V roku
2017 to bol už 62. ročník letného kempu pre mládežníkov z celého sveta. Mládežníkov SČK zastupovali Richard Čanaky z Nových Zámkov a Elisabeth Tamášová z Bratislavy.
Prezidentka Mládeže SČK Viktória Šutová sa v novembri 2017 spolu s prezidentom SČK doc. MUDr.
Viliamom Dobiášom zúčastnila štatutárnych stretnutí ČK/ČP a celosvetového fóra Mládeže ČK/ČP
v tureckej Antálii.
V roku 2017 mládežníci SČK zorganizovali v Bratislave priateľské stretnutie so zástupcami Mládeže
Fínskeho Červeného kríža. Bolo príležitosťou lepšie sa spoznať, vymeniť si skúsenosti a nápady v oblasti
vedenia a organizovania červenokrížskej mládeže.
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LOKÁLNE AKTIVITY MLÁDEŽE
Víkendy prvej pomoci
motivačné víkendy pre mládežníkov, na ktorých absolvujú 33-hodinový kurz prvej pomoci
Projekt prevencie drog pre mladých - ADP antidrugs project
mládežníci pripravujú besedy pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl
Zbierky
hračiek, šatstva a potravín pre deti z zo sociálne slabších rodín a ľudí bez domova
Medzinárodná kampaň „Not a target“
kampaň na sociálnych sieťach upozorňujúca na potrebu chrániť dobrovoľníkov ČK a ČP
a zdravotníckych pracovníkov pri ich pomoci v oblastiach vojnových konfliktov
Beh za sedem princípov
šírenie myšlienok Medzinárodného hnutia ČK/ČP a jeho princípov
Návštevy
mládežníkov v centre pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
Aktivity Mládeže SČK v rámci bezpríspevkového darcovstva krvi
zapájanie sa do národných kampaní SČK, organizovanie Kvapky mládeže v Leviciach
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HUMANITÁRNA POMOC
A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
Krízový manažment vytvára podmienky na zabezpečenie potrebných zdrojov, síl a prostriedkov na
riešenie krízových situácií – v dôsledku prírodných katastrofy i ozbrojených konfliktov. 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
Humanitárne jednotky SČK sú zložené z minimálne štyroch dobrovoľníkov, vyškolených v prvej pomoci a na zmierňovanie následkov prírodných a priemyselných katastrof. V súčasnosti pôsobí na území
Slovenskej republiky 13 humanitárnych jednotiek SČK – v Banskej Bystrici, Bratislave, Humennom,
Košiciach, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Nitre, Prešove, Senici, Svidníku, Trenčíne, Trnave a Žiline.
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 podrobnostiach na
zabezpečovanie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany môže rozhodnúť aby SČK
vytvoril záchrannú jednotku civilnej ochrany. Rozhodnutím Okresného úradu Senica má SČK, územný
spolok Senica vytvorenú záchrannú jednotku civilnej ochrany. Táto záchranná jednotka je vytvorená z
členov humanitárnej jednotky SČK.
HUMANITÁRNA POMOC
Pomoc pre rodiny po požiari
Vo februári 2017 ničivý požiar zasiahol rodinné domy v obciach Kecerovce a Slanec, bez strechy nad
hlavou ostalo 30 ľudí. Tragédia si vyžiadala aj ľudskú obeť, o život prišiel 5-ročný chlapec. Urýchlenú
humanitárnu pomoc zorganizoval územný spolok SČK Košice – okolie v spolupráci s kolegami z Prešova. Zmobilizovali sa pracovníci, dobrovoľníci i mládežníci – v priebehu niekoľkých hodín a následných
dní expedovali do Keceroviec viac ako 1000 kg šatstva, 15 párov obuvi, posteľnú bielizeň, prikrývky,
vankúše, 300 kg trvanlivých potravín, hygienické a čistiace prostriedky. Ďalších 400 kg ošatenia, posteľnej bielizne, prikrývok a iných potrebných vecí do domácnosti putovalo do Slanca.
V septembri 2017 horelo v rómskej osade Krivany. Poškodených bolo 7 rodinných domov, približne
60 ľudí zostalo bez strechy nad hlavou. Územný spolok SČK Prešov zabezpečil pomoc vo forme
mycích a pracích prostriedkov a zabezpečil aj dopravu ďalšej materiálnej pomoci zo strany Asociácie
samaritánov SR (detské oblečenie).
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SČK pomáhal na diaľniciach
Na diaľnici v úseku medzi Popradom a obcou
Spišský Štvrtok v okrese Levoča sa ráno 20. apríla
2017 stala hromadná dopravná nehoda. Zranených
bolo vyše 24 osôb, poškodených približne 50 áut.
K nehode došlo počas mimoriadne nepriaznivých
poveternostných podmienok a snehovej búrky. Na
mieste zasahovali dve desiatky hasičov. Červenokrižiaci z popradského územného spolku poskytovali
záchranárom aj postihnutým osobám v evakuačnom autobuse čaj, kávu a potravinové balíčky.
Miestny krízový štáb mimoriadne vyzdvihol pomoc
Slovenského Červeného kríža.
Červenokrižiaci boli na diaľnici opäť v júli, keď medzi
Bratislavou a Sencom dopravná nehoda zablokovala cestu v oboch smeroch. Stovky áut uviazli v
dlhých kolónach. Dobrovoľníci z územného spolku
SČK Bratislava - mesto zabezpečovali pitný režim
pre vodičov i spolujazdcov, medzi ktorými bolo aj
veľa detí. Celé tri hodiny rozdávali vodu, kávu i čaj.
Deti dostali piškóty, keksy, aj plyšové hračky.

CVIČENIA
Cvičenie v bratislavskom železničnom tuneli
Humanitárna jednotka územného spolku SČK Bratislava – mesto sa v apríli 2017 zúčastnila cvičenia
- požiar vlaku v železničnom tuneli nad Hlavnou stanicou. SČK bol požiadaný o pomoc a súčinnosť s
ostatnými zložkami IZS. Členovia humanitárnej jednotky poskytovali pomoc podľa pokynov - preberali pacientov vyvážaných z tunela, transportovali ich do hniezda zranených, poskytovali predlekársku
starostlivosť v hniezde a dodávali informácie pre evidenciu zranených. Členovia humanitárnej jednotky
ocenili možnosť precvičenia súčinnosti a komunikácie s ostatnými zložkami IZS, čo prispeje k hladšiemu
priebehu ďalších cvičení i prípadných skutočných zásahov.
Cvičenie na Kysuciach
V máji 2017 sa v obci Makov konala veliteľská teoretická príprava s cieľom preškoliť veliteľov a vedúcich
zásahových úsekov dobrovoľných záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS).
Cvičenie malo zdôrazniť úroveň riadenia a velenia najmä pri súčinnostných záchranných akciách pod
velením PZ SR a Horskej záchrannej služby - pri pátraní po nezvestných osobách, spoločnom nasadzovaní síl a prostriedkov s dôrazom na platné právne predpisy a zmluvné vzťahy Slovenskej a Českej
republiky. Medzi preškolenými boli aj členovia Slovenského Červeného kríža.
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Taktické cvičenie v tuneloch
Pred spustením tunelov POĽANA a SVRČINOVEC v okrese Čadca do prevádzky sa v máji 2017 uskutočnilo taktické cvičenie Integrovaného záchranného systému. Bolo zamerané na precvičenie súčinnosti
HaZZ, Policajného zboru, záchrannej zdravotnej služby a objektových útvarov pri vyhľadávaní zranených
a postihnutých osôb, ich záchrane, poskytnutí prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti zraneným osobám s ich následným transportom do zdravotníckych zariadení. Cvičenia sa zúčastnili i dobrovoľníci z územného spolku SČK Čadca - ich úlohou bolo namaskovať realistické poranenia figurantov.
Blonde Avalanche
Koncom septembra sa červenokrižiaci zúčastnili medzinárodného cvičenia Blonde Avalanche 2017,
ktoré bolo dvojstupňovým veliteľsko-štábnym cvičením s čiastočným vyvedením vojsk.
Cieľom bolo precvičiť nasadenie jednotlivých modulov mnohonárodného ženijného práporu TISA počas
krízovej situácie spôsobenej povodňami na území Slovenskej republiky.
SČK sa zúčastnil aj cvičenia pomocou počítačovej simulácie (CAX) na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Zástupca SČK bol súčasťou skupiny odborníkov
GREY CELL, ktorí pripravovali modelové situácie a spolupracovali pri ich riešení. V Kráľovej nad Váhom
neskôr prebiehal reálny výcvik (LIVEX) jednotiek ženijného práporu Sereď v súčinnosti s príslušníkmi
zahraničných armád Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Do tejto časti sa priamo zapojili aj ôsmi členovia
humanitárnej jednotky SČK z levického územného spolku. Počas dňa výcviku, ktorý bol otvorený pre
verejnosť, zabezpečovali ukážky prvej pomoci, maskovanie poranení a predstavovali aktivity SČK. Na
ďalší deň – DV Day mali počas cvičenia za úlohu postaviť stan, prijímať evakuované osoby po vode,
registrovať ich, zabezpečovať prvotné teplo a občerstvenie, vykonávať hygienicko–zdravotný filter, poskytovať psychosociálnu podporu, komunikovať s príbuznými a zabezpečovať doplnkovú prepravu pre
ľahšie zranené osoby a osoby na invalidnom vozíku.
Nasadenie, zručnosť, zodpovednosť a profesionalita Slovenského Červeného kríža bolo vysoko hodnotené nielen generálmajorom Miroslavom Kocianom, zástupcom náčelníka generálneho štábu, ale aj
samotným ministrom obrany Petrom Gajdošom.
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VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SČK
Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža
(VZS SČK) je osobitná organizačná jednotka SČK. Jej cieľom
je rozširovať kvalifikovanosť záchranárskej činnosti 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.
Počas štvorročného obdobia 2015 – 2019 je prezidentom
VZS SČK Mgr. Radoslav Heštera a viceprezidentmi sú
Dr. Igor Baran, PhD a JUDr. Roman Rybák.
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA VZS SČK
Bratislava - mesto

16

Dunajská Streda

5

Komárno

8

Levice

5

Liptovský Mikuláš

30

Michalovce

9

Nitra

5

Prešov
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CELKOM

129

VZDELÁVANIE
VZS SČK v školiacich strediskách zabezpečuje 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. Kurzy sú tiež určené
pre pracovníkov regeneračných rehabilitačných a kúpeľných zariadení, ktoré prevádzkujú liečebné vane
a bazény s maximálnou hĺbkou vody do 130 cm. Obsah kurzu je zameraný na teoretické a praktické
zvládnutie činností vodného záchranára tak, aby bol schopný samostatne zasahovať s cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Absolvent kurzu získa
preukaz plavčíka, ktorý je platný 5 rokov. Po piatich rokoch je možné absolvovať preškolenie a následne
získať predĺženie platnosti preukazu.
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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

Školiace
stredisko
VZS SČK

Regeneračné, rehabilitačné vane
a bazény

Kvalifikačný stupeň
bronz

Bratislava
mesto

22

78

17

Liptovský
Mikuláš

72

87

Prešov

7

SPOLU

101

KvalifikačKvalifikačný
ný stupeň
stupeň zlato
striebro

Inštruktor
VZS SČK

Spolu

1

1

119

11

3

0

173

105

26

0

0

138

270

54

4

1

430

Pôsobenie plavčíkov SČK
V roku 2017 pôsobili plavčíci Slovenského Červeného kríža na otvorených vodných plochách
(Liptovská Mara) a pri 13 bazénoch na Slovensku.
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PÁTRACIA SLUŽBA
Činnosť Pátracej služby SČK vyplýva zo Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov a
tiež príslušných medzinárodných pravidiel. Riešenie žiadostí prebieha nielen v spolupráci s pátracími službami jednotlivých národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ale aj
prostredníctvom pravidelnej komunikácie s rôznymi inštitúciami Slovenskej republiky - Slovenský
národný archív, Register obyvateľstva SR, matričné úrady, Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad,
Policajný zbor SR, Úrad pre hraničnú a cudzineckú políciu, obecné úrady, Slovenský národný
archív SR a pod.
V roku 2017 Pátracia služba SČK naďalej pomáhala rodinám na Slovensku aj v zahraničí nadviazať
kontakt s príbuznými, získať potvrdenia o zajatí v koncentračných táboroch a na nútených prácach
a pátrala po hrobových miestach padlých vojakov z obdobia II. sv. vojny.
NOVÉ PRÍPADY PÁTRACEJ SLUŽBY SČK ZA ROK 2017
pátranie po osobe

78

dokumentácia z II. svetovej vojny

6

pátranie po osude ľudí v koncentračných a pracovných táboroch

16

pátranie po hroboch vojakov

24
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MEDZINÁRODNÉ HUMANITÁRNE
PRÁVO
Slovenský Červený kríž v čase mieru šíri vedomosti o medzinárodnom humanitárnom práve a o základných princípoch a myšlienkach Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca tak,
aby boli správne pochopené, akceptované a predovšetkým rešpektované. Medzinárodné humanitárne
právo je súčasťou medzinárodného verejného práva.
Medzinárodné humanitárne právo v dobe ozbrojeného konfliktu:
• chráni osoby, ktoré sa priamo nezúčastňujú na vojnových konfliktoch (civilisti, zranení, zdravotníci, obete)
• obmedzuje spôsoby a prostriedky používané na vedenie vojny
• je súčasťou medzinárodného verejného práva
Medzinárodné humanitárne právo sa uplatňuje počas:
• 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 slovenského 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 humanitárne právo v ostatných krajinách a s medzinárodnými
inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou. Zástupcovia Medzinárodného výboru Červeného
kríža každoročne navštevujú Slovenský Červený kríž.
Slovenský Červený kríž má dobrovoľných diseminátorov MHP. V uplynulom roku 29 zamestnancov
a dobrovoľníkov SČK zorganizovalo prednášky na tému Medzinárodného humanitárneho práva, do
ktorých sa zapojilo vyše 100 škôl.
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MFČK/ČP), ktoré združuje už 191 národných spoločností ČK/ČP vo svete. Medzinárodná
federácia koordinuje humanitárnu 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 územných spolkov v projektoch cezhraničnej spolupráce.

ŠTATUTÁRNE STRETNUTIA
ČERVENÉHO KRÍŽA/ČERVENÉHO POLMESIACA
V novembri sa v tureckej Antálii konali štatutárne stretnutia Červeného
kríža/Červeného polmesiaca, na ktorých sa každé dva roky stretávajú
zástupcovia národných spoločností nášho medzinárodného hnutia. Svoje zastúpenie na nich mal aj Slovenský Červený kríž - zastupoval ho prezident SČK Viliam Dobiáš a prezidentka Mládeže SČK Viktória Šutová.
Plenárnym stretnutiam predchádzalo aj Fórum Mládeže ČK/ČP.
Stretnutia boli spojené s workshopmi, diskusiami Stratégii 2030, dobrovoľníctve, migrácii, inováciách, budúcnosti ľudstva a technológiách,
ktoré nová doba prináša.
Na valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie zástupcovia 188
prítomných národných spoločností zvolili reprezentantov do medzinárodných štruktúr. Novým prezidentom MFČK/ČP sa stal Francesco
Rocca, súčasný prezident Talianskeho Červeného kríža.
#NOTATARGET
Pri výkone svojej práce mnohí pracovníci a dobrovoľníci Červeného
kríža a Červeného polmesiaca sa stávajú obeťami násilia. V roku 2017
došlo k viacerým takýmto tragédiám - Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca je hlboko znepokojené týmito aktmi
násilia, ktoré sa zameriavajú na humanitárnych pracovníkov. Bránia
tým dobrovoľníkom a personálu poskytovať pomoc komunitám, ktoré
dlhodobo trpia a sú zasiahnuté ozbrojenými konfliktami. Hnutie neustále vyzýva ozbrojené skupiny, aby rešpektovali zdravotníckych pracovníkov, sanitky a zdravotnícke zariadenia a aby tie neboli terčom ich
útokov. K medzinárodnej výzve #NotATarget – nie sme terčom, sa
pripojili aj slovenskí červenokrižiaci. Vyjadrili úprimnú sústrasť všetkým,
ktorí kvôli ozbrojeným konfliktom prišli a stále prichádzajú o svojich
blízkych, priateľov a kolegov.
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KOMUNIKÁCIA SČK
PARTNERI A SPOLUPRÁCA
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
V roku 2017 bol pre Slovenský Červený kríž mimoriadne úspešný v rámci projektov spoločenskej
zodpovednosti firiem. Viaceré komerčné spoločnosti sa rozhodli podporiť spoločensko-prospešné
aktivity práve tým, že pomohli rozvoju činností Slovenského Červeného kríža. ĎAKUJEME všetkým
tým, ktorí nám rozumejú a vidia v našej práci zmysel.
KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
V.O.S.
SČK už dlhé roky spolupracuje so spoločnosťou Kaufland vo viacerých oblastiach. Od
roku 2013 spoločne organizujeme rôznorodé
verejnoprospešné celoslovenské i regionálne
aktivity zamerané na podporu humanitárnych činností, darcovstva krvi a zdravia.
Partnerstvo stojí na vzájomnom počúvaní sa
a hľadaní spoločných riešení. V roku 2017
k tradičným oblastiam spolupráce pribudla
ďalšia - podpora kvality a rozšírenia terénnych
sociálnych služieb SČK.

1) Autá pre terénne sociálne služby SČK
Kaufland v roku 2017 daroval Slovenskému Červenému krížu päť nových, na mieru upravených
áut, ktoré budú pri svojej práci v teréne využívať územné spolky. Vďaka tejto podpore SČK rozšíri
svoje terénne sociálne služby vo viacerých regiónoch a zmierni sociálnu izoláciu ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Autá majú hydraulickú plošinu na prevoz osôb so zdravotným postihnutím, pomáhať budú spolu s červenokrižiakmi v okolí Žiaru nad Hronom, Košíc, v Humennom,
Liptovskom Mikuláši a v Senici.
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2) Pomáhame potravinami
Počas štvrtého ročníka charitatívneho projektu Pomáhame potravinami vyzbierali červenokrižiaci
rekordné množstvo - za jediný deň zákazníci vo filiálkach Kauflandu darovali vyše 49 ton potravín.
me
áha
Pom
Do projektu zbierania, balenia a distribúcie 2 416 balíkov
pre
rodiny
a jednotlivcov sa zapojilo
i
na
vi mNa
potraSČK.
652 dobrovoľníkov SČK zo všetkých 37 územných spolkov
potravinové balíky pre
rodiny, ktoré vybral SČK, prispel Kaufland ďalšími 10 tonami potravín.

Pomáhame i
potravinam

3) Darovanie krvi
Spoločnosť Kaufland podporuje svojich
zamestnancov v bezpríspevkovom darovaní krvi. Spolu so SČK sa tiež podieľa na organizovaní odberov krvi v rôznych mestách na Slovensku. Počas
spoločných odberov krvi v roku 2017
vrátane odberov krvi počas Divadelnej
kvapky krvi krv darovalo 143 zamestnancov Kauflandu z celého Slovenska a
112 darcov krvi zo širokej verejnosti.
4) Záchranárske stany
Spoločnosť Kaufland v roku 2017
darovala Slovenskému Červenému
krížu ďalšie tri záchranárske stany.
Stany majú široké využitie pri živelných
pohromách, mobilných odberoch krvi či
ukážkach prvej pomoci.
Divadelná kvapka krvi sa uskutočnila pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov
krvi 12. 6. 2017 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove a Mestskom divadle v Žiline
a 14. 6. 2017 v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave a Jókaiho divadle v Komárne.

5) Zbierka SČK
Spoločnosť Kaufland pravidelne poskytuje priestory svojich obchodných
domov pre dobrovoľníkov SČK počas
celoslovenskej zbierky.
P1-P9
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VODAX, A.S.
Spoločnosť VODAX, a.s. je dlhoročne podporuje Slovenský Červený kríž a jeho aktivity zamerané
na bezpríspevkové darcovstvo krvi a prvú pomoc. Zabezpečuje pitný režim počas červenokrížskych kampaní a súťaží.
NADÁCIA KIA MOTORS SLOVAKIA
Práca SČK si vyžaduje neustále investície. Slovenský Červený kríž získal v roku 2017 nového partnera, ktorý si celoplošne všíma červenokrížske aktivity. Stala sa ním Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá
Slovenskému Červenému krížu darovala 20 nových vozidiel Kia cee’d Sportswagon. Prispela tak k
obnove vozového parku SČK a zvýšila jeho mobilitu. Tieto automobily uľahčia výkon každodenných
činností pracovníkom SČK a pomôžu im adresnejšie a flexibilnejšie odpovedať na potreby ľudí v núdzi. Súčasťou daru nadácie boli aj sady zimných pneumatík a finančný dar na registráciu automobilov.

CELIMED, S.R.O.
Spoločnosť Celimed, s.r.o, zástupca spoločnosti OMRON na Slovensku podporuje SČK celoročným
zapožičiavaním tlakomerov a glukomerov pre územné spolky SČK na akciách zameraných na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a zdravý životný štýl.
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PROCTER & GAMBLE S MALOU POMOCOU K VEĽKEJ RADOSTI
V októbri 2017 Slovenský Červený kríž spolu so
spoločnosťou Procter & Gamble (P&G) a Coop
Jednota opäť odštartovali spoločnú iniciatívu S
malou pomocou k veľkej radosti. Kúpou vybraných
produktov značiek P&G mohli zákazníci pomôcť
Slovenskému Červenému krížu potešiť stovky detí
zo znevýhodneného prostredia. Iniciatívu podporila
aj moderátorka Diana Hágerová. Financie darované
spoločnosťou P&G z predchádzajúceho ročníka
SČK použil na darčeky pre viac ako 500 detí zo
znevýhodneného prostredia. Pre mnohé z týchto
detí to bolo po prvýkrát, keď dostali osobný darček
– farbičky, vlastnú deku, obrázkový vankúš, spoločenskú hru či knižku. V rámci iniciatívy pracovníci
Červeného kríža rozdali rodinám s deťmi okrem
darčekov aj chýbajúce hygienické potreby.
2CREATE
Reklamná agentúra 2create spolupracuje so Slovenským Červeným krížom od roku 2009. Spolupráca naďalej úspešne pokračuje - agentúra pripravuje grafiku časopisu Zvesti, podieľa sa na
celoslovenských kampaniach, navrhuje vizuály na šité na mieru.
DM DROGERIE MARKT
Spolupráca SČK so spoločnosťou dm drogerie markt v podobe projektu Pomôžme deťom naďalej
pokračuje. Projekt je zameraný na pomoc deťom zo sociálne slabších rodín. V roku 2017 spoločnosť
venovala ročnú zásobu plienok značky babylove pre 140 rodín – jedna rodina za každú prevádzku dm
drogerie markt na Slovensku. Celková hodnota plienok za tento rok je 44 800 €.
LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA
V roku 2017 Slovenský Červený kríž spolupracoval so
spoločnosťou Lidl v oblasti propagácie prvej pomoci
medzi školákmi. Vďaka tejto spolupráci vyšla nová
publikácie o prvej pomoci pre žiakov druhého a tretieho ročníka základných škôl. Kniha Kamil a psík zdravotník sa dostala v úvode školského roka 2017/2018
ku všetkým druhákom a tretiakom na Slovensku
– začiatkom septembra pri príležitosti Svetového dňa
prvej pomoci ju spoločne pokrstili zástupcovia SČK,
spoločnosti LIDL aj školáci.
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Ďalší partneri, ktorí podporili SČK finančne alebo materiálne
• Dôvera zdravotná poisťovňa
• Henkel Slovensko, s. r.o.
• IOSEC
• VÚB BANKA
• Nestlé Slovensko, s.r.o.
• Tesco Stores SR, a.s.
• Coop Jednota
• Letisko M. R. Štefánika
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 transfúzna 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
• Seesame – Krajina záchrancov
• Technická univerzita Košice
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
• Univerzita Komenského v Bratislave
• Individuálni darcovia, klienti a rodinní príslušníci sociálnych zariadení SČK a dobrovoľníci SČK

Slovenský Červený kríž je tiež členom 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.
Dôležitým zdrojom financovania činnosti
SČK je aj získavanie finančných prostriedkov
z asignácie 2% dane. Veľká vďaka firmám
i jednotlivcom, ktorí poukázali svoj podiel dane
Slovenskému Červenému krížu. Je to pre nás
záväzok a zároveň dôkaz, že sme stabilným a
dôveryhodným partnerom.
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PROPAGÁCIA SČK
MÉDIÁ
Slovenský Červený kríž prezentuje svoju činnosť prostredníctvom stránky redcross.sk a podstránok
jednotlivých územných spolkov. Na propagáciu tiež využíva sociálne médiá. Informácie a správy
o aktivitách SČK sa pravidelne objavujú aj v tlačových, televíznych a rozhlasových médiách. Zvýšená viditeľnosť je najmä v období celoslovenských kampaní BDK a prvej pomoci. Kampane a aktivity
prezentujeme prostredníctvom našich webových stránok a sociálnych médií.
Okrem lokálnych tlačových, televíznych
a rozhlasových médií sa SČK prezentuje
aj v celoslovenských médiách:
• TA3
• TV Markíza
• TV JOJ
• FUN radio
• Časopis Zdravie
• SME
• Új Szó
Internetové portály:
• www.prezident.sk
• www.mojakrvnaskupina.sk
• www.sme.sk
• www.sita.sk
• www.tasr.sk
• www.webnoviny.sk

Časopis Zvesti a Newsletter SČK
Už 20 rokov vychádza časopis SČK Zvesti.
V letnom aj zimnom vydaní v roku 2017 SČK
opäť predstavil široké spektrum aktivít územných
spolkov, miestnych spolkov, dobrovoľníkov a mládežníkov. Pravidelne raz za mesiac tiež vychádzal
elektronický Newsletter SČK s informáciami a novinkami o činnosti SČK na celom Slovensku.
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VEREJNÉ PODUJATIA
Slovenský Červený kríž sa prostredníctvom svojich územných spolkov pravidelne zúčastňuje
celoslovenských aj lokálnych podujatí:
• Dni zdravia
• Veľtrhy zdravia
• Festival zdravia
• Dni rodiny
• Deň detí s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky
• Medzinárodné letecké dni SIAF 2016
• Európsky deň záchrany života

ZBIERKA SČK 2017
Slovenský Červený kríž aj v roku 2017 vyhlásil celoslovenskú verejnú zbierku na podporu svojej činnosti. Od 1. do 14. mája v uliciach slovenských miest a obcí naši dobrovoľníci vyzbierali
di pokladničiek dobrovoľné príspevky vo výške 22 610,94 €. Celý výnos zbierky bol použitý na
podporu a rozvoj činnosti SČK, predovšetkým na sociálnu pomoc, aktivity v oblasti prvej pomoci
a zdravotnej výchovy.

PODPORA SČK AJ ONLINE
Od roku 2016 SČK funguje portál, ktorý neziskovým organizáciám umožňuje prijímať finančné
príspevky online. Prostredníctvom tohto portálu sympatizanti SČK aj v roku 2017 jednorazovo,
alebo pravidelným príspevkom podporovali činnosť SČK.

SVETOVÝ DEŇ ČERVENÉHO KRÍŽA A ČERVENÉHO POLMESIACA
Začiatkom mája červenokrižiaci z celého sveta oslavujú Svetový deň Červeného kríža a Červeného
polmesiaca. Ten pripadá na 8. máj – deň narodenia zakladateľa Červeného kríža Henryho Dunanta.
Aj Slovenský Červený kríž pri tejto príležitosti oslavoval - aj v roku 2017 oceňoval a uctil si prácu
svojich dobrovoľníkov, dlhoročných pracovníkov a podporovateľov. Slávnostné odovzdávanie
ocenení 10. mája v Primaciálnom paláci v Bratislave prebehlo za prítomnosti štátnych tajomníkov,
zástupcov ministerstiev i primátora hlavného mesta SR. Slávnostné podujatie už tradične moderovala Aneta Parišková, ktorá dlhodobo podporuje Slovenský Červený kríž aj ako ambasádorka
bezpríspevkového darcovstva krvi. Svojou hudbou a spevom urobila prítomným radosť speváčka
Sima Martausová. Ocenených v popoludňajších hodinách prijal prezident SR Andrej Kiska.
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V ROKU 2017 BOLI PREZÍDIOM SLOVENSKÉHO KRÍŽA OCENENÍ:
Vyznamenanie Za humanitu, obetavosť
a dobrovoľnú službu I. stupňa
• Mgr. Rastislav Petrovič z Trebišova
• MUDr. Iveta Marínová, MBA, MPH z Košíc
• Ing. Zuzana Dubajová, CsC. z Bratislavy
• Jana Šoková z Dunajskej Stredy
• Šarolta Huláková z Váhoviec
• Mgr. Lýdia Hoozová z obce Hozelec
• Anna Brlošová z Hrušova
• Jana Rusinková z Humenného
• Peter Pecha z Gbelov
• Helena Magová z obce Žirany

• Eva Katrenčíková z obce Cabaj-Čápor
• Mária Fedoreková z Popradu
• Miestny spolok SČK Nový Tekov
• Miestny spolok SČK Mikušovce

Pamätná plaketa docenta MUDr. Vladimíra
Krišla
• Mgr. Mária Hegedüšová z Levíc
• Mgr. Vlastimír Javorka Banskej Štiavnice
• Ing. Július Dulík z Lokce
• Peter Khandl z Bratislavy
• Zoltán Oroszlány z Opatovskej Novej Vsi

Ďakovné listy
• Stredná zdravotnícka škola v Humennom
• Súkromná stredná odborná škola v Dunajskej
Strede s vyučovacím jazykom maďarským
• Mesto Liptovský Mikuláš
• Ján Kerekanič zo Stakčína
• Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky

Zápis do knihy cti Slovenského Červeného
kríža
• Elena Ursínyová z Bratislavy
• Mgr. Mária Royerová z obce Lúky pod Makytou

Čestná strieborná medaila Henryho Dunanta
• Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr. H. c.
Medaila za záchranu života
• Jakub Medveď zo Žiaru nad Hronom
• Martin Ďurica z Kliarova
• Mgr. Katarína Ozimyová z Trnavy
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FINANČNÁ ČASŤ
PREHĽAD MAJETKU, VLASTNÝCH A CUDZÍCH ZDROJOV, VÝNOSOV, NÁKLADOV
A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU K 31. 12. 2017
AKTÍVA
Dlhodobý
nehmotný
majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý
finančný
majetok

Zásoby

Krátkodobé
pohľadávky

Finančné účty

Časové
rozlíšenie
aktív

MAJETOK
SPOLU

Bratislava - mesto

0,00 €

17 605,92 €

0,00 €

548,63 €

16 416,73 €

Bratislava - okolie

0,00 €

19 208,49 €

0,00 €

143,19 €

243,28 €

84 142,87 €

68,00 €

118 782,15 €

18 634,68 €

439,98 €

Dunajská Streda

0,00 €

17 432,00 €

0,00 €

41,39 €

38 669,62 €

1 368,26 €

50 909,21 €

0,00 €

Galanta

0,00 €

17 432,00 €

0,00 €

69 750,86 €

191,41 €

30,00 €

58 765,96 €

720,24 €

Komárno

0,00 €

17 919,85 €

77 139,61 €

0,00 €

23,08 €

2 354,51 €

36 272,64 €

0,00 €

Levice

0,00 €

56 570,08 €

20 818,76 €

0,00 €

2 557,43 €

8 153,47 €

33 192,27 €

5 050,51 €

Nitra

69 772,44 €

0,00 €

17 811,05 €

0,00 €

42,11 €

2 017,81 €

30 730,45 €

0,00 €

50 601,42 €

Nové Zámky

0,00 €

17 753,70 €

0,00 €

30,35 €

-707,60 €

41 704,88 €

0,00 €

58 781,33 €

Senica

0,00 €

47 847,41 €

0,00 €

1 811,74 €

13 651,85 €

121 577,78 €

3 246,20 €

188 134,98 €

Topoľčany

0,00 €

6 518,66 €

0,00 €

369,63 €

285,00 €

16 612,08 €

8 386,50 €

32 171,87 €

Trenčín

0,00 €

290 061,55 €

0,00 €

2 053,54 €

3 094,91 €

30 533,11 €

5,88 €

325 748,99 €

Trnava

0,00 €

45 167,19 €

0,00 €

14,47 €

1 957,50 €

34 249,40 €

338,55 €

81 727,11 €

Banská Bystrica

0,00 €

48 398,33 €

0,00 €

1 106,77 €

4 883,00 €

49 647,21 €

1 583,45 €

105 618,76 €

Čadca

0,00 €

17 432,10 €

0,00 €

20,96 €

1 151,01 €

35 353,44 €

0,00 €

53 957,51 €

Dolný Kubín

0,00 €

17 811,00 €

0,00 €

31,26 €

588,00 €

23 768,41 €

0,00 €

42 198,67 €

Liptovský Mikuláš

0,00 €

0,00 €

0,00 €

466,78 €

10 040,63 €

50 483,41 €

5 710,87 €

66 701,69 €

Lučenec

0,00 €

18 546,45 €

0,00 €

15,27 €

13 069,86 €

60 352,43 €

573,01 €

92 557,02 €

Martin

0,00 €

17 432,00 €

0,00 €

0,00 €

328,68 €

10 741,46 €

0,00 €

28 502,14 €

Považská Bystrica

0,00 €

6 831,63 €

0,00 €

249,40 €

1 029,13 €

10 191,66 €

0,00 €

18 301,82 €

Prievidza

0,00 €

0,00 €

0,00 €

48,47 €

4 182,70 €

5 312,90 €

0,00 €

9 544,07 €

Rimavská Sobota

0,00 €

18 190,00 €

0,00 €

312,47 €

4 352,85 €

72 686,99 €

512,07 €

96 054,38 €

Žiar nad Hronom

0,00 €

0,00 €

0,00 €

97,43 €

-392,40 €

3 893,73 €

175,18 €

3 773,94 €

Žilina

0,00 €

41 753,68 €

0,00 €

46,69 €

3 816,00 €

24 827,51 €

0,00 €

70 443,88 €

Bardejov

0,00 €

17 432,00 €

0,00 €

17,16 €

780,72 €

14 865,70 €

0,00 €

33 095,58 €

Humenné

0,00 €

20 159,30 €

0,00 €

195,08 €

27 459,17 €

33 147,97 €

569,66 €

81 531,18 €

Košice - mesto

0,00 €

466 394,92 €

0,00 €

2 160,88 €

10 368,11 €

174 563,05 €

845,15 €

654 332,11 €

Košice - vidiek

0,00 €

11 592,00 €

0,00 €

319,11 €

9 743,04 €

33 965,97 €

9 777,01 €

65 397,13 €

Michalovce

0,00 €

60,38 €

0,00 €

20,35 €

1 295,08 €

6 763,55 €

253,01 €

8 392,37 €

Poprad

0,00 €

51 074,39 €

0,00 €

2 867,32 €

8 803,90 €

19 805,38 €

911,20 €

83 462,19 €

Prešov

0,00 €

31 023,60 €

0,00 €

51,36 €

1 885,73 €

4 193,52 €

0,00 €

37 154,21 €

Rožňava

0,00 €

32 204,29 €

0,00 €

802,36 €

16 757,88 €

12 677,43 €

0,00 €

62 441,96 €

Spišská Nová Ves

0,00 €

17 432,00 €

0,00 €

2 260,89 €

3 341,82 €

50 680,51 €

0,00 €

73 715,22 €

Svidník

0,00 €

23 040,45 €

0,00 €

57,74 €

1 800,00 €

10 279,71 €

0,00 €

35 177,90 €

Trebišov

0,00 €

459 478,89 €

18 683,59 €

2 847,76 €

761,67 €

147 135,92 €

0,00 €

628 907,83 €

Vranov n/Topľou

0,00 €

371,97 €

0,00 €

639,33 €

4 600,80 €

12 555,39 €

0,00 €

18 167,49 €

Banská Štiavnica

0,00 €

19 075,78 €

0,00 €

104,17 €

84,29 €

21 893,84 €

0,00 €

41 158,08 €

Snina

0,00 €

327 035,87 €

0,00 €

0,00 €

452,00 €

1 400,52 €

0,00 €

328 888,39 €

ÚS SČK

0,00 €

905 846,85 €

0,00 €

187,62 €

32 008,69 €

613 765,15 €

1 559,16 €

1 553 367,47 €

SČK SPOLU

0,00 €

3 104 194,46 €

18 683,59 €

22 753,60 €

212 058,08 €

2 062 278,09 €

40 725,63 €

5 460 693,45 €
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PASÍVA

Imanie a peňažné fondy

Fondy
tvorené
zo zisku

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia
minulých rokov

Výsledok
hospodárenia za
účtovné
obdobie

Rezervy

Dlhodobé a krátkodobé záväzky

Časové rozlíšenie spolu

Vlastné a
cudzie zdroje
SPOLU

Bratislava - mesto

118 650,03 €

0,00 €

-59 477,16 €

18 693,22 €

3 511,31 €

11 139,11 €

26 265,64 €

118 782,15 €

Bratislava - okolie

0,00 €

0,00 €

16 384,47 €

-3 702,47 €

390,30 €

3 854,15 €

21 743,17 €

38 669,62 €

Dunajská Streda

27 239,65 €

0,00 €

21 217,03 €

815,24 €

0,00 €

3 046,94 €

17 432,00 €

69 750,86 €

Galanta

19 885,10 €

0,00 €

40 499,46 €

-2 748,57 €

312,73 €

1 758,89 €

17 432,00 €

77 139,61 €

4 932,04 €

0,00 €

32 186,49 €

618,53 €

0,00 €

1 401,02 €

17 432,00 €

56 570,08 €

Levice

26 535,24 €

0,00 €

13 914,94 €

-13 923,60 €

7 248,85 €

15 534,76 €

20 462,25 €

69 772,44 €

Nitra

37 577,25 €

0,00 €

-26 644,19 €

10 304,53 €

0,00 €

8 627,73 €

20 736,10 €

50 601,42 €

Nové Zámky

35 804,86 €

0,00 €

2 239,15 €

-678,64 €

0,00 €

3 983,88 €

17 432,08 €

58 781,33 €

0,00 €

0,00 €

138 090,45 €

3 735,28 €

7 469,61 €

16 541,58 €

22 298,06 €

188 134,98 €

Komárno

Senica
Topoľčany

6 715,35 €

359,00 €

4 244,23 €

315,44 €

0,00 €

11 367,24 €

9 170,61 €

32 171,87 €

Trenčín

116 039,18 €

0,00 €

64 463,12 €

-20 606,01 €

14 454,80 €

8 353,44 €

143 044,46 €

325 748,99 €

Trnava

89 317,71 €

0,00 €

-16 970,73 €

3 857,35 €

891,79 €

3 548,81 €

1 082,18 €

81 727,11 €

Banská Bystrica

40 028,01 €

0,00 €

-1 559,04 €

-8 656,26 €

4 403,24 €

27 990,24 €

43 412,57 €

105 618,76 €

Čadca

9 544,17 €

0,00 €

16 986,99 €

1 064,67 €

0,00 €

2 465,58 €

23 896,10 €

53 957,51 €

Dolný Kubín

2 147,52 €

0,00 €

25 219,68 €

-6 022,76 €

411,77 €

2 481,46 €

17 961,00 €

42 198,67 €

Liptovský Mikuláš

16 174,58 €

0,00 €

12 705,12 €

-5 509,75 €

6 264,04 €

20 839,28 €

16 228,42 €

66 701,69 €

Lučenec

12 241,48 €

0,00 €

26 612,76 €

29 011,51 €

3 400,73 €

3 858,46 €

17 432,08 €

92 557,02 €

0,00 €

948,43 €

8 838,24 €

-2 290,89 €

0,00 €

3 574,36 €

17 432,00 €

28 502,14 €

Považská Bystrica

69 959,17 €

0,00 €

-53 456,16 €

-3 327,46 €

0,00 €

629,70 €

4 496,57 €

18 301,82 €

Prievidza

31 892,91 €

0,00 €

-27 866,47 €

-6 576,23 €

0,00 €

8 271,44 €

3 822,42 €

9 544,07 €

Rimavská Sobota

13 830,42 €

0,00 €

40 107,53 €

18 492,40 €

3 001,99 €

1 639,80 €

18 982,24 €

96 054,38 €

Žiar nad Hronom

23 418,47 €

0,00 €

-26 406,39 €

-4 363,91 €

857,04 €

5 508,27 €

4 760,46 €

3 773,94 €

Žilina

90 248,36 €

0,00 €

-62 751,08 €

-2 082,67 €

0,00 €

15 748,52 €

29 280,75 €

70 443,88 €

Bardejov

2 470,25 €

0,00 €

10 148,84 €

-440,76 €

600,00 €

2 885,25 €

17 432,00 €

33 095,58 €

Humenné

9 302,33 €

0,00 €

39 829,47 €

-5 171,41 €

480,00 €

24 356,50 €

12 734,29 €

81 531,18 €

222 589,41 €

0,00 €

13 439,14 €

-1 836,76 €

3 385,50 €

27 534,54 €

389 220,28 €

654 332,11 €
65 397,13 €

Martin

Košice - mesto
Košice - vidiek

11 911,37 €

0,00 €

7 842,81 €

16 769,79 €

2 021,00 €

26 588,47 €

263,69 €

Michalovce

144 738,99 €

0,00 €

-139 977,66 €

-3 952,17 €

500,00 €

5 628,51 €

1 454,70 €

8 392,37 €

Poprad

107 435,40 €

0,00 €

-106 377,09 €

5 938,29 €

3 504,10 €

37 070,31 €

35 891,18 €

83 462,19 €

Prešov

11 742,40 €

0,00 €

-28 605,90 €

-6 628,73 €

3 808,71 €

37 355,97 €

19 481,76 €

37 154,21 €

0,00 €

0,00 €

-9 648,45 €

-1 872,13 €

6 264,29 €

48 145,25 €

19 553,00 €

62 441,96 €

Spišská Nová Ves

3 384,12 €

0,00 €

28 442,34 €

-11 880,23 €

5 024,14 €

11 439,05 €

37 305,80 €

73 715,22 €

Svidník

6 577,75 €

0,00 €

2 411,76 €

-1 775,32 €

0,00 €

1 807,51 €

26 156,20 €

35 177,90 €

118 993,64 €

0,00 €

16 037,61 €

-24 139,71 €

0,00 €

7 418,38 €

510 597,91 €

628 907,83 €

Vranov n/Topľou

13 315,51 €

0,00 €

3 419,66 €

-4 972,89 €

201,33 €

6 203,88 €

0,00 €

18 167,49 €

Banská Štiavnica

8 706,81 €

0,00 €

-4 763,73 €

5 675,49 €

1 877,52 €

11 598,69 €

18 063,30 €

41 158,08 €

15 513,85 €

0,00 €

-6 641,08 €

431,69 €

360,00 €

3 570,08 €

315 653,85 €

328 888,39 €

Rožňava

Trebišov

Snina
ÚS SČK

1 607 417,81 €

0,00 €

-302 645,62 €

30 246,43 €

9 489,36 €

35 447,23 €

173 412,26 €

1 553 367,47 €

SČK SPOLU

3 076 281,14 €

1 307,43 €

-288 509,46 €

2 810,53 €

90 134,15 €

469 214,28 €

2 109 455,38 €

5 460 693,45 €
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Výnosy

Náklady

Hospodársky výsledok pred zdanením

Daň z príjmu

Hospodársky
výsledok po zdanení

Bratislava - mesto

252 608,44 €

232 887,86 €

19 720,58 €

1 027,36 €

18 693,22 €

Bratislava - okolie

58 414,84 €

62 117,31 €

-3 702,47 €

0,00 €

-3 702,47 €

Dunajská Streda

76 459,18 €

75 643,94 €

815,24 €

0,00 €

815,24 €

Galanta

34 000,20 €

36 747,29 €

-2 747,09 €

1,48 €

-2 748,57 €

Komárno

43 640,45 €

43 021,92 €

618,53 €

0,00 €

618,53 €

282 420,78 €

296 344,38 €

-13 923,60 €

0,00 €

-13 923,60 €

Nitra

92 769,67 €

80 800,79 €

11 968,88 €

1 664,35 €

10 304,53 €

Nové Zámky

74 054,08 €

74 732,72 €

-678,64 €

0,00 €

-678,64 €

Senica

361 911,69 €

358 176,41 €

3 735,28 €

0,00 €

3 735,28 €

Topoľčany

183 141,14 €

182 825,70 €

315,44 €

0,00 €

315,44 €

Trenčín

388 349,49 €

408 955,50 €

-20 606,01 €

0,00 €

-20 606,01 €

Levice

Trnava

51 781,35 €

47 735,21 €

4 046,14 €

188,79 €

3 857,35 €

346 903,98 €

355 560,24 €

-8 656,26 €

0,00 €

-8 656,26 €

Čadca

38 838,14 €

37 773,47 €

1 064,67 €

0,00 €

1 064,67 €

Dolný Kubín

45 933,67 €

51 956,43 €

-6 022,76 €

0,00 €

-6 022,76 €

Liptovský Mikuláš

365 505,12 €

371 014,85 €

-5 509,73 €

0,02 €

-5 509,75 €

Lučenec

124 943,79 €

95 932,28 €

29 011,51 €

0,00 €

29 011,51 €

Martin

41 383,92 €

43 674,81 €

-2 290,89 €

0,00 €

-2 290,89 €

Považská Bystrica

24 548,48 €

27 786,96 €

-3 238,48 €

88,98 €

-3 327,46 €

Prievidza

39 210,42 €

45 786,65 €

-6 576,23 €

0,00 €

-6 576,23 €

136 364,33 €

117 871,93 €

18 492,40 €

0,00 €

18 492,40 €

Banská Bystrica

Rimavská Sobota
Žiar nad Hronom

92 953,14 €

97 317,05 €

-4 363,91 €

0,00 €

-4 363,91 €

187 046,29 €

186 745,46 €

300,83 €

2 383,50 €

-2 082,67 €

Bardejov

59 247,60 €

59 688,36 €

-440,76 €

0,00 €

-440,76 €

Humenné

291 081,24 €

296 252,65 €

-5 171,41 €

0,00 €

-5 171,41 €

Košice - mesto

311 865,12 €

313 322,23 €

-1 457,11 €

379,65 €

-1 836,76 €

Košice - vidiek

110 589,36 €

93 819,57 €

16 769,79 €

0,00 €

16 769,79 €
-3 952,17 €

Žilina

Michalovce

77 610,42 €

81 562,59 €

-3 952,17 €

0,00 €

Poprad

372 368,68 €

365 464,39 €

6 904,29 €

966,00 €

5 938,29 €

Prešov

144 903,15 €

151 156,71 €

-6 253,56 €

375,17 €

-6 628,73 €

Rožňava

341 147,96 €

343 020,09 €

-1 872,13 €

0,00 €

-1 872,13 €

47 672,15 €

59 552,38 €

-11 880,23 €

0,00 €

-11 880,23 €

Spišská Nová Ves
Svidník

60 784,67 €

62 559,99 €

-1 775,32 €

0,00 €

-1 775,32 €

Trebišov

772 568,29 €

796 708,00 €

-24 139,71 €

0,00 €

-24 139,71 €

Vranov n/Topľou

84 829,82 €

89 802,71 €

-4 972,89 €

0,00 €

-4 972,89 €

Banská Štiavnica

111 553,20 €

105 878,46 €

5 674,74 €

0,00 €

5 674,74 €

80 095,94 €

79 544,79 €

551,15 €

119,46 €

431,69 €

731 842,16 €

675 234,57 €

56 607,59 €

26 361,16 €

30 246,43 €

6 941 342,35 €

6 904 976,65 €

36 365,70 €

33 555,92 €

2 809,78 €

Snina
ÚS SČK
SČK SPOLU
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POROVNANIE NÁKLADOV, VÝNOSOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
ROK 2016 A ROK 2017

Výnosy r. 2016

Náklady r. 2016

Hospodársky
výsledok r. 2016

Výnosy r. 2017

Náklady r. 2017

Hospodársky
výsledok r. 2017

Bratislava - mesto

262 323,89 €

272 204,44 €

-9 880,52 €

252 608,44 €

233 915,22 €

18 693,22 €

Bratislava - okolie

55 523,15 €

49 327,37 €

6 195,78 €

58 414,84 €

62 117,31 €

-3 702,47 €

Dunajská Streda

79 261,56 €

76 602,29 €

2 659,27 €

76 459,18 €

75 643,94 €

815,24 €

Galanta

36 654,57 €

37 529,56 €

-874,99 €

34 000,20 €

36 748,77 €

-2 748,57 €

Komárno

74 325,95 €

64 948,09 €

9 377,86 €

43 640,45 €

43 021,92 €

618,53 €

285 726,21 €

279 766,69 €

5 959,52 €

282 420,78 €

296 344,38 €

-13 923,60 €

Nitra

79 713,72 €

78 415,61 €

1 298,11 €

92 769,67 €

82 465,14 €

10 304,53 €

Nové Zámky

67 609,46 €

73 232,89 €

-5 623,43 €

74 054,08 €

74 732,72 €

-678,64 €

Senica

363 306,19 €

352 828,32 €

10 477,87 €

361 911,69 €

358 176,41 €

3 735,28 €

Topoľčany

163 635,12 €

162 351,54 €

1 283,58 €

183 141,14 €

182 825,70 €

315,44 €

Trenčín

395 996,79 €

396 756,35 €

-759,56 €

388 349,49 €

408 955,50 €

-20 606,01 €

Levice

Trnava

45 356,30 €

49 107,46 €

-3 751,16 €

51 781,35 €

47 924,00 €

3 857,35 €

341 079,02 €

333 315,42 €

7 763,60 €

346 903,98 €

355 560,24 €

-8 656,26 €

Čadca

36 273,65 €

32 045,66 €

4 227,99 €

38 838,14 €

37 773,47 €

1 064,67 €

Dolný Kubín

47 253,13 €

46 989,81 €

263,32 €

45 933,67 €

51 956,43 €

-6 022,76 €

Banská Bystrica

Liptovský Mikuláš

346 387,91 €

346 619,56 €

-231,65 €

365 505,12 €

371 014,87 €

-5 509,75 €

Lučenec

87 134,36 €

65 786,14 €

21 348,22 €

124 943,79 €

95 932,28 €

29 011,51 €

Martin

43 562,39 €

43 799,05 €

-236,66 €

41 383,92 €

43 674,81 €

-2 290,89 €

Považská Bystrica

31 632,12 €

41 922,95 €

-10 290,83 €

24 548,48 €

27 875,94 €

-3 327,46 €

Prievidza

38 694,06 €

52 121,86 €

-13 427,80 €

39 210,42 €

45 786,65 €

-6 576,23 €

Rimavská Sobota

96 541,87 €

72 283,39 €

24 258,48 €

136 364,33 €

117 871,93 €

18 492,40 €

Zvolen

31 048,91 €

26 303,05 €

4 745,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Žiar nad Hronom

95 831,60 €

91 439,46 €

4 392,14 €

92 953,14 €

97 317,05 €

-4 363,91 €
-2 082,67 €

Žilina

173 950,59 €

169 819,45 €

4 131,14 €

187 046,29 €

189 128,96 €

Bardejov

60 443,84 €

54 403,29 €

6 040,55 €

59 247,60 €

59 688,36 €

-440,76 €

Humenné

219 179,25 €

206 549,32 €

12 629,93 €

291 081,24 €

296 252,65 €

-5 171,41 €

Košice - mesto

293 648,39 €

302 846,55 €

-9 198,16 €

311 865,12 €

313 701,88 €

-1 836,76 €

Košice - vidiek

85 473,23 €

68 507,88 €

16 965,35 €

110 589,36 €

93 819,57 €

16 769,79 €
-3 952,17 €

Michalovce

86 365,33 €

89 721,36 €

-3 356,03 €

77 610,42 €

81 562,59 €

Poprad

383 926,31 €

358 965,79 €

24 960,52 €

372 368,68 €

366 430,39 €

5 938,29 €

Prešov

156 177,32 €

170 731,33 €

-14 554,01 €

144 903,15 €

151 531,88 €

-6 628,73 €

Rožňava

318 136,51 €

300 752,30 €

17 384,21 €

341 147,96 €

343 020,09 €

-1 872,13 €

79 727,86 €

72 233,90 €

7 493,96 €

47 672,15 €

59 552,38 €

-11 880,23 €

Spišská Nová Ves
Svidník

68 300,37 €

76 526,78 €

-8 226,41 €

60 784,67 €

62 559,99 €

-1 775,32 €

Trebišov

698 617,29 €

683 470,73 €

15 146,56 €

772 568,29 €

796 708,00 €

-24 139,71 €

Vranov n/Topľou

87 473,62 €

91 116,34 €

-3 642,72 €

84 829,82 €

89 802,71 €

-4 972,89 €

Banská Štiavnica

103 623,44 €

100 730,83 €

2 892,61 €

111 553,20 €

105 878,46 €

5 674,74 €

Snina

101 212,37 €

101 997,08 €

-784,71 €

80 095,94 €

79 664,25 €

431,69 €

ÚS SČK

821 201,47 €

747 454,28 €

73 747,19 €

731 842,16 €

701 595,73 €

30 246,43 €

6 842 329,12 €

6 641 524,17 €

200 804,98 €

6 941 342,35 €

6 938 532,57 €

2 809,78 €

SČK SPOLU
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STAV DLHODOBÉHO MAJETKU ZA ROK 2017

Stavby

Samostatné hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

57 956,59 €

3 773 745,91 €

1 193 753,93 €

0,00 €

0,00 €

159 255,18 €

0,00 €

0,00 €

264 040,40 €

Stav na začiatku
bežného účt.
obdobia

Pozemky

Umelecké
diela a
zbierky

264 040,40 €

prírastky
úbytky

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo a
ťažné
zvieratá

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
hmotný
majetok

Drobný a
ostatný
dlhodobý
majetok

Obstaranie dlhodobého
majetku

776 749,86 €

538 256,63 €

130 468,49
€

6 734 971,81
€

45 665,16 €

420 668,98 €

30 004,68 €

621 630,83
€

1 277 224,83
€

0,00 €

47 813,99 €

145 574,77 €

40 018,13 €

752 099,32
€

985 506,21 €

57 956,59 €

3 933 001,09 €

1 191 605,10 €

1 051 844,07 €

528 243,18 €

0,00 €

7 026 690,43
€

0,00 €

0,00 €

1 643 763,00 €

987 514,40 €

637 544,50 €

537 768,78 €

0,00 €

3 806 590,68
€

prírastky

0,00 €

0,00 €

178 248,76 €

66 966,57 €

74 092,16 €

30 004,69 €

0,00 €

349 312,18 €

úbytky

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47 813,99 €

145 574,77 €

40 018,13 €

0,00 €

233 406,89 €

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

0,00 €

0,00 €

1 822 011,76 €

1 006 666,98 €

566 061,89 €

527 755,34 €

0,00 €

3 922 495,97
€

Stav na začiatku
bežného účt.
obdobia

264 040,40 €

57 956,59 €

2 129 982,91 €

206 239,53 €

139 205,36 €

487,85 €

130 468,49
€

2928381,13 €

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

264 040,40 €

57 956,59 €

2 110 989,33 €

184 938,12 €

485 782,18 €

0,00 €

0,00 €

487,85 €

0,00 €

3104194,47 €

264 040,40

57 956,59

3 933 001,09

1 191 605,10

1 051 844,07

0,00

0,00

528 243,18

0,00

0,00

7 026 690,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 822 011,76

1 006 666,98

566 061,89

0,00

0,00

527 755,34

0,00

0,00

3 922 495,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

Prvotné
ocenenie
Stav na začiatku
bežného účt.
obdobia

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

0,00 €

0,00 €

Oprávky

0,00 €

0,00 €

Opravné
položky
Stav na začiatku
bežného účt.
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
bežného účtovného obdobia
Zostatková
hodnota

KONTROLA

KONTROLA
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POROVNANIE NÁKLADOV A VÝNOSOV V ROKOCH 2014-2017 (TIS. €)
Výnosy

Náklady

2014

5 630,9 €

5 751,5 €

2015

6 567,3 €

6 494,5 €

2016

6 842,3 €

6 597,8 €

2017

6 941,3 €

6 938,5 €

VÝNOSY V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV (%)
vlastná činnosť (kurzy, školenia, certifikáty, známky ...)

52,5%
5,6%

ostatné vlastné zdroje
finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MZSR)
príspevok z 2 % dane z príjmov
ostatné príspevky zo štátneho rozpočtu
príspevky samospráv
súkromné zdroje (príspevky PO, FO, zbierky, granty)

10,3%
1,9%
14,9%
11,7%
3,1%
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AGREGOVANÁ SÚVAHA / AKTÍVA

č.r.

a

b

Brutto

r. 002+009+021

001

7 051 510,50

3 928 632,45

3 122 878,05

2 947 064,72

Bežné účtovné obdobie

Korekcia

1
A.

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1.

Dlhodobý nehmotný majetok

2

Netto

3

4

r. 003 až 008

002

6 136,48

6 136,48

-

-

(012-(072+091AÚ)

003

-

-

-

-

Softvér

013-(073+091AÚ)

004

2 797,84

2 797,84

-

-

Oceniteľné práva

014-(074+091AÚ)

005

-

-

-

-

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

(018+019)(078+079+091AÚ)

006

3 338,64

3 338,64

-

-

(041-093)

007

-

-

-

(051-095AÚ)

008

-

-

-

-

r. 010 až 020

009

7 026 690,43

3 922 495,97

3 104 194,46

2 928 381,13

Pozemky

(031)

010

264 040,40

-

264 040,40

264 040,40

Umelecké diela a zbierky

(032)

011

57 956,59

-

57 956,59

57 956,59

(021-(081+092AÚ)

012

3 933 001,09

1 822 011,76

2 110 989,33

2 129 982,91

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

(022-(082+092AÚ)

013

1 191 605,10

1 006 666,98

184 938,12

206 239,53

Dopravné prostriedky

(023-(083+092AÚ)

014

1 051 844,07

566 061,89

485 782,18

139 205,36

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

527 093,31

526 605,47

487,84

487,85

Ostatný dlhodobého hmotného majetku

(029-(089+092AÚ)

018

1 149,87

1 149,87

-

-

(042-094)

019

-

-

-

130 468,49

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Stavby

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3.

Netto

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

2.

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobiev

Strana aktív

(052-095AÚ)

020

-

-

-

-

Dlhodobý finančný majetok

r. 022 až 028

021

18 683,59

-

18 683,59

18 683,59

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spločnostiach v
ovládanej osobe

(061- 096 AÚ)

022

-

-

-

-

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s
podstatným vplyvom

(062- 096 AÚ)

023

-

-

-

-

(063-096AÚ)

024

-

-

-

-

(066+067)-096AÚ)

025

-

-

-

-

(069-096AÚ)

026

18 683,59

-

18 683,59

18 683,59

(043-096AÚ)

027

-

-

-

-

(053 - 096 AÚ)

028

-

-

-

-

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky
Ostatný dlhodobý finančný majetok
Obstaranie dlhodobých finančných investícií
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
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Strana aktív

č.r.

a

b

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

2

Netto

3

4

3 512,44

2 297 089,02

2 377 155,37

Zásoby

r. 031 až 036

030

22 753,60

-

22 753,60

23 493,25

Materiál

(112+119)-191)

031

21 439,90

-

21 439,90

23 055,73

(121+122)-(192+193)

032

-

-

-

-

Výrobky

(123-194)

033

-

-

-

-

Zvieratá

(124-195)

034

-

-

-

-

(132+139)-196)

035

1 313,70

-

1 313,70

437,52

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

(314-391AÚ)

036

-

-

-

-

r. 038 až 041

037

-

-

-

-

(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

-

-

-

-

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

-

-

-

-

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

040

-

-

-

-

335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)391AÚ)

041

-

-

-

-

Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

043 až 050

042

215 116,10

3 058,02

212 058,08

267 585,12

(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)

043

83 167,81

-

83 167,81

84 082,65

(315 AÚ - 391 AÚ)

044

11 826,26

3 058,02

8 768,24

9 897,84

336

045

-

-

-

-

(341 až 345)

046

2 150,28

-

2 150,28

-

(346+ 348)

047

44 335,72

-

44 335,72

13 723,55

(358AÚ-391AÚ)

048

1 095,30

-

1 095,30

1 689,25

(396-391AÚ)

049

-

-

-

-

Iné pohľadávky

(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)391AÚ)

050

72 540,73

-

72 540,73

158 191,83

Finančné účty

Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami
Daňové pohľadávky
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
Pohľadávky voči účastníkom združení
Spojovací účet pri združení

r. 052 až 056

051

2 062 731,76

454,42

2 062 277,34

2 086 077,00

Pokladnica

(211+213)

052

290 927,05

-

290 927,05

266 711,90

Bankové účty

(221+261)

053

1 771 804,71

454,42

1 771 350,29

1 819 365,10

(221AÚ)

054

-

-

-

-

(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ

055

-

-

-

-

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Krátkodobý finančný majetok
Obstaranie krátkodobého finančného majetku

(259 - 291AÚ)

056

-

-

-

-

r. 058 a r. 059

057

40 725,63

-

40 725,63

64 909,99

Náklady budúcich období

(381)

058

19 916,67

-

19 916,67

8 690,89

Príjmy budúcich období

(385)

059

20 808,96

-

20 808,96

56 219,10

r. 001 + r.029 + r. 057

060

9 392 837,59

3 932 144,89

5 460 692,70

5 389 130,08

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

1

Netto

2 300 601,46

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

4.

Korekcia

029

Tovar

3.

Brutto

r.030+037+042+051

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

2.

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobiev

Bežné účtovné obdobie

MAJETOK SPOLU

71

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

AGREGOVANÁ SÚVAHA / PASÍVA
Strana pasív

č.r.

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobiev

a

b

5

6

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1.

Imanie a peňažné fondy

2 791 888,89

2 789 914,25

r. 063 až r. 067

062

3 076 281,14

3 086 998,20

(411)

063

2 859 338,36

2 878 967,01

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

(412)

064

218 815,16

209 903,57

Fond reprodukcie

(413)

065

-

-

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

(414)

066

-1 872,38

-1 872,38

(415)

067

-

-

r. 069 až r. 071

068

1 307,43

10 894,14

Rezervný fond

(421)

069

-

-

Fondy tvorené zo zisku

(423)

070

-

-

Ostatné fondy

(427)

071

1 307,43

10 894,14

(+; - 428)

072

-288 509,46

-508 783,07

073

2 809,78

200 804,98

r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

074

559 348,43

709 291,46

Fondy tvorené zo zisku

3.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

B.

CUDZIE ZDROJE SPOLU

1.

Rezervy

r. 076 až r. 078

075

90 134,15

82 272,53

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

-

-

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

-

-

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

078

90 134,15

82 272,53

Krátkodobé rezervy
2.

061

Základné imanie

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín
2.

r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073

Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

079

60 554,34

49 082,91

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

080

32 252,71

28 258,77

Vydané dlhopisy

(473)

081

-

-

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

-

-

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

-

-

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

-

-

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

-

-

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

28 301,63

20 824,14

Ostatné dlhodobé záväzky
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3.

Strana pasív

č.r.

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobiev

a

b

5

6

Krátkodobé záväzky

r. 088 až r. 096

087

411 659,94

577 936,02

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

088

112 229,20

106 168,09

Záväzky voči zamestnancom

(331+333)

089

138 603,83

136 268,34

(336)

090

84 839,36

84 323,81

(341 až 345)

091

24 529,59

53 986,73

(346+348)

092

11 723,80

2 564,00

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom
územnej samosprávy
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
Záväzky voči účastníkom združení
Spojovací účet pri združení
Ostatné záväzky
4.

Bankové výpomoci a pôžičky
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

367

093

-

-

(368)

094

6 105,20

5 720,30

(396)

095

-

-

(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

096

33 628,96

188 904,75

r. 098 až r. 100

097

-3 000,00

-

(461AÚ)

098

-

-

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

-

-

(241+ 249)

100

-3 000,00

-

r. 102 a r. 103

101

2 109 455,38

1 889 924,37

C.

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1.

Výdavky budúcich období

(383)

102

7 059,41

6 122,98

Výnosy budúcich období

(384)

103

2 102 395,97

1 883 801,39

r. 061 + r. 074 + r. 101

104

5 460 692,70

5 389 130,08

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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AGREGOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / NÁKLADY
Činnosť
Č.
účtu

Náklady

Č.r.

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňo-vaná

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

1

2

501

Spotreba materiálu

001

978 718,34

28 449,81

1 007 168,15

1 034 439,53

502

Spotreba energie

002

268 424,59

47 404,63

315 829,22

324 403,31

504

Predaný tovar

003

-

-

-

749,00

511

Opravy a udržiavanie

004

129 477,07

4 778,03

134 255,10

127 112,77

512

Cestovné

005

25 726,18

705,39

26 431,57

21 721,42

513

Náklady na reprezentáciu

006

17 606,13

198,39

17 804,52

11 880,04

518

Ostatné služby

007

560 028,31

23 934,46

583 962,77

647 361,47

521

Mzdové náklady

008

2 704 298,27

70 384,06

2 774 682,33

2 671 282,68

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

009

900 277,18

16 577,70

916 854,88

857 694,09

525

Ostatné sociálne poistenie

010

2 103,99

27,36

2 131,35

2 313,21

527

Zákonné sociálne náklady

011

114 884,22

102,83

114 987,05

121 962,42

528

Ostatné sociálne náklady

012

385,66

0,61

386,27

227,58

531

Daň z motorových vozidiel

013

-

-

-

-

532

Daň z nehnuteľností

014

445,57

-

445,57

516,63

538

Ostatné dane a poplatky

015

19 781,26

1 934,52

21 715,78

23 590,06

541

Zmluvné pokuty a penále

016

7 579,57

453,49

8 033,06

236,59

542

Ostatné pokuty a penále

017

659,65

2,05

661,70

1 549,81

543

Odpísanie pohľadávky

018

1 759,73

-

1 759,73

1 790,00

544

Úroky

019

2 347,57

-

2 347,57

931,25

545

Kurzové straty

020

-

-

-

42,07

546

Dary

021

45 137,98

522,72

45 660,70

4 310,80

547

Osobitné náklady

022

349 444,54

18 634,64

368 079,18

198 224,11

548

Manká a škody

023

2 655,77

4,60

2 660,37

-

549

Iné ostatné náklady

024

159 920,66

3 305,64

163 226,30

100 803,90

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

025

309 057,41

10 250,09

319 307,50

293 419,13

552

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

026

-

-

-

6 108,46

553

Predané cenné papiere

027

-

-

-

-

554

Predaný materiál

028

15 836,65

-

15 836,65

14 672,75

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

029

-

-

-

-

556

Tvorba fondov

030

4 769,12

-

4 769,12

7 436,87

557

Náklady na precenenie cenných papierov

031

-

-

-

-

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

032

75,28

1 491,37

1 566,65

2 245,42

561

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

033

30 884,89

7 095,85

37 980,74

103 407,22

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

034

1 344,00

-

1 344,00

1 910,00

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

035

12 932,01

56,51

12 988,52

12 201,19

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

036

54,05

-

54,05

321,31

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

037

1 957,40

-

1 957,40

2 952,69

038

6 668 573,05

236 314,75

6 904 887,80

6 597 817,78

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

3

4
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AGREGOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / VÝNOSY
Činnosť
Č.
účtu

Výnosy

Č.r.

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

2

3

4

601

Tržby za vlastné výrobky

039

-

-

-

-

602

Tržby z predaja služieb

040

3 370 035,41

41 477,12

3 411 512,53

3 085 603,06

604

Tržby za predaný tovar

041

153,72

-

153,72

1 028,66

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

11,00

-

11,00

122,88

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

047

17 473,66

-

17 473,66

19 655,39

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

048

-

-

-

-

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

049

-

-

-

-

641

Zmluvné pokuty a penále

050

-

-

-

-

642

Ostatné pokuty a penále

051

22,00

-

22,00

-

643

Platby za odpísané pohľadávky

052

-

-

-

-

644

Úroky

053

34,74

0,15

34,89

144,93

645

Kurzové zisky

054

-

-

-

0,08

646

Prijaté dary

055

52 411,73

-

52 411,73

10 352,74

647

Osobitné výnosy

056

33 554,05

-

33 554,05

26 424,24

648

Zákonné poplatky

057

1 363,42

-

1 363,42

251,43

649

Iné ostatné výnosy

058

74 858,56

16 411,19

91 269,75

110 490,85

651

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého
hmotného majetku

059

16 846,00

7 100,00

23 946,00

83 534,60

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

060

-

-

-

-

653

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

061

-

-

-

-

654

Tržby z predaja materiálu

062

18 793,80

203,00

18 996,80

17 116,21

655

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

063

-

-

-

-

656

Výnosy z použitia fondu

064

6 392,69

-

6 392,69

12 857,72

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

065

-

-

-

-

658

Výnosy z nájmu majetku

066

-

213 882,65

213 882,65

207 705,44

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

067

50 914,98

-

50 914,98

78 780,69

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

068

115 982,15

-

115 982,15

143 275,18

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

069

60 422,54

-

60 422,54

70 469,00

664

Prijaté členské príspevky

070

5 740,43

102 018,92

107 759,35

115 621,47

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

071

134 695,91

-

134 695,91

170 426,34

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

072

22 807,20

-

22 807,20

22 078,42

691

Dotácie

073

2 577 735,33

-

2 577 735,33

2 666 389,79

r. 39 až r. 73

074

6 560 249,32

381 093,03

6 941 342,35

6 842 329,12

r. 74 - r. 38

075

-108 323,73

144 778,28

36 454,55

244 511,34
43 706,36

Účtová trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591

Daň z príjmov

076

126,13

33 520,12

33 646,25

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

077

-

-

-

-

078

-108 449,86

111 258,16

2 808,30

200 804,98

Výsledok hospodárenia po zdanení

(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)
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NÁZOR AUDÍTORA
Audit účtovnej závierky bol za rok 2017 vykonaný za ústredný sekretariát a územné spolky, ktorým
vznikla povinnosť audítorského overenia účtovnej závierky. Z overenia účtovných závierok boli vydané
audítorské správy.
Nemodifikovaný názor audítora
ÚS SČK Bratislava

SČK, ÚzS Humenné

SČK, ÚzS Bratislava – mesto

SČK, ÚzS Košice - mesto

SČK, ÚzS Levice

SČK, ÚzS Michalovce

SČK, ÚzS Senica

SČK, ÚzS Poprad

SČK, ÚzS Trenčín

SČK, ÚzS Trebišov

SČK, ÚzS Banská Bystrica

SČK, ÚzS Banská Štiavnica

SČK, ÚzS Žilina

SČK, ÚzS Snina

ZDÔRAZNENIE SKUTOČNOSTI
SČK, ÚzS Liptovský Mikuláš
Upozorňujeme na tabuľku k článku III ods. 12
MODIFIKOVANÝ NÁZOR AUDÍTORA
SČK, ÚzS Topoľčany
Podmienený názor:
1.Nemohol som získať dostatočné a vhodné
dôkazy o správnosti výpočtu odvodu zo zisku PO z
vybraných a nepoužitých členských príspevkov od
fyzických osôb vo výške 253,05 €, ktorý vykonala
účtovná spoločnosť zaviazaná zmluvou o poskytovaní účtovníckych služieb, ktorá podľa môjho zistenia
neobsahovala žiadnu zodpovednosť za nesprávne
vedené účtovníctvo, a počas auditu nepredložila
hodnoverný výklad k výpočtu tohto odvodu zisku
PO z orgánov Finančnej správy a Ministerstva financií SR, ale len osobný názoru osobou, ktorá nemá
právo vykonávať výklad daňových zákonov.
2.Nemohol som získať dostatočné a vhodné dôkazy
nepredložením mnou požadovaných dokumentov:
• bankové potvrdenia na adresu audítora
• potvrdenia pohľadávok, záväzkov na adresu
audítora
3. Bolo zistené, že účtovná závierka za rok 2016,
overená aj s výročnou správou a so správou audíto-

poznámok k účtovnej závierke, v ktorej je uvedený výsledok hospodárenia za účtovne obdobie. V
súvislosti s touto skutočnosťou náš názor nie je
modifikovaný.
ra dňa 14.07.2017 nebola do dňa ukončenia auditu
zverejnená v registri účtovných závierok spolu so
správou audítora – porušenie § 23a zákona o účtovníctve. Tiež výročná správa nebola zverejnená.
SČK, ÚzS Prešov
Iná skutočnosť: Na podklade údajov vykázaných vo
finančných výkazoch Spoločnosti k 31. 12. 2017
konštatujem, že záväzky Spoločnosti k 31. 12. 2017
prevyšujú jej aktíva o 23 492,23 EUR. Uvedená situácia naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá
môže vyvolať pochybnosť o schopnosti Spoločnosti
naďalej nepretržite pokračovať v činnosti.
SČK, ÚzS Rožňava
Podmienený názor:
Územný spolok nemá žiadne vlastné zdroje krytia
majetku. Výsledok hospodárenia roka 2017 je strata
1 872 €, výsledky hospodárenia minulých rokov sú
straty 9 609 €. Výška záväzkov po lehote splatnosti
je 4 410 €.
Tvorba finančných zdrojov na úhradu záväzkov je
obmedzená, nakoľko väčšina prijatých finančných
prostriedkov územného spolku je účelovo viazaná.
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