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VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 – 
ÚVODNÉ SLOVO

Milí a vážení červenokrižiaci, dobrovoľníci, členovia a zamest-
nanci, podporovatelia, dobrodincovia, sponzori, partneri a všetci 
čitatelia,

napriek pokroku ľudstva v sociálnej, ekonomickej, vedeckej a tech-
nickej oblasti zraniteľné skupiny obyvateľstva pribúdajú. 
Zlepšuje sa životná úroveň, zároveň sa prehlbuje rozdiel medzi boha-
tými, silnými, sebestačnými a chudobnými, menej samostatnými, čo 
tých zraniteľnejších zvádza k väčšiemu preciťovaniu ich odkázanosti, 
aj keď to môže byť niekedy len relatívne v porovnaní s hojnosťou 
naokolo. Ľudia nezvládajú príliš veľa zmien a informácií v krátkom 
čase, čo je typické pre súčasnosť. Preto aj tie najvýznamnejšie a naj-
väčšie humanitné organizácie musia prehodnocovať svoje postupy a 
algoritmy na prispôsobenie dynamickej dobe. Minulý rok bol jubilejný. 
Nevenovali sme sa príliš oslavám z dôvodu šetrenia zdrojov na priorit-
né aktivity, ale v tichom rozjímaní sme si pietne spomenuli na uplynulé 
roky. Poznanie histórie nám umožní lepšie pochopenie súčasnosti a 
zabráni vbehnúť do slepých uličiek.

V roku 2019, roku 100. výročia vidíte v prehľade aktivity Slovenského 
Červeného kríža. Mnoho aktivít z histórie sme neobnovili, časť je 
zmenená a časť je úplne nová. V tomto presahu je vidieť rovnovážne 
prepojenie tradície s aktualizáciou na dnešné potreby. To, že sme 
najväčšou humanitnou organizáciou je vďaka všetkým, ktorí prispeli 
svojim časom, prácou, nápadmi, darmi, finančne a ešte stovkou 
iných spôsobov. Vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí sú ako prijímatelia 
našej asistencie vymenovaní v správe, od detí v materských škôlkach 
po seniorov v domovoch, od týraných detí a matiek až po ma-
nažmenty nadnárodných spoločností v kurzoch a školeniach, pretože 
definíciou svojich potrieb a dopytom po našich službách nám dávajú 
zmysel našej existencie.

Ďakujem všetkým v mene všetkých, pomáhame si navzájom už  
100 rokov a naším cieľom nie je nič menšie ako ďalší kvantitatívny 
rast a kvalitatívny progres.

S úctou a vďakou 

Viliam Dobiáš
Prezident SČK
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KRÍŽA
POUŽÍVANIE  ZNAKU ČERVENÉHO KRÍŽA

Používanie znaku Červeného kríža je prísne limitované. Jeho používa-
nie je upravené štyrmi Ženevskými dohodami a dvoma dodatkovými 
protokolmi.
Akékoľvek jeho použitie, ktoré nie je v súlade s medzinárodným 
humanitárnym právom dovolené, znamená jeho zneužitie. 
Znak počas ozbrojeného konfliktu plní úlohu ochrany a to:
a)  zdravotníkov ozbrojených síl a ich zdravotníckych zariadení,
b)  zdravotníkov národných spoločnosti a ich zdravotníckych
 zariadení,
c)  zdravotníckych transportov.

Počas mieru znak plní úlohu identifikačného symbolu osôb a zariade-
ní 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 úze-
mí 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. 

Naša národná spoločnosť je tiež členom Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne organizácie, Platformy mi-
movládnych rozvojových organizácií, členom Slovenského výboru pre medzinárodné humanitárne právo a tiež členom 
Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Slovenský Červený kríž je 
spolu s ďalšími národný-
mi spoločnosťami v 192 
krajinách  sveta súčas-

ťou Medzinárodného 
hnutia Červeného kríža a 
Červeného polmesiaca, 
ktoré združuje viac ako 

100 miliónov členov, 
dobrovoľníkov a podpo-
rovateľov. Toto hnutie je 
najväčšou svetovou hu-

manitárnou 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 nezúčastňu je na nepriateľských akciách,  

ani na politických, náboženských, rasových a svetonázorových 
rozporoch 

NEZÁVISLOSŤ 
• Červený kríž je nezávislý, rešpektuje zákony každej krajiny,  

ktorá si musí 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 otvoreným všetkým a vykonáva  

humanitnú činnosť na celom území svojej krajiny 

UNIVERZÁLNOSŤ 
• Červený kríž je svetová inštitúcia, všetky národné spoločnosti 

majú rovnaké práva, zodpovednosť a povinnosť navzájom si 
pomáhať 

ÚLOHY  
SLOVENSKHO 
ČERVENÉHO 
KRÍŽA
V ČASE MIERU:
• podieľa sa na civilnej ochrane obyvateľstva 
• pôsobí ako zložka integrovaného záchranného systému 
• zabezpečuje a spolupracuje pri organizovaní, poskytovaní  

a sprostredkovaní zdravotnej a záchrannej pomoci 
• organizuje a poskytuje humanitárnu pomoc pri mimoriadnych 

udalostiach 
• uskutočňuje školenie a výučbu obyvateľstva v poskytovaní  

prvej pomoci 
• organizuje a zabezpečuje bezpríspevkové darcovstvo krvi 
• pomáha pri výchove k darcovstvu krvi a nábore darcov krvi 
• oceňuje bezpríspevkových darcov krvi 
• poskytuje sociálne služby
• oceňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí účinným zásahom 

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

• udeľuje ocenenia občanom Slovenskej republiky za celoživotný 
výkon dobrovoľnej služby v prospech humanity 

• oboznamuje obyvateľstvo so základnými 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.

2015 19932015
1993

Ľudskosť, nestrannosť, 
neutralita, nezávislosť, 

dobrovoľná služba, jednota a 
svetovosť sú našimi siedmimi 
základnými princípmi. Týchto 

sedem jednoduchých slov 
vyjadruje dôvod existencie 

celého Medzinárodného hnutia 
Červeného kríža a Červeného 

polmesiaca.

Základné princípy boli 
schválené XX. Medzinárodnou 
konferenciou Červeného kríža 

v októbri 1965 vo Viedni. 
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PREDSTAVITELIA 
SČK
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. Mária Očovská
Mgr. Mária Hegedüšová
Mgr. Iveta Ježová
Eva Rothová
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
Lívia Knapčoková
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

viceprezidentka SČK
PhDr. Helena Kobzová

generálna sekretárka SČK 
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová

prezident SČK
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

viceprezident SČK
Mgr. Radoslav Vengrin, MHA, MPH
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ÚZEMNÉ SPOLKY
Banská Bystrica
predseda: MUDr. Ján Mačkin
riaditeľka: RNDr. Zuzana Stanová 

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

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

Bratislava - mesto
predseda: PhDr. Pavol Jusko                                                             
riaditeľka: Ing. Emília Uhrinová, MPH
                                                              
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: PhDr. 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: PhDr. Silvia Knapiková

Komárno
predsedníčka: MUDr. Enikö Radi
riaditeľ: Mgr. Karol Németh

Košice – mesto
predsedníčka: MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
riaditeľka: Ing. Zuzana Jusková, MBA
  
Košice – okolie
predsedníčka: MUDr. Viera Sochová
riaditeľka: Mgr. Helena Kmetzová

Levice
predseda: Mgr. Peter Benček
riaditeľka: Ing. Stanislava Sládečeková
   
Liptovský Mikuláš
predsedníčka: MUDr. Marta Voštináková
riaditeľka: Mgr. Marika Kubíková
  
Lučenec
predseda: MUDr. Jozef Murgaš
riaditeľka: Anna Pálešová
   
Michalovce 
predsedníčka: MUDr. Mária Očovská 
riaditeľka: Mgr. Alena Kniežová

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

Prešov
predseda: Mgr. Jozef Čičvák
poverená riaditeľka: Beáta Jakubčová

Prievidza
predsedníčka: MUDr. Eva Čičmancová
riaditeľka: Bc. Renáta Lukáčiová

Rimavská Sobota
predseda: JUDr. Pavol Piliarik
riaditeľka: Mária Majerčíková

Rožňava
predsedníčka: MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
riaditeľ: Norbert Smolko
  
Senica 
predsedníčka: prof. doc. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH
riaditeľka: PhDr. Miriam Madunická, PhD.

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

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

Trebišov
predsedníčka: RNDr. Ľudmila Mošková
riaditeľka: Ingrid Tomášová
                                                       
Trenčín
predseda: MUDr. Milan Masaryk
riaditeľka: MVDr. Janka Koppiová

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

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

Žiar nad Hronom
predseda: JUDr. Róbert Kováč
riaditeľka: Alica Hefková
                                                           
Žilina
predseda: Peter Martinek
riaditeľ: PhDr. Martin Brňak, PhD.
 
SČK, územný spolok Martin sa od 1. 9. 2019 zlúčil s SČK, 
územným spolkom Žilina
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KONTROLNÝ  
MECHANIZMUS
Hlavnou úlohou kontrolných orgánov SČK je kontrola dodr-
žiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
vynakladania verejných a vlastných finančných prostriedkov, 
kontrola hospodárenia s majetkom SČK a s cudzím majetkom, 
plnenie úloh podľa zákona o SČK a uznesení orgánov SČK a 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj 
Stanov SČK a ostatných interných predpisov. 

Na základe Poverenia generálnej sekretárky SČK boli kontro-
lórom ÚS SČK v roku 2019 vykonané kontroly v nasledovných 
územných spolkoch SČK: 
Banská Bystrica, Nové Zámky, Komárno, Galanta, Dunajská 
Streda, Rimavská Sobota, Lučenec, Prievidza, Žiar nad Hro-
nom, Rožňava, Spišská Nová Ves.

Predmetom kontrol bolo použitie štátneho príspevku zo štát-
neho rozpočtu SR, dodržiavanie finančnej disciplíny územných 
spolkov, správnosť a archivácia účtovných dokladov, hospo-
dárenie s majetkom, personálna a mzdová agenda, dodržiava-
nie odvodovej povinnosti do Sociálnej a zdravotných poisťov-
ní, dodržiavanie daňovej povinnosti, poskytovanie cestovných 
náhrad, vedenie evidencie autoprevádzky a dokumentácie z 
kurzov a školení.  

ČLENSKÁ  
ZÁKLADŇA
Počet územných spolkov SČK: 35

Počet členov SČK:  52 443 

Počet organizačných jednotiek:  1 014

z toho:
Počet miestnych spolkov SČK:  905
Počet miestnych spolkov vodnej záchrannej služby SČK:  11
Počet miestnych spolkov darcov krvi SČK:  9
Počet skupín Mládeže SČK:  44

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). 

Pravidlá a spôsob vykonávania 
kontrolnej činnosti v SČK 

upravuje Smernica o kontrolnej 
činnosti v SČK. V rámci SČK 

kontrolu vykonávajú Kontrolná 
rada SČK,  Kontrolná rada 

územného spolku SČK 
a kontrolór Ústredného 

sekretariátu SČK.  

územný spolok SČK počet členov

Banská Bystrica 1502

Banská Štiavnica 216

Bardejov 800

Bratislava - mesto 1443

Bratislava-okolie 4223

Čadca 560

Dolný Kubín Orava 2717

Dunajská Streda 4300

Galanta 2380

Humenné 800

Komárno 1791

Košice - mesto 1498

Košice - okolie 733

Levice 1500

Liptovský Mikuláš 1827

Lučenec 760

Michalovce 672

Nitra 3094

Nové Zámky 2500

Poprad 1391

Prešov 900

Prievidza 978

Rimavská Sobota 1072

Rožňava 148

Senica 1886

Snina 700

Spišská Nová Ves 600

Svidník 255

Topoľčany 1385

Trebišov 1615

Trenčín 1700

Trnava 2050

Vranov nad Topľou 1410

Žiar nad Hronom 302

Žilina 2735

Spolu 52443

12
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DOBRO- 
VOĽNÍCTVO 
DOBROVOĽNÍCTVO je jedným zo základných princípov 
Medzinárodného hnutia ČK/ČP. Slovenský Červený kríž ako 
aj ostatné národné spoločnosti veľkú časť svojej činnosti 
uskutočňujú práve vďaka svojim dobrovoľníkom. Tí posilňujú 
komunity v ktorých pôsobia tým, že získavajú nové zručnosti 
a rozvíjajú sociálne väzby. Dobrovoľníctvo je tiež spôsob, ako 
komunitám pomáhať budovať kapacity na riešenie krízových 
situácií. 

Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného pol-
mesiaca a národné spoločnosti neustále apelujú na vlády, aby 
zvýšili ochranu dobrovoľníkov prijímaním vhodnej legislatívy 
a zavádzaním politík týkajúcich sa poistenia dobrovoľníkov v 
súvislosti so zodpovednosťou za škodu, ochranou ich zdravia 
a bezpečnosti, ako aj systémov podporujúcich dobrovoľníctvo 
ako také.

V roku 2019 v SČK pomáhalo približne 4 850 stálych a príle-
žitostných  dobrovoľníkov - v rámci červenokrížskych aktivít 
odpracovali viac ako 66 – tisíc dobrovoľníckych hodín.

Slovenský Červený kríž je riadnym členom Platformy dobro-
voľníckych centier a organizácií.

BEZ- 
PRÍSPEVKOVÉ 
DARCOVSTVO 
KRVI
Už 60 rokov patrí medzi hlavné činnosti Slovenského Červené-
ho kríža téma bezpríspevkového darcovstva krvi (BDK) . Tisíce 
odberov, dobrovoľníckych hodín a mnoho zachránených 
životov.

Pre Slovenský Červený kríž je prioritou:

• vzdelávanie obyvateľstva v bezpríspevkovom darcovstve krvi;
• pravidelný nábor darcov krvi;
• príprava celoslovenských a lokálnych kampaní;
• organizovanie mobilných odberov krvi v úzkej spolupráci 

s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky 
(NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami 
nemocníc (HTO);

• oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. 
MUDr. Jána Janského a medailou MUDr. Jána Kňazovického;

• oceňovanie dlhoročných dobrovoľníkov za náborovanie 
bezpríspevkových darcov krvi a udeľovanie pamätnej 
plakety doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. 

• vedenie registra darcov krvi pre prípad vzniku mimoriadnych 
situácií a počas pohrôm (zákon 460/2007 Z. z. o SČK).

KAMPANE
Zásadnú úlohu pri získavaní prvodarcov a podpore pravidelné-
ho bezpríspevkového darcovstva krvi zohrávajú celoslovenské 
kampane SČK. Od prvých ročníkov Valentínskej a Študentskej 
kvapky krvi prešlo už celé štvrťstoročie.

Valentínska kvapka krvi
24. ročník Valentínskej kvapky krvi oslovil 29 295 darcov krvi, 
krv darovalo nakoniec 25 400 z nich. Prvodarcov bolo 3 751. 

Termín: 14. február – 21. marec 2019
Hlavná myšlienka: „Láska má veľa podôb“

Prvé mobilné odbery 5 týždňovej kampane pripravil Slovenský 
Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR 
a hematologicko-transfúznymi oddeleniami vo viac ako  
14 mestách. V Bratislave v spolupráci s Ekonomickou 
Univerzitou v Bratislave darovalo krv 50 študentov, podporiť 
ich prišiel prezident SČK doc. MUDr. Viliam Dobiáš aj rektor 
univerzity prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

18591859

Po tom, ako sa Henry Dunant 
stal svedkom bitky pri Solfe-

rine v roku 1859, jeho prvá 
reakcia bola, že začal povzbu-

dzovať a mobilizovať miest-
nych ľudí, aby sa dobrovoľne 
zapojili a v rámci vlastnej ko-
munity pomohli zvládnuť túto 

humanitárnu katastrofu. Práve 
myšlienka, že každá krajina by 

mala systematicky pripravo-
vať svojich dobrovoľníkov na 

možné scenáre konfliktov, 
prírodných nešťastí, krízových 
a naliehavých situácií, viedla k 
zakladaniu národných spoloč-

ností ČK/ČP.

1971

Odbery krvi SČK organizuje a 
realizuje v spolupráci s praco-
viskami Národnej transfúznej 
služby SR a s hematologicko 

– transfúznymi oddeleniami 
(HTO) nemocníc.

Kampane SČK Valentínska 
kvapka krvi a Študentská 

 kvapka krvi sú zapísané v regis-
tri ochranných známok Úradu 
priemyselného vlastníctva SR.

Od roku 2014 je pani Aneta 
Parišková ambasádorkou 

darcovstva krvi SČK.

1971
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Študentská kvapka krvi
Kampaň sa tradične zameriava na mladých ľudí, študentov a 
získavanie prvodarcov práve z ich radov. Rovnako to bolo aj 
počas jubilejného 25. ročníka kampane.

Termín: 7. október  – 8. november 2019
Hlavná myšlienka: „Buď odvážny a daruj krv“

V regiónoch sú stále veľmi populárne darcovské dni napr. Maxi 
kvapka, Furmanská kvapka krvi, Hasičská kvapka krvi,  Vianočná 
kvapka pre život. S novým fenoménom sociálnych sietí je spoje-
ná rýchla komunikácia s darcami krvi, ktorí veľmi citlivo vnímajú 
výzvy na jej darovanie.  Počas roka červenokrižiaci zorganizovali 
desiatky ďalších lokálnych kampaní v rôznych regiónoch Sloven-
ska, čím reagovali na konkrétne potreby krvi. Zamestnanci územ-
ných spolkov SČK, dobrovoľníci a miestne spolky SČK v roku 
2019 odpracovali 1 360 hodín pri organizácii mobilných odberov 
krvi vo svojich obciach. Dlhoročná spolupráca s miestnou samo-
správou či väčšími spoločnosťami prináša každoročne stovky 
mobilných odberov na Slovensku. Dôležité je však aj intenzívne 
podporovať darovanie krvi v odberových centrách nemocníc, 
SČK preto organizuje aj skupiny darcov krvi, ktorí chodia darovať 
krv priamo do nemocníc.

Daj pár deci
Za vznikom kampane Daj pár deci bola myšlienka, aby pravi-
delné darovanie krvi rezonovalo v povedomí verejnosti počas 
celého roka. Cieľovou skupinou sú najmä zamestnávatelia. 
Podpora zamestnancov v darovaní krvi je tiež podporou zdra-
vého životného štýlu. Často práve pri odbere krvi je možné s 
predstihom diagnostikovať ochorenia.  Ich liečba v prvotných 
štádiách výrazne skracuje práceneschopnosť. SČK preto 
povzbudzuje zamestnávateľov aj v empatii voči ich zamest-
nancom – dlhoročným darcom krvi.   

Svetový deň darcov krvi 
Svetový deň darcov krvi, ktorý každoročne oslavujeme 14. júna, 
nám vždy pripomína najdôležitejšie myšlienky a vízie v celosve-
tovom povedomí o darcovstve krvi. Slogan roku 2019 Bezpečná 
krv pre všetkých apelovala na zvýšenie povedomia všeobecnej 
potreby bezpečnej krvi – práve jej dostupnosť a bezpečnosť je 
pre všetkých pacientov najdôležitejšia. Pri tejto príležitosti Sloven-
ský Červený kríž opäť poďakoval darcom krvi za ich empatiu a 
ochotu pomôcť neznámemu človeku v núdzi. 
Svetový deň darcov krvi sa na Slovensku už šiesty rok spája s 
Divadelnou kvapkou krvi – projektom, v ktorom spojili svoje sily 
SČK, mestské divadlá a spoločnosť Kaufland. V týždni od  
10. do 14. júna 2019 mohli ľudia darovať krv v divadlách v ôsmich 
slovenských mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici, Komárne, 
Levoči, Nitre, Prešove, Martine a Žiline. Krásne prostredie divadiel 
povzbudilo k darovaniu krvi 311 darcov krvi, z toho až 89 prvo-
darcov. Spolu sme darovali 140 litrov krvi. Ďakujeme! 

VÝCHOVA

Kvapka krvi 
Súčasťou edukácie detí v predškolskom veku je aj projekt Slo-
venského Červeného kríža Kvapka krvi.  Hravou formou deti 

získajú  základné vedomosti o krvi a jej dôležitosti pre život 
človeka. Do projektu sa v roku 2019 zapojilo 152 materských 
škôl a 1 821 detí.  

Workshopy
Sebestačnosť v zásobovaní krvou je výzvou pre všetky kraji-
ny. Aby na Slovensku pribúdali  pravidelní darcovia krvi, SČK 
organizuje v regiónoch workshopy o darcovstve krvi. Počas roka 
2019 ich pre základné, stredné a vysoké školy dobrovoľníci SČK 
zorganizovali vyše sto. Počas workshopu sa koordinátori darcov-
stva krvi zo škôl aj firiem zoznámia s programom bezpríspevko-
vého darcovstva krvi, aktivitami SČK a súčinnosťou medzi SČK a 
odberovými miestami pri organizovaní odberov krvi. 

Simulovaný odber krvi
Najväčšou bariérou pri rozhodovaní sa, či sa stať darcom krvi, je 
strach z bolesti, nemocnice, či neznámeho. Preto SČK organizuje 
aj takzvané simulované odbery krvi. Dobrovoľníci - červenokri-
žiaci sprevádzajú školákov, študentov – budúcich prvodarcov a 
spolu sa zoznamujú s procesom darovania krvi - od registrácie 
až po samotné darovanie krvi - priamo v priestoroch odberového 
centra. Územné spolky SČK v roku 2019 zorganizovali 33 simulo-
vaných odberov po celom Slovensku. 

OCEŇOVANIE MNOHONÁSOBNÝCH  
DARCOV KRVI

Už 60 rokov Slovenský Červený kríž každoročne organi-
zuje desiatky slávnostných podujatí, počas ktorých oce-
ňuje mnohonásobných darcov krvi. Pri tejto príležitosti 
zástupcovia územných spolkov SČK využívajú príležitosť 
a vyjadrujú poďakovanie bezpríspevkovým darcom krvi aj 
v mene pacientov nemocníc. Nielen morálnym ocenením 
je pre darcov krvi plaketa prof. MUDr. Jana Janského a 
medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického. V  roku 2019 
SČK ocenil plaketami a medailami 11 527 pravidelných 
darcov krvi.
 
Plaketa prof. MUDr. Jana Janského

Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického  

Pamätná medaila doc. MUDr. Vladimíra  
Krišla za rozvoj darcovstva krvi 3

19801980

Červený kríž stál pri zrode 
Svetového dňa darcov krvi. 

14. jún je dňom narodenia 
Karla Landsteinera, rakúskeho 
biológa a lekára, ktorému bola 
v roku 1930 udelená Nobelova 
cena za fyziológiu a medicínu 

za výskumy typov ľudskej krvi.

1960

Červený kríž sa oficiálne 
venuje náboru dobrovoľných 
darcov krvi už od roku 1948. 
Od roku 1960 oceňuje mno-

honásobných darcov krvi 
plaketami prof. MUDr. Jana 
Janského. Každoročne je to 

viac ako 11-tisíc ľudí.

1960
Muži Ženy

Bronzová 3 687 1 949

Strieborná 2 516 963

Zlatá 1 484 564

Diamantová 405 83

Muži Ženy

214 23
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PRVÁ POMOC  
Červený kríž je vo svete dlhoročným lídrom vo výučbe posky-
tovania laickej prvej pomoci. Výučba prvej pomoci je jednou z 
hlavných oblastí činnosti SČK už celé desaťročia. Tieto aktivity 
sú často inšpiráciou pre dobrovoľníkov SČK pri voľbe povola-
nia – vyberajú si cestu humanity a pomoci a stávajú sa z nich 
lekári, záchranári, či zdravotné sestry.
V roku 2019 SČK oslovil s témou poskytovania prvej pomoci  
45 791 ľudí z radov laickej verejnosti.

SČK vyučuje poskytovanie prvej pomoci už v materských ško-
lách. S prvou pomocou sa stretnú žiaci základnej školy, počas 
štúdia na strednej škole si mnohí urobia vodičský preukaz a 
zopakujú vedomosti z prvej pomoci. Školitelia prvej pomoci 
SČK aj z radov pedagógov vyučujú prvú pomoc ako nepo-
vinný predmet na školách a zúčastňujú sa so svojimi žiakmi 
súťaží prvej pomoci.  Školitelia prvej pomoci a členovia SČK 
sú pravidelne preškoľovaní. Počas celého roka SČK organizu-
je ukážky poskytovania prvej pomoci na stovkách verejných 
podujatí aj bezplatné prednášky pre rôzne cieľové skupiny 
(seniori, osoby so zdravotným postihnutím). 

Územné spolky SČK organizujú výučbu prvej pomoci pro-
stredníctvom 8, 16 a 33 hodinových akreditovaných kurzov a 
vyškolia ročne tisíce absolventov.  Kurzy vedú lekári, záchra-
nári, profesionáli z praxe. SČK tiež zabezpečuje kontinuálnu 
platnosť akreditácií svojich kurzov prvej pomoci prostredníc-
tvom Ministerstva zdravotníctva SR. Všetky výučbové miesta 
SČK sú akreditované a disponujú modernými metodickými 
pomôckami a resuscitačnými figurínami.  

KURZY PRVEJ POMOCI

Kurz maskovania poranení

V roku 2019 Slovenský Červený kríž zorganizoval 7 kurzov 
maskovania poranení, vyškolených bolo 47 maskérov. V 
priebehu celého roka 149 maskérov pripravovalo realistické 
znázornenia poranení na 173 verejných akciách.

VÝCHOVA A VÝUČBA PRVEJ POMOCI  
NA ŠKOLÁCH

Prvú pomoc sa dokáže naučiť každý. Preto sa so základmi po-
skytovania prvej pomoci zoznamujú už malé deti. Deti v mater-
ských školách sa dokážu naučiť jednoduché postupy záchrany 
života hravou formou. S prvou pomocou sa stretnú žiaci základ-
ných škôl, stredných škôl na hodinách biológie a prostredníc-
tvom voliteľných predmetov. Aj vďaka takto získaným vedomos-
tiam sa viacerým z nich podarilo zachrániť život. 

Evička nám ochorela

Projekt deťom pomáha hravou formou získať pozitívny pohľad 
na svoje zdravie a vedie ich k zodpovednosti. Celoročný pro-
jekt sa venuje hlavným zásadám hygieny a približuje základy 
poskytovania prvej pomoci. Deti sa zoznamujú s prácou leká-
rov i záchranárov, čo často zmenší strach z návštevy u lekára.

PREHLIADKY A SÚŤAŽE PRVEJ POMOCI

Prehliadky malých zdravotníkov sú populárnym zakonče-
ním výučby prvej pomoci koncom školského roka. Deti môžu 
predviesť svoje znalosti z poskytovania jednoduchej prvej 
pomoci a porovnať si vedomosti so svojimi rovesníkmi. V roku 
2019 SČK zorganizoval 51 prehliadok malých zdravotníkov. 

Súťaže prvej pomoci sú podujatia pre žiakov základných škôl a 
študentov stredných škôl. Až na súťaži si dokážu  preveriť svoje 
teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Družstvá mladých 
zdravotníkov I. stupňa a II. stupňa základných škôl organizujú 
všetky územné spolky SČK. Študenti stredných škôl sa zúčast-
ňujú súťaží pre Družstvá prvej pomoci mládeže.  

19331933

Červený kríž sa venuje 
poskytovaniu a výučbe prvej 

pomoci od svojich počiatkov. 
V 30-rokoch Slovenský výbor 

Československého Červeného 
kríža organizoval ošetrovateľ-

ské kurzy po celom Slovensku. 
Vznikli odbory dobrovoľných 

sestier Červeného kríža, ktoré 
poskytovali prvú pomoc a ško-
lili obyvateľstvo v poskytovaní 

prvej pomoci.

počet  
kurzov

počet  
vyškolených

8-hodinové 1212 13 424

16- hodinové 36 226

33-hodinové 48 486

Kurz AED 6 43

Krajina záchrancov 55 655

Kurz inštruktora prvej pomoci 5 68

ZŠ SŠ VŠ

počet škôl 655 258 11

počet oslovených  
žiakov/študentov

32 209 13 929 1 901

počet zapojených  
zamestnancov/
dobrovoľníkov

792 348 22

počet družstiev počet súťažiacich

DMZ I. 313 1 576

DMZ II. 513 2 651

DPP M 147 798

Prehliadky v roku 2019 313 družstiev 1 216 súťažiacich

počet materských škôl 635

počet oslovených detí 11 117

počet zapojených zamestnancov/dobrovoľníkov 550 19521952

V 50-tych rokoch 
minulého storočia vznikli 

prvé zdravotnícke 
družiny, hliadky 

mladých zdravotníkov 
a záujmové zdravotnícke 

krúžky.
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19541954

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka  je súťaž dobrovoľ-
ných záchrancov SČK v poskytovaní laickej prvej pomoci. 
Celoslovenská súťaž nesie meno lekára – záchranára MUDr. 
Vladimíra Harineka, ktorý presadzoval poskytovanie účin-
nej laickej prvej pomoci pri nešťastiach, úrazoch a náhlych 
vážnych ochoreniach. 27. ročník celoslovenskej súťaže sa 
v roku 2019 konal v Poprade.  Na 8 súťažných a ďalších 
nesúťažných stanovištiach si svoje sily zmeralo 148 súťa-
žiacich v 28 družstvách. Ich výkon sledovalo 30 rozhodcov. 
10 maskérov pripravovalo jedinečné realisticky znázornené 
poranenia na 28 figurantoch.

KAMPANE

Bezpečnosť na cestách
SČK sa dlhodobo venuje aj propagácii poskytovania prvej 
pomoci prostredníctvom plnenia Národného plánu zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky. Národný plán SR pre BECEP 
2011 – 2020, ktorý hovorí o spolupráci subjektov pôsobiacich 
v rámci Integrovaného záchranného systému SR, sa priorit-
ne venuje preventívnym opatreniam. Prezídium PZ SR a SČK 
spoločne v júli organizujú preventívne kontroly vodičov na 
celom Slovensku. Zamestnanci a dobrovoľníci SČK preverujú 
úroveň vedomostí vodičov v poskytovaní prvej pomoci. Vodiči 
majú možnosť získať aj praktické zručnosti priamo v teréne. 
Poskytovanie prvej pomoci si vyskúšalo 1 123 vodičov, 559 
bolo úspešných. U mnohých však stále chýba ochota pomôcť 
človeku v núdzi, prípadne sa obmedzí len na kontaktovanie 
tiesňovej linky bez zastavenia vozidla. Zástupcovia PZ následne 
skontrolovali obsah a druhy lekárničiek u 976 vodičov. Tie spĺ-
ňali požadované kritériá u 73% vodičov. Na akcii sa zúčastnilo 
123 červenokrižiakov v rámci celej SR.

Svetový deň prvej pomoci
Každoročne v druhú septembrovú sobotu, pri príležitosti 
Svetového dňa prvej pomoci, obracia SČK pozornosť verej-
nosti na poskytovanie prvej pomoci. Celosvetovo sa Červený 
kríž venuje výučbe prvej pomoci laikov bez rozdielu veku, 
či vzdelania. Preto sa v tomto roku pozornosť obrátila na 
skupiny ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, či mentál-
ne postihnutie. Mnohé deti v materských školách, či seniori 
v zariadeniach pre seniorov si vďaka dobrovoľníkom SČK 
mohli zopakovať poskytovanie prvej pomoci. Tieto aktivity 
v roku 2019 oslovili 10 309 ľudí.

Deň záchrany života
Hlavným organizátorom 6. ročníka Dňa záchrany života 2019 bola 
Slovenská resuscitačná rada. Deň bol venovaný laickej i odbornej 
verejnosti a propagácii prvej pomoci a záchrany života. Výzvu 
zopakovať si základy poskytovania prvej pomoci s profesionálmi 
prijalo niekoľko tisíc žiakov, študentov, ale aj okoloidúcich v rámci 
Slovenska. Partnermi každoročnej aktivity boli SRR, SČK, Kraj-
ské operačné strediská a profesionálni hasiči z HaZZ.

Víťazné družstvá 1. 2. 3.

kategória juniori  
(15 - 18 r.)

Nové  
Zámky I.

Košice 
mesto II.

Košice 
mesto I.

kategória dospelí (od 18 r. ) Bratislava II. Nitra Žilina I.

SOCIÁLNA  
ČINNOSŤ  
Sociálna činnosť Slovenského Červeného kríža sa prispô-
sobuje potrebám v rôznych regiónoch Slovenska. Ponuka 
sociálnych služieb poskytovaná územnými spolkami SČK sa 
preto v jednotlivých okresoch výrazne líši. Služby sa však vždy 
zameriavajú na konkrétneho človeka či komunitu. 

Sociálne služby v teréne i v zariadeniach sociálnych služieb 
SČK poskytujú územné spolky podľa zákona o sociálnych 
službách č. 448/2008 Z. z. Ďalšiu sociálnu činnosť vykoná-
vajú členovia miestnych spolkov i dobrovoľníci - susedská 
výpomoc, pomoc dôchodcom v domácom prostredí, zbierky 
šatstva, potravinové zbierky a pod.

ODBORNÉ ČINNOSTI 

Základné sociálne poradenstvo

Pri poskytovaní registrovaných sociálnych služieb územné 
spolky SČK každodenne poskytujú základné sociálne pora-
denstvo. Je to odborná činnosť, ktorá sa zameriava na pomoc 
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii – posudzuje 
povahu problému, poskytuje základné informácie o možnos-
tiach riešenia problému a odporúčanie, príp. sprostredkovanie 
ďalšej odbornej pomoci. Poskytované služby skvalitňuje aj 
spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej 
služby, ktorá je súčasťou sociálno-poradenskej činnosti.

Špecializované sociálne poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo pomáha zisťovať príčiny 
vzniku, charakter a rozsah problémov fyzickej osoby, rodiny 
alebo komunity a následne im poskytnúť konkrétnu odbornú 
pomoc. Poskytuje ho odborne pripravený a skúsený špecia-
lizovaný 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. Samostat-
ne akreditovanú odbornú činnosť špecializovaného sociálneho 
poradenstva majú akreditovanú 3 územné spolky SČK.  
V roku 2019 poskytol špecializované sociálne poradenstvo 
SČK, územný spolok Humenné (711 klientov), Košice – mesto  
(444 klientov) a Senica (150 klientov).  

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 prevádz-
kujúce zariadenia sociálnych služieb alebo poskytujú domácu 
opatrovateľskú službu.

1919
1919

Prvá národná spoločnosť 
Červeného kríža Čechov a 

Slovákov - Československý 
červený kríž, vznikla v roku 
1919. Prvou prezidentkou 

Československého červeného 
kríža bola Alica Masaryková. 

Práve Červený kríž poskytoval 
sociálno-charitatívnu pomoc 
hneď po skončení prvej sve-
tovej vojny. Budoval sociál-

no-zdravotné domy, poradne, 
dispenzáre, ozdravovne. Po-

skytoval príspevky sirotincom, 
chudobincom, nemocniciam, 

internátom, jednotlivcom (siro-
tám, vdovám, invalidom). 
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SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

 
2019 

NOCĽAHÁREŇ

Nocľaháreň poskytuje prístrešie na účel prenocovania, sociál-
ne poradenstvo, ošatenie a obuv a zároveň utvára podmienky 
na prípravu a výdaj stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej 
hygieny.

Nocľaháreň večierka

Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet klientov: 142
Sociálne stredisko SČK nocľaháreň „Večierka“ tvorí prvý stu-
peň 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 poraden-
stvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záuj-
mov, pracovnú terapiu, nevyhnutné ošatenie a obuv. Okrem 
prípravy a výdaja stravy a vykonávania osobnej hygieny sa 
v útulku utvárajú podmienky aj na pranie, žehlenie, údržbu 
šatstva a záujmovú činnosť. 
Územný spolok SČK v Banskej Bystrici dáva možnosť klien-
tom útulku privyrobiť si predajom časopisu Nota Bene.  
22 klientov útulku v roku 2019 predalo 16 919 kusov časopisu.

Útulok prístav

Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet klientov: 96

Útulok Nádej Šanca

Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet klientov: 29

Útulok ADOM 

Prevádzkuje: ÚzS SČK Michalovce
Počet klientov: 21
ADOM  je určený pre mladistvých po ukončení pobytu v det-
skom domove.

Útulok Dom humanity

Prevádzkuje: ÚzS SČK Snina
Počet klientov: 16

SOCIÁLNE ZARIADENIA NA RIEŠENIE NEPRIAZ-
NIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉ-
HO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNI-
VÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU 
DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU 

2019 

ZARIADENIA PODPOROVANÉHO BÝVANIA

V zariadeniach podporovaného bývania poskytujeme sociálna 
služba osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a na 
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Do-
hľadom sa rozumie usmerňovanie a monitorovanie osoby pri 
sebaobslužných úkonoch a starostlivosti o svoju domácnosť.

Dom humanity

Prevádzkuje: ÚzS SČK Snina
Počet klientov: 11

ZARIADENIA PRE SENIOROV

V zariadeniach tohto typu poskytujeme pomoc osobám, ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek,  pri odkázanosti na pomoc inej oso-
by, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, 
stravovanie, upratovanie a pranie. Zároveň zabezpečujeme 
záujmovú činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť.

Zariadenie pre seniorov SČK Liptovský hrádok 

Prevádzkuje: ÚzS SČK Liptovský Mikuláš
Počet klientov: 20

Dom humanity SČK

Prevádzkuje: ÚzS SČK Trenčín
Počet klientov: 29

Zariadenie pre seniorov – Dom sv. Lazara

Prevádzkuje: ÚzS SČK Žilina
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, ubytova-
ním, stravovaním, upratovaním a údržbou šatstva.

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA

Zariadenia núdzového bývania slúžia na ochranu života a zdra-
via osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, zabezpečujú utaje-
nie miesta jej ubytovania a jej anonymity na účely ochrany jej 
súkromia a rodinného života.

Zariadenie núdzového bývania Manu

Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet klientov: 20

Dom humanity

Prevádzkuje: ÚzS SČK Snina
Počet klientov: 12

Zariadenie núdzového bývania Maják

Prevádzkuje: ÚzS SČK Trebišov
Počet klientov: 13

19231923

Vďaka spolupráci Českoslo-
venského červeného kríža 
a Živeny vznikli začiatkom 

dvadsiatych rokov minulého 
storočia v Turčianskom Sv. 

Martine prvé jasle. 
Foto: Archív Živena
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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 mul-
tiplex, schizofréniou, demenciou rôzneho typu). Do zariadenia 
je možné dochádzať aj iba niekoľko krát za týždeň na  
4 - 8 hod. V roku 2019 mal stacionár 6 klientov.

Opatrovateľská služba

Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkáza-
ná 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. 

Prepravná služba

Prepravná služba SČK poskytuje:
•  prepravu osoby zdravotne a telesne postihnutej
•  prepravujú osoby na invalidnom vozíku
•  asistenta počas prepravy
•  sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia  

v zdravotníckom zariadení
•  poskytuje zdravotnícke pomôcky počas prepravy  

a vyšetrenia bez úhrady 

Aj v roku 2019 pokračoval spoločný projekt SČK a spo-
ločnosti Kaufland, ktorý je zameraný na podporu terén-
nych sociálnych služieb SČK. Kaufland daroval ďalších 
6 nových automobilov, vďaka ktorým SČK posilnil dva 
veľmi vyťažené regióny (rožňavský a košický) a tiež rozší-
ril poskytovanie služieb v Trebišove, Snine, Topoľčanoch 
a na Horehroní. 

Požičiavanie pomôcok

Sociálna služba požičiavanie pomôcok je určená osobám s 
nepriaznivým zdravotným stavom vedúcim k odkázanosti na 
pomôcku. Zapožičiavame polohovacie postele, invalidné vo-
zíky, sedačky do vane na hygienickú očistu, nafukovacie vane 
na celkový kúpeľ pacienta na lôžku, zdvíhacie zariadenia, po-
môcky na podporu chôdze (rôzne typy) a iné drobné pomôcky 
na ošetrenie pacienta.

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
počet

klientov opatrovateliek

Humenné 26 21

Košice - mesto 11 4

Michalovce 16 12

Rožňava 5 5

Senica 28 15

SČK, územný spolok počet výjazdov

Banská Bystrica 3 945

Bratislava – mesto 1 600

Humenné 2 249

Košice - okolie 4 689

Levice 1 025

Liptovský Mikuláš 334

Poprad 90

Prešov 6 421

SČK, územný spolok počet klientov

Bratislava – mesto 10

Humenné 55

Levice 135

Liptovský Mikuláš 102

Poprad 16

Rožňava 10

Senica 81

Svidník 6

Topoľčany 13

Žiar nad Hronom 29

Rožňava 11 665

Senica 2 828

Topoľčany 7 680

Žiar nad Hronom 141 

Domov sociálnych služieb

V našich domovoch sociálnych služieb sa venujeme zdravotne 
postihnutým deťom, mládeži, dospelým alebo seniorom.  
S našimi klientmi pracujú rehabilitační pracovníci, maséri, 
zdravotnícky personál a sociálni pracovníci. Poskytujeme nie-
len ubytovanie a stravu, ale venujeme sa vzdelávaniu, pracov-
nej činnosti, sociálnej komunikácii, muzikoterapii, tréningom 
pamäte a v prípade potreby klienta je zabezpečená zdravot-
nícka starostlivosť prostredníctvom ADOS SČK.

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálnu službu fy-
zickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, 
jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postih-
nutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova 
choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, 
schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, 
AIDS, organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Denný stacionár

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica poskytuje 
sociálnu službu v Dennom stacionári pre klientov z Trnavského 

názov zariadenia
SČK, 

územný 
spolok

počet
klientov

Dom SČK Poprad - Spišská Sobota Poprad 41

Zariadenie opatrovateľskej služby Rožňava 10

Dom SČK Prameň nádeje Trebišov 30

Dom humanity SČK Kráľovský Chlmec Trebišov 12

názov zariadenia
SČK, 

územný 
spolok

počet
klientov

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

Banská 
Štiavnica

13

DSS SČK pre mentálne  
postihnutých dospelých 

Bratislava 
- mesto

10

DSS SČK pre deti a dospelých  
so zdravotným postihnutím

Košice - 
mesto

28

DSS Dom humanity G. Bergera Rožňava 20

názov zariadenia
SČK, 

územný 
spolok

počet
klientov

Dom humanity Slovenský Červený kríž Trenčín 3

Maják Trebišov 10

Prameň nádeje  Trebišov Trebišov 10

1934

 V roku 1926 bol otvorený 
Ústav M. R. Štefánika ako 
jediná škola pre výchovu 

sociálnozdravotných pracov-
níčok na Slovensku. V 30-tych 
rokoch 20. storočia postupne 
vznikali odbory dobrovoľných 

sestier Červeného kríža.  

1934
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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 uspokojova-
nie základných životných potrieb. Práčovňu prevádzkuje SČK, 
Územný spolok Bratislava – mesto a v roku 2019 túto službu 
využívalo 5 klientov.

Stredisko osobnej hygieny

Stredisko osobnej hygieny prevádzkuje SČK, Územný spolok 
Liptovský Mikuláš. V roku 2019 jeho služby využilo 370 klientov.

VZDELÁVANIE V OBLASTI SOCIÁLNYCH  
SLUŽIEB

Slovenský Červený kríž realizuje akreditované 226-hodinové 
kurzy opatrovania a kurzy opatrovania detí. 

Kurzy 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 od-
deleniach zdravotníckych zariadení, či zariadeniach sociálnych 
služieb. 

Absolventi kurzu získajú komplexné vedomosti o problematike 
opatrovateľskej starostlivosti a sú schopní aktívne, samostat-
ne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti. 
Budú tiež vedieť zareagovať v mimoriadnych situáciách, po-
hotovo 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 2019 vyškolili 813 opatrovateliek 
a opatrovateľov v 90 kurzoch opatrovania.

SČK, ÚzS Banská Bystrica zabezpečuje túto službu subdodá-
vateľsky pre mesto Banská Bystrica. Zabezpečuje dispečing 
a monitorovanie životných potrieb v rámci služby SOS Senior. 
V roku 2019 zaznamenal  66 signálov od svojich klientov.

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom  
telekomunikačných technológií

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

PODPORNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 

Jedáleň

V jedálni poskytujeme stravovanie seniorom, zdravotne po-
stihnutým alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom 
a tým, ktorí nemajú zabezpečené podmienky nevyhnutné na 
uspokojovanie základných životných potrieb. V roku 2019 bolo 
vydaných takmer 367-tisíc obedov.

SČK, územný spolok počet klientov

Humenné 18

Levice 1 252

Liptovský Mikuláš 25

Rožňava 6

Senica 248

Topoľčany 125

územný spolok SČK

počet vydaných jedál

v 
jedálni

prostredníctvom 
donášky

Bratislava – mesto 6 750 120

Košice - mesto 22 215 -

Levice 23 886 29 753

Poprad 14 867 51 130

Prešov 23 475 20 234

Rožňava 11 470 13 333

Senica 10 869 11 528

Topoľčany 4 320 18 000

Trebišov 62 028 -

Trenčín 18 237 -

Vranov nad Topľou 4 474 20 268

2019

územný spolok
počet kurzov 

opatrovania SČK

počet  
absolventov kurzov  

opatrovania SČK

Bardejov 3 25

Čadca 1 5

Dolný Kubín 3 26

Dunajská Streda 8 73

Komárno 4 34

Košice - okolie 3 14

Košice - mesto 4 39

Levice 1 14

Liptovský Mikuláš 2 16

Lučenec 4 36

Michalovce 4 38

Nitra 2 16

Nové Zámky 3 36

Poprad 2 13

Prešov 1 3

Prievidza 5 42

Rimavská Sobota 8 127

Rožňava 2 18

Senica 6 49

Snina 2 15

Spišská Nová Ves 2 10

Svidník 4 34

Topoľčany 1 4

Trnava 2 14

Vranov nad Topľou 6 71

Žiar nad Hronom 3 16

Žilina 4 25

Spolu 90 813
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INÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

Poskytovanie nevyhnutného ošatenia, obuvi a inej  
materiálnej pomoci

Územné aj miestne spolky SČK počas roka pravidelne organi-
zujú zber oblečenia, posteľnú bielizeň, uteráky, obuv, hračky a 
prikrývky pre deti a dospelých. Tento druh pomoci je venova-
ný rodinám a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v materiálnej núdzi 
a ľuďom bez domova. V roku 2019 ju červenokrižiaci poskytli 
viac ako siedmim tisícom ľudí.

Letné tábory

V letných mesiacoch niektoré územné spolky pravidelne orga-
nizujú letné pobyty pre deti i dospelých. SČK, územný spolok 
Senica dlhoročne pripravuje letné pobyty pre rodičov s deťmi 
i seniorov pri mori v Taliansku. Letné tábory na Slovensku sa 
konali v zariadení SČK - Dom Henryho Dunanta v Mlynčekoch.  
SČK, územný spolok Žilina pripravil v lete 2019 denný tábor 
pre 52 detí.

Starostlivosť o ľudí bez domova v zime

V zimných mesiacoch SČK v rôznych regiónoch Slovenska 
poskytuje oblečenie a pripravuje teplé jedlo pre ľudí bez do-
mova i osamelých občanov. Vo vianočnom období je územné 
spolky pripravujú pre týchto ľudí červenokrížsku kapustnicu. 

Červenokrižiaci však pripravujú aj vianočné podujatia a via-
nočné balíčky aj pre osamelých seniorov a rodiny s deťmi 
v sociálnej a hmotnej núdzi. 

Asistenčná služba

Niektoré územné spolky SČK poskytujú jedinečnú asistenčnú 
službu prostredníctvom svojich zamestnancov, dobrovoľníkov 
a prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej 
služby (podľa § 52a zákona  č.5/2004 Z. z. o službách zamest-
nanosti). Táto služba sa snaží pomôcť riešiť sociálno-zdravot-
nú politiku v danom meste, podávať pomocnú ruku človeku 
v núdzi (s telesným alebo zdravotným postihnutím) a dopĺňať 
nedostatočné sociálne služby v zdravotníckych zariadeniach 
(nemocnice a polikliniky). Pracovníci a dobrovoľníci SČK po-
máhajú pacientom a návštevníkom predovšetkým orientovať 
sa v zdravotníckom zariadení, asistenciu a sprevádzanie pa-
cientov pri rehabilitácii, vyšetrení u lekárov – poskytujú pomoc 
pri vyzliekaní, obliekaní, vybavení laboratórnych vyšetrení, 
hospitalizácii, či zabezpečovaní liekov. Asistenčnú službu SČK 
pozitívne vnímajú pacienti, ich rodinní príslušníci aj pracovníci 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ A FEAD

Slovenský Červený kríž je od roku 2016 zapojený do Operač-
ného programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodká-
zanejšie osoby). Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, prijímateľom a realizátorom 
pomoci v zmysle OP FEAD je Ústredie práce, rodiny a sociál-
nych vecí SR (ÚPSVaR). 
 
SČK je jednou z partnerských organizácií pri distribúcii 
materiálnej pomoci. 23 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 tep-
lého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia 
materiálnej deprivácie. 

V roku 2019 pracovníci a dobrovoľníci SČK počas ďalších 
štyroch kôl distribúcie rozdali 206 989 potravinových balí-
kov a 22 417 hygienických balíkov pre viac ako  
160 000 obyvateľov Slovenskej republiky. 

Dva územné spolky SČK – Liptovský Mikuláš a Poprad po-
skytovali v rámci OP FEAD aj teplé jedlá pre ľudí bez domova 
– za celý rok 2019 vydali spolu 18 888 teplých jedál.

Primárne je FEAD zameraný na mnohopočetné rodiny mlad-
ších ľudí. V sekundárnej časti projektu sa však väčšina za-
pojených územných spolkov zameriava na staršiu populáciu, 
ľudí s nízkym príjmom žijúcich osamelo. Pri realizovaní aktivít 
FEAD v spolupráci s miestnymi spolkami SČK, zástupcami 
obcí a iných organizácií sa SČK dostáva bližšie práve k tejto 
cieľovej skupine, ktorej je schopný poskytnúť ďalšie sociálne 
služby tvoriace súčasť každodenných aktivít v teréne.  

Dôležitou súčasťou operačného programu sú sprievodné 
opatrenia v podobe sociálneho poradenstva. Červenokrižiaci 
tak okrem poskytnutia balíkov tým poskytujú pomoc aj na-
ďalej – či už v podobe ošatenia, poradenstva či odporúčania 
na ďalšiu špecializovanú pomoc.

Letne tábory

územný spolok SČK počet turnusov počet detí

Levice 1 44

Liptovský Mikuláš 1 47

Senica 3 27

zdravotníckych zariadení. Asistenti SČK poskytli v roku 2019 
až 32 214 asistencií.

územný spolok SČK počet poskytnutých asistencií

Humenné 13 200

Levice 10 914

Senica 8 100

Polievkové akcie Červeného 
kríža za prvej Československej 

republiky mali aspoň raz do 
roka zmierniť biedu a hlad 

postihnutých detí.

Kurz opatrovania detí

Od marca 2017 SČK poskytuje aj kurz opatrovania detí akredi-
tovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Absolventi kurzu získajú vedomosti o:
•  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 starost-
livosť o dieťa,

•  o 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 porane-

niach 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 opatrova-
telia detí do veku troch rokov. 

V roku 2019 SČK vyškolil 23 opatrovateliek a opatrovateľov  
v 5 kurzoch opatrovania detí. 

2019

územný spolok
počet kurzov 
opatrovania  

detí SČK

počet absolventov 
kurzov opatrovania 

detí  SČK

Bratislava - mesto  1  8

Dolný Kubín 1 8

Spišská Nová Ves 1 3

Žilina 1 5

Spolu 5 23
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ZDRAVOTNÁ  
ČINNOSŤ  
V súlade so zákonom 578/2004 Z.z. vykonáva Slovenský 
Červený kríž  niektorých regiónoch aj služby súvisiace s po-
skytovaním zdravotnej  starostlivosti (ambulancia, zariadenie 
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a agentúra 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

ZARIADENIA AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI

Ambulancia

Špecializačný odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná reha-
bilitácia
Územný spolok SČK prevádzkujúci toto zariadenie: Košice – 
mesto
Počet klientov: 271
Počet zamestnancov: 1

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

Špecializačný odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná reha-
bilitácia
Územný spolok SČK prevádzkujúci toto zariadenie: Košice – 
mesto
Počet klientov: 690
Počet zamestnancov: 4

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

V roku 2018 ADOS prevádzkovali:
SČK, Územný spolok SČK Prešov – služby poskytovali  
3 zamestnanci 90 klientom
SČK, Územný spolok SČK Senica – služby poskytovali  
4 zamestnanci 314 klientom

PRÍPRAVNÉ KURZY NA ZÍSKANIE  
OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

SČK v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva a od-
bornými 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 starost-
livosti o ľudské telo; v zariadeniach kúpalísk, krytých bazénov 
a sáun; v úpravách vôd a obsluhe vodovodných zariadení.

MLÁDEŽ 
SČK  
Mládež SČK je osobitnou organizačnou jednotkou SČK. 
Združuje deti a mládež vo veku od 5 rokov do dovŕšenia  
30 rokov. Využíva iniciatívu a nápady svojich členov pri prí-
prave a realizácii aktivít v duchu princípov Medzinárodného 
hnutia ČK/ČP.

Mládež SČK najmä:
a)  pomáha usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné 

a spoločensky vyspelé osobnosti,
b)  umožňuje mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave 

a uskutočňovaní programov v duchu základných princípov 
hnutia,

c)  pomáha viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednos-
ti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému porozumeniu.

ŠTRUKTÚRA 

Základnou organizačnou zložkou Mládeže SČK je skupina 
Mládeže SČK. 

Jej vyšším orgánom je Územná rada Mládeže SČK. Je 
zložená z predsedov, prípadne podpredsedov alebo vedúcich 
skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku 
SČK a koordinuje činnosti týchto skupín mládeže.  

Najvyšším orgánom Mládeže SČK je Rada Mládeže SČK. 
Tvoria ju predsedovia územných rád mládeže a členovia 
prezídia mládeže.  Rada na svojom zasadnutí volí Prezídium 
Mládeže SČK na funkčné obdobie dvoch rokov.
 
Prezídium Mládeže SČK

Prezídium mládeže je stály výkonný orgán Mládeže SČK. 
Zabezpečuje plnenie uznesení rady mládeže. Riadi, usmerňuje 
a koordinuje činnosť územných rád mládeže a za svoju činnosť 
zodpovedá Rade Mládeže SČK.

V roku 2019 sa konali dve zasadnutia Rady Mládeže SČK. Jar-
né zasadnutie bolo koncom marca, jesenné koncom októbra. 
Obe sa uskutočnili v Terchovej. Prezídium Mládeže SČK zvole-
né Radou Mládeže SČK v októbri 2018 pracovalo v zložení:    
•  prezidentka Mládeže SČK: Alexandra Poliaková
•  1. viceprezident Mládeže SČK: Lívia Knapčoková
•  2. viceprezident Mládeže SČK: Pavol Faťun
•  člen Prezídia Mládeže SČK: Matej Gocník
•  člen Prezídia Mládeže SČK: Jakub Galanda (do 10.7.2019)
•  Dominik Palkovič (od 26.7.2019)

Počet členov Mládeže SČK: 1733 
Počet skupín Mládeže SČK: 44

1921
1921

Dorast meštianskej  
školy v Bratislave pracuje  

pre ruské deti 
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Predchodca dnešnej Mládeže 
SČK – Dorast ČSČK vznikol 
už v roku 1921. Bola to prvá 

jednotná detská a mládežnícka 
organizácia v Československu, 

ktorej cieľom bola zdravot-
nícka osveta a teda zlepšenie 

zdravia detí, oslabeného 
a podlomeného vojnovým 

obdobím.

PROJEKTY

Dorotka a jej priatelia 

Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských 
školách výnimočnú možnosť pravidelne sa stretávať s mla-
dými ľuďmi vo veku 15 až 26 rokov. Každý mesiac riešia deti 
a mládežníci problémy imaginárnej Dorotky, ktorá je roves-
níčkou detí a potrebuje pomoc. Tie sa formou hier, básní, 
príbehov a rozhovorov učia ošetriť jej malé zranenia, privolať 
rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi 
a Červeným krížom. Už v takomto veku dokážu deti pomôcť 
iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú 
pre nich pozitívnymi príkladmi dospelých. Pre mladých ľudí je 
to príležitosť načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne 
využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva.

V septembri 2019 bolo počas národného kurzu úspešne 
vyškolených 20 nových koordinátorov projektu. V rámci 
školského roku sa do projektu zapojilo 38 koordinátorov z 12 
územných spolkov SČK. Pracovali s viac ako 1 140 deťmi v 
39 materských školách (48 tried).

Tento projekt významným spôsobom prispieva k výchove 
budúcich dobrovoľníkov zapájajúcich sa do všetkých činností 
Slovenského Červeného kríža. 

Projekt HIV / AIDS prevencia (HAP) 

Projekt  formou besied iniciuje diskusie na tému šírenia 
pohlavne prenosných chorôb a HIV/AIDS medzi mládežou 
na Slovensku, zameriava sa pritom najmä na prevenciu HIV/
AIDS. Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl a žiaci 
ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Využíva metó-
du simulácie reálnych situácií a rovesnícky prístup. 

Ciele projektu:

•  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 zrozumi-

teľnej 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.

Vďaka 70 dobrovoľníkom sa počas roka 2019 do projektu 
HAP prostredníctvom besied zapojilo 1 000 študentov. 

Účasť na Medzinárodnom tréningu digitálnej prevencie 
vo Velence – Maďarsko

V septembri 2019 sa päť členiek Mládeže SČK (Romana Mi-
kušincová, Viktória Šutová, Dáša Fényesová, Hana Kaločayo-
vá a Ema Krupová z Nových Zámkov, Levíc a Liptovského 
Mikuláša zúčastnilo medzinárodného tréningu digitálnej 
prevencie. Organizovala ho Mládež Maďarského Červeného 
kríža v meste Velence. Projekt vznikol za podpory grantu 
Erasmus+ a zapojilo sa doň 7 krajín Európskej únie - Poľsko, 
Nemecko, Lotyšsko, Španielsko, Taliansko, Maďarsko a Slo-
vensko. Počas celého týždňa sa mladí ľudia oboznamovali s 
aktuálnymi témami (kyberšikana, boj proti nenávistným pre-
javom, sexting, ochrana pred pohlavne prenosnými choroba-
mi, ľudské práva a iné). Tréning využíval rovesnícky prístup 
a interaktívnosť a rozšíril vedomosti a zručnosti mládežníkov 
aj v oblasti vedenia skupín. O jednotlivých témach sa disku-
tovalo, mladí ľudia si vymieňali a porovnávali názory, hľadali 
riešenia aj kompromisy. Aj vďaka tomuto tréningu mládežníci 
SČK revitalizovali projekt HIV/AIDS prevencie pod vedením 
Viktórie Šutovej a Romany Mikušincovej. Vypracovali tiež 
plán na vytvorenie nového projektu Mládeže SČK, ktorý by 
zahŕňal nielen problematiku pohlavne prenosných chorôb, 
ale bol tiež rozšírený o ďalšie témy - kyberšikana, rovesnícky 
nátlak, nenávistné prejavy, sexting, rodová rovnosť a iné.

Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

Koncom novembra 2019 Mládež SČK zorganizovala 5. ročník 
Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie pre stredné školy 
v priestoroch KC Dunaj v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo  
30 súťažiacich z desiatich stredných škôl z celého Slo-
venska. Národnému kolu predchádzalo aj kolo online, do 
ktorého sa zapojilo 72 stredných škôl, ktoré oslovilo viac ako 
210 študentov. Tí si svoje vedomosti v problematike HIV/AIDS 
otestovali a porovnali s inými účastníkmi prostredníctvom 
teoretických zadaní. Účastníci národnej súťaže na záver 
spoločne vytvorili živú stužku na Námestí SNP v Bratislave 
a vyjadrili solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS a uctili si tiež 
pamiatku všetkých ľudí, ktorí HIV podľahli.

Aktivity Mládeže SČK sú súčasťou Národného programu 
boja proti HIV/AIDS v SR.

Projekt prvej pomoci (3P) 

Cieľovou skupinou projektu sú mládežníci SČK z radov 
študentov stredných a vysokých škôl so záujmom o prvú 
pomoc. Mládežníci na národnom kurze získavajú širšie ve-
domosti o správnych postupoch poskytovania prvej pomoci 
podľa  platných európskych odporúčaní. Učia sa pracovať 
v tíme, ale aj samostatne viesť tréningy prvej pomoci. Projekt 
rozvíja aj pozitívny vzťah účastníkov k zdravotnej výchove z 
hľadiska etiky, humanity, zodpovednosti za zdravie a vzájom-
nej pomoci. Absolvent kurzu - tréner prvej pomoci - následne 
šíri nadobudnuté vedomostí o prvej pomoci prostredníctvom 
besied, krúžkov, ukážok, prednášok a iných aktivít spojených 
s prvou pomocou, ktoré nevyžadujú potvrdenie o absolvova-
ní akreditovaného kurzu.

V júli 2019 Prezídium Mládeže SČK  vymenovalo Martina Má-
ťaša za nového predsedu pracovnej skupiny k Projektu prvej 
pomoci. Pracovná skupina v roku 2019 intenzívne pracovala 
na revitalizácii projektu. Pre potreby absolventov národného 
kurzu vypracovala príručku k projektu, nový program národ-
ného kurzu, prípravnú študijnú osnovu k národnému kurzu 
a webovú platformu pre záujemcov o kurz. 

V roku 2019 bolo aktívnych trénerov prvej pomoci 26. Mlá-
dežníkom sa podarilo osloviť približne 26 tisíc ľudí z ve-
rejnosti na vyše 500 aktivitách. 42 družstiev na súťažiach 
prvej pomoci bolo vyškolených práve týmito mládežníckymi 
trénermi.

Spolu to zvládneme

Projekt Spolu to zvládneme je zameraný na spoločné 
stretnutia seniorov a mladých ľudí. Ich cieľom je vzájomné 
porozumenie medzi dvomi generáciami. Je tiež príležitosťou 
pre mladých ľudí získať rady a životné skúsenosti od senio-
rov. Pravidelné stretnutia pomáhajú preklenúť medzigene-
račné bariéry a budovať priateľstvá. Tematické stretnutia sa 
odohrávajú každý mesiac v zariadeniach sociálnych služieb. 
Aktivity so seniormi sú pestré - výtvarné práce, ukážky prvej 
pomoci, popoludnie pri čaji, piknik, či spoločné vianočné 
zdobenie medovníkov. V roku 2019 sa do projektu zapojilo  
18 mládežníkov a 233 seniorov. 

Kurz Training for Trainers

V októbri 2019 prebehol v obci Huty kurz Training for Trainers 
– tréning pre trénerov - zameraný na osobnostný rozvoj 
účastníkov. Súčasní absolventi kurzu predstavujú novú ge-
neráciou mladých ľudí, ktorí budú hnacím motorom Mládeže 
SČK a ktorí sú schopní pripraviť, spracovať a interaktívne 
viesť súčasné i budúce národné kurzy. Formou zážitkového 
učenia sa učili, ako byť dobrým lídrom, tímovým hráčom, ako 
argumentovať, či vyjednávať.
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KAMPANE

Sviečkový pochod 

Sviečkový pochod pri príležitosti Svetového dňa boja proti 
AIDS je súčasťou globálnej kampane Medzinárodnej Fede-
rácie Spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca 
(MFČK/ČP).

Sviečkový pochod zameriava pozornosť spoločnosti na 
problematiku HIV/AIDS  a s ňou súvisiacu  stigmatizáciu 
a diskrimináciu, vyjadruje podporu a solidaritu s ľuďmi žijúci-
mi s HIV/AIDS a vyjadruje úctu pamiatke obetí AIDS. 
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS Mládež SČK 
zorganizovala kampaň Sviečkový pochod už po dvadsiaty 
tretíkrát. V 7 mestách Slovenska (Bratislava, Košice, Nové 
Zámky, Levice, Liptovský Mikuláš, Žiar nad Hronom, Svidník) 
približne 200 dobrovoľníkov Mládeže SČK oslovilo priamo 
viac ako  1 000 ľudí, ktorí sa zúčastnili na sviečkových po-
chodoch. Na stredných školách a internátoch sa konali be-
sedy a prednášky na tému boja proti HIV/AIDS. Dobrovoľníci 
rozdávali v centrách miest červené stužky a iné propagačné 
materiály. Kampaň medializovali v regionálnych televízi-
ách, rádiách a tlači, na webovej stránke redcross.sk, ako 
aj prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram. 
Na celoslovenské vytvorenie živej stužky, ktoré sa konalo 
v Bratislave, pricestovali aj mládežnícki dobrovoľníci z celého 
Slovenska.

Hodina o Červenom kríži

Táto celoslovenská kampaň šíri povedomie o Medzinárod-
nom hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca.  Jej 
cieľom je priblížiť širokej verejnosti príbeh myšlienky Čer-
veného kríža ako aj dobrovoľnícku prácu ľudí v SČK. Kaž-
doročne kampaň prispieva k rozširovaniu členskej základne 
Mládeže SČK.
 
Hodina o Červenom kríži sa po niekoľkých rokoch stala celo-
ročnou aktivitou Mládeže SČK - v roku 2019 to bol už jej je-
denásty ročník.  Mládežníci usporiadali 93 aktivít na lokálnej 
úrovni a sprievodnými aktivitami oslovili viac ako 1700 žiakov, 
študentov a ľudí z verejnosti.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

RCRC European Youth Network 

Mládež SČK je súčasťou Európskej siete mládeže ČK/ČP. 
Tátp sieť združuje mládež národných spoločností z Európy 
a strednej Ázie. Je najstaršou z existujúcich mládežníckych 
sietí ČK/ČP - bola založená v roku 1978. Celé desaťročia vý-
razne prispieva k ďalšiemu posilneniu členských mládežníc-
kych štruktúr a aktivít mládeže. Na základe iniciatívy členiek 
Mládeže SČK bol v jej rámci vytvorený subregión Stredo-
európska sieť mládeže (Central European Youth Network). 
Jej členmi je Mládež ČK z Maďarska, Poľska, Nemecka a 
Slovenska. 

Štatutárne stretnutia

Začiatkom decembra 2019 sa v Ženeve uskutočnili štatu-
tárne stretnutia ČK/ČP. Svoje zastúpenie na nich v rámci 
SČK mala aj Mládež SČK, ktorú zastupoval koordinátor pre 
Mládež SČK Richard Čanaky. Samostatnú časť stretnutí 
tvorilo mládežnícke fórum (Youth Forum ). Prezident a gene-
rálny sekretár IFRC vyzdvihli dôležitosť podporovať mládež, 
ich samostatné štruktúry v rámci národných spoločností a 
podporovať ich iniciatívu pri tvorbe a uskutočňovaní pro-
jektov a aktivít. Počas stretnutia v Ženeve sa uskutočnili aj 
voľby do Komisie Mládeže na funkčné obdobie 2019 - 2023. 
Za predsedu bol opäť zvolený Bas van Rossum z Holandska, 
za Európu boli zvolené Maryna Kozhedub (Ukrajina) a Vera 
Carlbaum Wrennmark (Švédsko).

Medzinárodný kemp Langenlois

Medzinárodný kemp Mládeže Rakúskeho ČK spája dobrovoľ-
níkov z celého sveta, ktorí aktívne pracujú v ČK/ČP na lokál-
nej alebo národnej úrovni. Kemp dáva mládežníkom príleži-
tosť diskutovať o ich rozdielnych kultúrach, búrať predsudky 
a vytvárať priateľstvá na celý život. Každoročne majú dvaja 
účastníci zo Slovenska možnosť zúčastniť sa - v roku 2019 to 
boli Ivona Töröková a Diana Katonová. V roku 2019 Mládež 
SČK opäť reprezentoval aj koordinátor pre Mládež SČK Ri-
chard Čanaky, ktorý sa stal spoluorganizátorom kempu. 

LOKÁLNE AKTIVITY MLÁDEŽE

Víkendy prvej pomoci – motivačné víkendy pre mládežní-
kov, na ktorých absolvujú 33 hod. kurz prvej pomoci

Projekt prevencie drog pre mladých – besedy mládežní-
kov so žiakov základných škôl a študentmi stredných škôl

Zbierky hračiek, šatstva a potravín pre deti z zo sociálne 
slabších rodín a ľudí bez domova

Benefičné športové turnaje spojené aj s aktivitami z mlá-
dežníckych projektov

Návštevy mládežníkov v centre pre ľudí s Alzheimerovou 
chorobou, detských oddelení v v nemocniciach, v detských 
domovoch

Bezpríspevkové darcovstvao krvi – aktívne zapájanie 
mládežníkov do národných kampaní SČK, organizovanie 
Kvapky mládeže v Leviciach, Gymnaziálnej kvapky v Nových 
Zámkoch

Workshopy spojené s ukážkami prvej pomoci, prezentáciou 
aktivít, Mládeže SČK,  SČK a medzinárodného hnutia ČK/ČP.

19811981

Dorastenky Československého 
Červeného kríža  

zo Strednej zdravotníckej  
školy v Banskej Bystrici

19901990
Najvyšší 

predstavitelia 
Mládeže SČK
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HUMANITÁRNA 
POMOC A KRÍZO-
VÝ MANAŽMENT   
Úlohou krízového manažmentu je vytvárať podmienky na za-
bezpečenie potrebných zdrojov, síl a prostriedkov na riešenie 
krízových situácií – v dôsledku prírodných katastrof i ozbroje-
ných konfliktov. Okrem prípravy materiálneho zabezpečenia 
navrhuje, ako v prípade krízy postupovať. Veľmi úzko súvisí s 
následnou konkrétnou humanitárnou pomocou, ktorá pomáha 
obetiam nešťastia a sociálne slabším skupinám obyvateľstva. 

Humanitárne jednotky SČK 

V roku 2019 pôsobili humanitárne jednotky pri 15 územných 
spolkoch SČK – okrem krajských miest aj v Humennom, 
Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Poprade, Senici, Svidníku a 
Topoľčanoch. 

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 obyva-
teľstva v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 8 ods. 
1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnos-
tiach na zabezpečovanie záchranných prác a organizovania 
jednotiek civilnej ochrany môže rozhodnúť aby SČK vytvoril 
záchrannú jednotku civilnej ochrany. Rozhodnutím Okresné-
ho úradu Senica má SČK, územný spolok Senica vytvorenú 
záchrannú jednotku civilnej ochrany. Táto záchranná jednot-
ka je vytvorená z členov humanitárnej jednotky SČK.

HUMANITÁRNA POMOC

SČK poskytuje humanitárnu pomoc v rámci materiálnych 
možnosti jednotlivých územných spolkov SČK a možností  
ústredného sekretariátu SČK. Robí tak na základe požiadaviek 
miestnej a štátnej správy i na základe vlastného rozhodnutia.

Pomoc ľuďom po požiari 

Koncom januára vypukol  požiar v bratislavskom internáte 
vo Vlčom hrdle. V skorých ranných hodinách SČK, územný 
spolok Bratislava – mesto SČK poskytoval približne 60 eva-
kuovaným osobám teplý čaj a bagety. 

Koncom februára 2019 vyhoreli v obciach Závadka a Mníšek 
nad Hnilcom obydlia rómskych občanov. SČK, územný 
spolok Spišská Nová Ves poskytol pre občanov oboch obcí 
takmer 250 kg potravín a 80 diek.

V apríli 2019 vyhorelo v Bratislave 24 miestností a chodby 
ubytovne – stavby typu Bučina. Pri požiari zahynuli 2 osoby 
a viacero ľudí bolo zranených. O prístrešie prišlo 60 osôb, 
vrátane 15 maloletých detí. SČK, územný spolok Bratislava 
mesto sa podieľal na zabezpečení dočasného ubytovania a 
šatstva pre postihnuté osoby, pri ich transporte do náhrad-
ných priestorov ubytovania, zabezpečení pitného režimu ako 
aj na poskytovaní predlekárskej prvej pomoci postihnutým 
osobám a zasahujúcim zložkám.

Začiatkom júna 2019 zhoreli obydlia na Potočnej ulici v 
Spišskej Novej Vsi. SČK, územný spolok Spišská Nová Ves 
poskytol potravinovú pomoc pre štyri rómske rodiny v počte 
40 osôb.

Začiatkom decembra došlo k tragickej udalosti v Prešove – 
vybuchol plyn a rozšíril sa požiar v 12-podlažnom bytovom 
dome na Mukačevskej ulici. SČK, územný spolok Prešov v 
rámci vytvoreného Centra sústredeného sociálneho zabez-
pečenia počas 2 týždňov zabezpečoval stravovanie pre zlož-
ky Integrovaného záchranného systému a výdaj materiálnej 
pomoci (šatstvo, drogéria, trvanlivé potraviny) z vyhlásenej 
zbierky mestom Prešov pre osoby, ktoré prišli o prístrešie. 

V novembri sa v meste Krompachy prepadla strecha by-
tového domu. Bez prístrešia sa ocitlo takmer 80 ľudí. Aj v 
tomto prípade poskytol SČK, územný spolok Spišská Nová 
Ves pomoc v objeme 120 kg trvanlivých potravín a 120 fliaš 
balenej vody.

13. novembra došlo k tragickej dopravnej nehode na rých-
lostnej ceste R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Zrazili sa 
kamión s autobusom a zahynulo pri nej 12 osôb. Humanitárne 
jednotky územného spolku Nitra, Topoľčany a Levice podľa 
požiadaviek záchranných zložiek poskytovali psychosociálnu 
podporu a občerstvenie rodinným príslušníkom obetí v krízo-
vom centre v obci Jelenec. Spolu s tímom krízovej interven-
cie Modrý anjel boli červenokrižiaci následne prítomní aj na 
pohrebe troch obetí dopravnej nehody. Spoločne pomáhali a 
podporovali pozostalých a smútiacich počas týchto ťažkých 
chvíľ.

Evakuácia obyvateľov 
kvôli frontu počas 

druhej svetovej vojny
 

CVIČENIA

Záchranársky deň v Makove 

Koncom marca 2019 sa SČK, územný spolok Čadca zúčast-
nil už 3. ročníka Záchranárskeho dňa v lyžiarskom a hor-
skom stredisku Kasárne Javorníky. Podujatie zorganizovalo 
občianske združenie Makov - Kasárne, ktoré v stredisku a 
v okolí vykonáva horskú záchrannú činnosť. Záchranári zo 
zúčastnených organizácií (o.z. Pre Kysuce, Slovenský Čer-
vený kríž – územný spolok Čadca, Kynologický záchranný 
zbor SR – Záchranná brigáda Považská Bystrica, dobrovoľní 
záchranári Horskej služby, dobrovoľné hasičské zbory obcí 
Makov, Korňa a Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov) sa 
počas dvoch dní preškolili najmä v oblasti lanových techník, 
zlaňovania za pomoci rôznorodých zlaňovacích a istiacich 
pomôcok, založenia štandov pre zlaňovanie a správnej 
uzlovej techniky pre záchranu a sebazáchranu v náročnom 
teréne. Súčasťou boli aj modelové situácie pre kynológov z 
KZZ SR a ich psov. Zástupcovia SČK pripravili prednášku 
o traume z visu, ukážky imobilizačných techník a terénnej 
záchrany pacientov s cukrovkou a epilepsiou. 

Záchranná  jednotka pri SČK v Senici a prezentácia  
dobrovoľných hasičov 

Začiatkom apríla 2019 sa v Zariadení sociálnych služieb v 
Senici uskutočnila prezentácia dobrovoľných hasičských 
jednotiek, jednotky CO a Záchrannej jednotky pri SČK 
Senica. Organizoval ju Dobrovoľný hasičský zbor Senica. 
Prezentácia bola zameraná na ochranu pred povodňou a 
vyhľadávanie obálky, ktorá bola znehodnotená rádioaktívnou 
látkou. Členovia záchrannej jednotky SČK, územný spolok 
Senica zabezpečovali činnosť v zhromaždisku evakuovaných 
a občerstvenie pre zasahujúce zložky. 

Reťazová dopravná nehoda v Považskom Chlmci - cviče-
nie

Koncom mája 2019 sa členovia humanitárnej jednotky SČK z 
územných spolkov Žilina a Topoľčany zúčastnili súčinnostné-
ho cvičenia pri simulovanej dopravnej nehode - zrážka osob-
ného automobilu s autobusom pravidelnej linky hromadnej 
dopravy a následná reťazová nehoda ďalších vozidiel – viac 
ako 40 účastníkov dopravnej nehody. Členovia humanitár-
nych jednotiek SČK vďaka cvičeniu trénovali spoluprácu s 
HaZZ, zdravotníckymi záchranármi, triedenie ranených a 
chorých systémom S.T.A.R.T a ošetrovanie a manažment v 
hniezde ranených pri mimoriadnych situáciách. 

Nový Horizont 2019

V septembri 2019 sa zástupca SČK zúčastnil medzirezortné-
ho cvičenia Nový Horizont 2019. Veliteľsko-štábne cvičenie s 
podporou simulačných technológií sa konalo vo Výcvikovom 
stredisku Lešť. Cieľom cvičenia bolo precvičiť spôsobilosti 
riadiacich prvkov krízového riadenia a bezpečnostných rád 
okresov s riadiacimi prvkami ozbrojených zborov, vrátane 
SČK.
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Dobrovoľníci SČK 
a obyvatelia Šiah 

počas povodní 
v Šahách

Cvičenie Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny SR

V októbri 2019 sa územné spolky SČK v Čadci a Žiline zú-
častnili dvojstupňového cvičenia s využitím Centier sústre-
deného sociálneho zabezpečenia. Zameralo sa na nácvik 
riešenia pomoci obyvateľstvu po simulovanej živelnej pohro-
me na území v pôsobnosti týchto územných spolkov SČK. 
Cieľom cvičenia bolo zistiť objektívny stav pripravenosti a 
možnosti spolupráce zúčastnených územných spolkov SČK 
s príslušnými úradmi práce sociálnych veci a rodiny, poboč-
kami  Sociálnej poisťovne, Národným inšpektorátom práce 
a Inšpektorátom práce Žilina pri riešení pomoci postihnutým 
osobám.

Krízová pripravenosť a psychosociálna podpora

Slovensko patrí v rámci Európy do pomerne pokojného re-
giónu, ktorému sa dlhé desaťročia vyhli katastrofy
veľkého rozmeru. Krajina bola uchránená od vojnových kon-
fliktov, rozsiahlych prírodných, či priemyselných nešťastí. Aj 
rok 2019 však potvrdil, že hlboké ľudské tragédie sa odohrá-
vajú aj na cestách, pri požiaroch, či lokálnych povodniach. 
SČK a jeho zamestnanci a dobrovoľníci majú skúsenosti so 
zmierňovaním následkov takýchto udalostí, je však potrebné 
byť na nich dostatočne pripravení, nielen po materiálnej, ale 
aj psychickej stránke. 

V jarných mesiacoch 2019 prebehol pilotný tréning SČK 
zameraný na psychosociálnu podporu, ktorý sa konal v spo-
lupráci s lektormi Českého červeného kríža. 

Zástupca SČK sa zúčastnil na Európskom fóre Červeného 
kríža pre psychosociálnu podporu
(ENPS), ktoré bolo príležitosťou pre výmenu skúseností v 
oblasti psychosociálnej podpory a krízovej
intervencie počas mimoriadnych udalostí.

V spolupráci s delegátom Medzinárodnej federácie ČK/ČP 
zorganizoval SČK v septembri 2019 seminár zameraný na 
krízovú pripravenosť.

V novembri 2019 zorganizoval SČK, územný spolok Žilina pre 
členov svojej humanitárnej jednotky cvičenie zamerané na 
psychosociálnu pomoc a prípravu na udalosti s hromadným 
postihnutím osôb.

2005
2005

VODNÁ  
ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA SČK   
Vodná záchranná služba SČK (VZS SČK) je osobitná organi-
začná jednotka SČK. Jej cieľom je rozširovať kvalifikovanosť 
záchranárskej činnosti na celom území SR. Podieľa sa na pre-
ventívnej a záchrannej činnosti na vodných plochách, pri ba-
zénoch, na kúpaliskách a aquaparkoch. Prispieva k zvýšeniu 
bezpečnosti kúpajúcich sa a poskytnutím predlekárskej prvej 
pomoci pri úrazoch a zraneniach zabraňuje tragickým násled-
kom. VZS SČK je riadnym členom medzinárodnej organizácie 
vodných záchranárov International Life Saving Federation.

VZS SČK má 99 členov v miestnych spolkoch vytvorených pri 
územných spolkoch SČK Bratislava – mesto, Komárno, Levice, 
Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Prešov a Topoľčany.

VZDELÁVANIE 

VZS SČK zabezpečuje vo svojich školiacich strediskách 
školenie a preškoľovanie plavcov – záchranárov. Kurzy sú 
určené pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať preventívnu a 

priamu záchrannú službu na vodných plochách, plaveckých 
zariadeniach, vodných cestách a v ich bezprostrednej blíz-
kosti. Využiť ich môžu tiež pracovníci regeneračných rehabi-
litačných a kúpeľných zariadení, ktoré prevádzkujú liečebné 
vane a bazény s maximálnou hĺbkou vody do 130 cm. Kurzy 
sa zameriavajú na teoretické a praktické zvládnutie činností 
vodného záchranára tak, aby bol schopný samostatne za-
sahovať 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. 

Kurzy VZS 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 VZS SČK 

V roku 2019 pôsobili plavčíci Slovenského Červeného kríža 
na otvorených vodných plochách (Liptovská Mara, breh 
Dunaja a Váhu) a pri viacerých bazénoch na Slovensku. 

školiace stredisko VZS SČK
regeneračné
rehabilitačné

vane a bazény

kvalifikačný
stupeň
bronz

kvalifikačný
stupeň

Striebro

kvalifikačný
stupeň

inštruktor
spolu

Bratislava - mesto 110 106 10 8 234

Liptovský Mikuláš 54 66 14 5 139

Prešov 9 51 20 12 92

spolu 2019 173 223 44 25 465
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PÁTRACIA  
SLUŽBA    
Činnosť Pátracej služby SČK vyplýva zo Ženevských do-
hovorov 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 inštitú-
ciami Slovenskej republiky - Slovenský národný archív, Re-
gister 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 2019 Pátracia služba SČK naďalej pomáhala rodinám 
na Slovensku aj v zahraničí nadväzovať kontakty s príbuzný-
mi, získavať potvrdenia o zajatí v koncentračných táboroch 
a o pobytoch na nútených prácach a pátrala po hrobových 
miestach padlých vojakov z obdobia II. sv. vojny. 

SČK, ako aktívny člen Vyšehradskej skupiny pre spájanie 
rodín, vyslal svojho zástupcu na stretnutie tejto skupiny v 
poľskej Varšave. Stretnutie sa konalo 21. - 22. novembra a 
jeho hlavnou témou bola nová Stratégia pre spájanie rodín na 
roky 2020 – 2025, ktorá má tieto ciele: zabraňovať rozdeľo-
vaniu rodín, strácaniu osôb a udržiavať rodinné väzby; zvýšiť 
dostupnosť pátracej služby; poskytovať rodinám čo najviac 
in-formácií o osude a pobyte nezvestných príbuzných a po-
skytovať podporu rodinám, ktorých členovia sú nezvestní ako 
aj rozdeleným rodinám.

Nové prípady Pátracej služby SČK za rok 2019

MEDZINÁRODNÉ 
HUMANITÁRNE 
PRÁVO     
Slovenský Červený kríž v čase mieru šíri vedomosti o medzi-
národnom humanitárnom práve a o základných princípoch 
a myšlienkach Medzinárodného hnutia ČK/ČP tak, aby boli 
správne pochopené, akceptované a predovšetkým rešpek-
tované. Medzinárodné humanitárne právo (MHP) je súčasťou 
medzinárodného verejného práva. 

MHP 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 

MHP sa uplatňuje počas: 
•  ozbrojeného konfliktu medzi dvomi štátmi 
•  okupácie 
•  koloniálnej nadvlády 
•  vnútorných konfliktov štátu väčšej intenzity 

Hlavnými zásadami MHP je zachovávať ľudské práva obetí, 
rešpektovať ich a chrániť, poskytovať im pomoc a nediskri-
minovať ich. 

SČK je členom Slovenského výboru pre medzinárodné 
humanitárne právo. Medzi jeho hlavné úlohy patrí analýza 
implementácie MHP do slovenského právneho poriadku, 
podporovanie rozširovania informácií o jeho cieľoch a zása-
dách vo vzdelávacom procese v školách, medzi príslušníkmi 
Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR, ako i presadzo-
vanie všeobecnej úcty k humanitárnemu právu. Výbor pre 
MHP spolupracuje s národnými komisiami pre medzinárodné 
humanitárne právo v ostatných krajinách a s medzinárodnými 
inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou. 

Slovenský Červený kríž je v pravidelnom kontakte s Medzi-
národným výborom Červeného kríža (MVČK). Zástupcovia 
MVČK pravidelne navštevujú Slovensko.

Slovenský Červený kríž zdôrazňuje potrebu dodržiavania 
MHP aj v rámci civilno-vojenskej spolupráce. 

Územné spolky SČK organizujú prednášky o MHP pre školy. 
V uplynulom roku zamestnanci a dobrovoľníci SČK pripravilo 
stretnutia a diskutovalo o základných myšlienkach MHP so 
študentmi 39 škôl. 

pátranie po osobe 56

odkazy Červeného kríža (Red Cross Message) 1

pátranie po osude ľudí v koncentračných a pracovných táboroch 1

pátranie po hroboch vojakov 29

Základy medzinárodného 
humanitárneho práva  položil 

práve Červený kríž. V roku 
1864 na medzinárodnej konfe-
rencii v Ženeve bol šestnástimi 

štátmi podpísaný tzv. Prvý 
Ženevský dohovor – Dohovor 
o zlepšení osudu ranených a 
chorých príslušníkov bojujú-

cich ozbrojených síl v poli.

Archív Pátracej
 služby Poľského 
Červeného kríža2019

2019 18641864
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MEDZINÁRODNÁ 
SPOLUPRÁCA    
Aj v roku 2019 bol Slovenský Červený kríž v úzkom kontakte so 
zložkami Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca (ČK/ČP), ktorého je súčasťou. 

V júni 2019 v Sofii sa zástupcovia SČK zúčastnili regionálneho 
stretnutia národných spoločností ČK juhovýchodnej a strednej 
Európy. Stretnutie súviselo s iniciatívou Neighbours Help First 
– Susedia pomáhajú ako prví, ktorej cieľom je spolupracovať a 
poskytovať vzájomnú pomoc v prípade krízových situácií a potre-
by pomoci zo zahraničia, a to práve prostredníctvom národných 
spoločností ČK zo spoločného regiónu. SČK sa počas júnového 
stretnutia stal pozorovateľom tejto siete. 

Začiatkom júna sa SČK zúčastnil aj medzinárodnej konferencie 
siete FEAD, ktorá sa konala vo Vilniuse. 
Operačný program FEAD je Fondom európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby. Na Slovensku je SČK jednou z partner-
ských organizácií pri distribúcii materiálnej pomoci. Stretnutie 
bolo venované hlavným výzvam súvisiacim s chudobou a sociál-
nym vylúčením najmä medzi staršími ľuďmi v Európe.  

Aj v roku 2019 SČK zorganizoval mesačnú stáž zahraničného 
študenta na Slovensku. Študent z americkej Bryan College 
pomáhal pri distribúcii materiálnej pomoci FEAD, podieľal sa na 
terénnych sociálnych službách, zúčastnil sa rôznych verejných 
podujatí SČK a vďaka mládežníckym projektom navštívil viacero 
slovenských základných a stredných škôl a zoznámil sa so širo-
kou škálou aktivít štyroch územných spolkov SČK.

Štatutárne stretnutia Medzinárodného hnutia 

December 2019 bol v rámci Medzinárodného hnutia ČK/ČP 
venovaný štatutárnym stretnutiam. V Ženeve sa konalo Valné 
zhromaždenie Medzinárodnej federácie ČK/ČP, na ktorom bol 
okrem iného prijatý dokument Stratégie Federácie 2030 a jej 
členmi sa stali ďalšie dve národné spoločnosti ČK – Butánu a 
Marshallových ostrovov. Po valnom zhromaždení nasledoval 
Snem delegátov a po ňom v poradí už 33. Medzinárodná kon-
ferencia ČK/ČP. Počas nej sa k zástupcom Medzinárodného 
hnutia pridali aj predstavitelia signatárskych štátov Ženevských 
dohovorov, aby rokovali o kľúčových humanitárnych otázkach a 
spoločne prijali súvisiace rozhodnutia. Počas štatutárny stretnu-
tí sa tiež konali voľby do Stálej komisie ČK/ČP - orgánu Medzi-
národného hnutia ČK/ČP, ktorý sa stretáva dvakrát do roka a 
koordinuje aktivity Medzinárodného výboru ČK a Medzinárod-
nej federácie ČK/ČP, zabezpečuje zásadné smerovanie Hnutia 
medzi medzinárodnými konferenciami a rokuje so zástupcami 
štátov. Predsedníčkou Stálej komisie sa stala pani Mercedes 
Babé Romero zo Španielskeho Červeného kríža. 

SČK na štatutárnych stretnutiach zastupoval jeho prezident 
Viliam Dobiáš. Mládežníckeho fóra a Valného zhromaždenia sa 
zúčastnil aj koordinátor Mládeže SČK Richard Čanaky.

„Červený kríž našej republiky má veľkú úlohu - hojiť rany 
spôsobené dlhou vojnou; pomáha tým, ktorí trpeli, pracuje 

proti šíreniu chorôb, najmä tých nákazlivých a zmierňuje 
hospodársku a sociálnu biedu. V tomto blahodarnom pôso-
bení náš Červený kríž nachádza podporu u našich priateľov 
za hranicami a nájde ju tiež doma. Podporujme každý jeden 

z nás Červený kríž čo najvýdatnejšie.“ 

T. G. Masaryk

PARTNERI A 
SPOLUPRÁCA
Úspešná spolupráca SČK s partnermi pokračovala aj v roku 
2019.  Vďaka vzájomnému dialógu bolo možné naďalej skvalitňo-
vať a rozširovať celoslovenské či regionálne aktivity zamerané na 
pomoc potrebným. 

KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA, V.O.S. 
Dlhoročná spolupráca SČK so spoločnosťou Kaufland sa v uply-
nulom roku opäť prehĺbila. Svedčia o tom aj výsledky v rôznych 
oblastiach kooperácie na celoslovenskej i regionálnej úrovni.

Ďalšie autá pre terénne sociálne služby
Kaufland už po tretí raz podporil terénne sociálne služby SČK. 
Vďaka projektu, ktorý v tomto roku nazvali Jedlo je pomoc, 
spoločnosť začiatkom decembra 2019 odovzdala Slovenskému 
Červenému krížu šesť nových špeciálne upravených vozidiel 
vybavených hydraulickou plošinou, ktorá umožňuje pohodlný 
nástup a výstup aj ľuďom na invalidnom vozíku. Vďaka novým vo-
zidlám mohol SČK posilniť terénne sociálne služby v dvoch veľmi 
vyťažených regiónoch (rožňavskom a košickom) a tiež rozšíriť 
poskytovanie služieb v Trebišove, Snine, Topoľčanoch  
a na Horehroní. 

Znovu sme spolu pomohli potravinami 
Červenokrižiaci z celého Slovenska a slovenskými prevádzky 
spoločnosti Kaufland sa už po šiesty raz spojili a v jeden októb-
rový štvrtok opäť vyzvali kupujúcich, aby nákupom trvanlivých 
potravín prispeli na pomoc ľuďom v núdzi. Počas celého dňa mali 
ľudia možnosť prispieť časťou svojho nákupu pre tých, ktorí si 
nemôžu dovoliť to, čo oni. Kúpené potraviny následne odovzdá-
vali dobrovoľníkom SČK. Dokopy potravinovú pomoc poskytlo 
viac ako 16-tisíc zákazníkov – prispeli takmer 60 tonami potravín 
a Kaufland daroval ďalších 12 ton. Z darovaných potravín sa 
podarilo pripraviť vyše 3 400 balíkov, ktoré ľuďom v núdzi rozdelil 
Slovenský Červený kríž. V roku 2109 na zbierke podieľalo  
815 dobrovoľníkov SČK, ktorí spolu odpracovali takmer  
4 800 dobrovoľníckych hodín.

Darovanie krvi 
Spoločnosť Kaufland a SČK naďalej spolupracujú aj v oblasti roz-
voja  bezpríspevkového darcovstva krvi. Pri príležitosti Svetového 
dňa darcov krvi spoločne organizujú verejné mobilné odberov 
krvi v rámci Divadelnej kvapky krvi. V roku 2019 už po šiestykrát 
mohli ľudia prísť a darovať krv v divadlách ôsmich slovenských 
miest. Počas celého roka však spoločnosť Kaufland povzbudzu-
je svojich zamestnancov v pravidelnom darovaní krvi na celom 
Slovensku. 

Záchranárske stany
Vďaka úspešnej spolupráci Slovenský Červený kríž aj v roku 
2019 získal od Kauflandu tri multifunkčné záchranárske stany. 
Tie červenokrižiaci intenzívne využívajú pri osvetových akciách, 
krízových zásahoch, súťažiach prvej pomoci, na cvičeniach, príp. 
aj mobilných odberoch krvi.

Zbierka SČK
Počas každoročnej celoslovenskej finančnej zbierky SČK na 
podporu činnosti SČK spoločnosť Kaufland pravidelne poskytuje 
priestory svojich obchodných domov pre dobrovoľníkov SČK.

COLGATE – ROZOSMEJME SLOVENSKO
Aj v roku 2019 pokračoval Slovenský Červený kríž v spolupráci so 
spoločnosťou Colgate. Vďaka projektu Rozosmejme Slovensko 
spoločne približovali deťom v materských a základných školách 
správne čistiace techniky ústnej a dentálnej hygieny. 

2CREATE
Slovenský Červený kríž spolupracuje s reklamnou agentúrou 
2create už 10 rokov. Spolupráca pokračuje úspešne - agentúra 
pripravuje grafiku časopisu Zvesti, výročných správ, podieľa sa 
na vizuáloch rôznych publikácií a pripravila pre SČK množstvo 
celoslovenských kampaní.

Ďalší partneri, ktorí podporili SČK finančne alebo materiálne:
Dôvera zdravotná poisťovňa, mojakrvnaskupina.sk
VODAX, a.s.
Henkel Slovensko, s. r.o.
IOSEC
Palma a. s.
Tesco Stores SR, a.s.
Coop Jednota
Letisko M. R. Štefánika 

Ďalší dlhodobí 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
Materské školy, základné a stredné školy, vysoké školy a univerzity
Individuálni darcovia, klienti a rodinní príslušníci sociálnych zaria-
dení SČK a dobrovoľníci SČK

Finančné prostriedky z asignácie 2% dane sú jedným zo zdrojov 
financovania činnosti SČK. Ďakujeme firmám i jednotlivcom, ktorí 
poukázali svoj podiel dane Slovenskému Červenému krížu, čo je 
dôkazom dôvery verejnosti v našu prácu a naše princípy.
  
Slovenský Červený kríž je tiež členom Rady vlády Slovenskej repub-
liky pre mimovládne organizácie, Platformy mimovládnych rozvo-
jových organizácií, členom Slovenského výboru pre medzinárodné 
humanitárne právo, členom Slovenskej resuscitačnej rady a tiež 
členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
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PROPAGÁCIA 
SČK     
Médiá
Slovenský Červený kríž celoročne prezentuje svoju činnosť 
prostredníctvom stránky redcross.sk a podstránok jednotlivých 
územných spolkov. Intenzívne využíva tiež sociálne médiá Face-
book a Instagram. 

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. Koncom januára 2019 SČK usporiadal tlačovú 
konferenciu pri príležitosti 100. výročia založenia Českosloven-
ského Červeného kríža. Okrem lokálnych tlačových, televíznych 
a rozhlasových médií SČK predstavuje svoje aktivity aj v celoslo-
venských médiách:

Časopis Zvesti 
Aj v roku 2019 vyšiel v letnom a zimnom vydaní časopis Slo-
venského Červeného kríža Zvesti, ktorý priniesol prehľad aktivít 
červenokrižiakov za celý rok a priblížil tiež oslavy 100. výročia za-
loženia Československého Červeného kríža v rôznych regiónoch 
Slovenska.

Verejné podujatia
Slovenský Červený kríž sa prostredníctvom svojich územných 
spolkov aj v roku 2019 organizovali alebo sa zúčastnili celoslo-
venských aj lokálnych podujatí: 
• Dni zdravia
• Veľtrhy zdravia 
• Festivaly
• Dni rodiny
• Medzinárodné letecké dni SIAF 
• Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania
• Benefičné plesy SČK
• Regionálne výstavy a podujatia spojené s oslavami  

100. výročia založenia Československého Červeného kríža

Zbierka SČK 2019
Celoslovenskú verejnú zbierku Slovenský Červený kríž vyhlásil aj 
v uplynulom roku. Od 6. do 19. mája 2019 boli v uliciach sloven-
ských miest a obcí dobrovoľníci SČK a obyvatelia sa mohli do 
zbierky zapojiť dobrovoľným príspevkom do pokladničiek.  V 
priebehu dvoch týždňov sa do pokladničiek podarilo vyzbierať 
celkovo 18 475,36 €. 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 online
Od roku 2016 SČK funguje portál darujme.sk, ktorý neziskovým 
organizáciám umožňuje prijímať finančné príspevky online. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí v roku 2019 jednorazovo alebo pravidelným 
finančným príspevkom podporili činnosť SČK. 

Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca
Každý rok 8. mája - v deň narodenia zakladateľa Červeného 
kríža, Henryho Dunanta - si milióny dobrovoľníkov a pracovníkov 
Červeného kríža a Červeného polmesiaca na celom svete pripo-
mínajú Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca 
(ČK/ČP). 
Pri tejto príležitosti si aj červenokrižiaci na Slovensku každoročne 
nájdu čas na oslavu a vyzdvihnutie nezištnej pomoci dobrovoľní-
kov, ale aj dlhoročných spolupracovníkov a partnerov v prospech 
ľudí v núdzi. 14. mája 2019 SČK opäť v Primaciálnom paláci v 
Bratislave ocenil prácu a prínos týchto vzácnych ľudí pre celú 
spoločnosť. Hudobnými hosťami boli speváčka Katarína Koščová 
a klavirista Daniel Špiner. Slávnostné podujatie už tradične mode-
rovala dlhoročná podporovateľka SČK a ambasádorka bezprí-
spevkového darcovstva krvi Aneta Parišková. V popoludňajších 
hodinách prijal ocenených aj prezident SR Andrej Kiska. 

V roku 2019 boli Prezídiom Slovenského Červeného  
kríža ocenení:

Rozhlas a televízia Slovenska TASR

TA3 SITA

TV Markíza Radio Services s.r.o.

TV JOJ Rádio Vlna

Vyznamenanie Za humanitu, 
obetavosť a dobrovoľnú službu  
I. stupňa 

Bc. Milan Kurčík z Lučenca
Alžbeta Vidová z Dvorov nad Žitavou
Magdaléna Jurčová z Pribyliny
Mária Kučerová z Ivanky pri Dunaji
Drahomíra Muchová z Bratislavy
Jolana Szabóová z Trstenej pri Hornáde
Emília Schönfeldová z Vrbového
Emília Stybarová z Pichne
Božena Žiaková z Turčianskych Teplíc
Mária Cunevová z Nitry

Dobrovoľná opatrovateľka 

Marta Burianková z Bratislavy
Želmíra Ľuptáková z Dražkoviec

Pamätná plaketa docenta  
MUDr. Vladimíra Krišla

Zlatica Stanková z Dvorov nad Žitavou
Ľubomír Snopek z Novej Bane
Božena Plichtová z Košíc

Zápis do knihy cti  
Slovenského Červeného kríža

Eva Považanová z Bratislavy
Stanislav Blahús z Rožňavy
Marta Peňáková z obce Klin
Miestny spolok SČK Kráľová pri 
Senci
Miestny spolok SČK Šaštín

Čestná strieborná medaila  
Henryho Dunanta

Občianske združenie Vagus
Český červený kríž
MUDr. Tibor Vyslocký, in memoriam

Medaila za záchranu života 

Ing. Jozef Horváth z Nových Zámkov

Ďakovné listy

Viktória Šutová z Nových Zámkov
Združenie miest a obcí Slovenska
Národná transfúzna služba SR
Hasičský a záchranný zbor SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Policajný zbor SR
Združenie náčelníkov obecných a 
mestských polícií Slovenska
Aneta Parišková
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PASÍVA

PREHĽAD MAJETKU, VLASTNÝCH A CUDZÍCH ZDROJOV, VÝNOSOV, NÁKLADOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU K 31. 12. 2019

AKTÍVA

Dlhodobý 
nehmotný 

majetok

Dlhodobý
 hmotný 
majetok

Dlhodobý 
finančný 
majetok

Zásoby
Krátkodobé 
pohľadávky

Finančné účty
Časové 

rozlíšenie 
aktív

MAJETOK 
SPOLU

Bratislava - mesto 0,00 € 48 300,17 € 0,00 € 276,10 € 13 369,99 € 98 633,69 € 4 005,96 € 164 585,91 €

Bratislava - okolie 0,00 € 9 364,49 € 0,00 € 76,90 € 324,00 € 10 141,13 € 346,26 € 20 252,78 €

Dunajská Streda 0,00 € 8 336,00 € 0,00 € 71,49 € 3 199,06 € 98 697,16 € 0,00 € 110 303,71 €

Galanta 0,00 € 8 336,00 € 0,00 € 247,03 € 40,00 € 50 256,17 € 342,05 € 59 221,25 €

Komárno 0,00 € 8 823,85 € 0,00 € 49,04 € 2 207,36 € 39 369,08 € 0,00 € 50 449,33 €

Levice 0,00 € 36 921,05 € 0,00 € 3 115,22 € 7 357,32 € 27 668,87 € 4 100,07 € 79 162,53 €

Nitra 0,00 € 8 716,25 € 0,00 € 32,04 € 3 833,55 € 24 585,93 € 350,43 € 37 518,20 €

Nové Zámky 0,00 € 6 132,30 € 0,00 € 38,45 € -707,60 € 53 456,90 € 0,00 € 58 920,05 €

Senica 0,00 € 54 681,52 € 0,00 € 1 964,86 € 11 890,20 € 169 191,54 € 4 049,23 € 241 777,35 €

Topoľčany 0,00 € 41 399,43 € 0,00 € 512,32 € 5 579,09 € 14 675,35 € 0,00 € 62 166,19 €

Trenčín 0,00 € 275 165,55 € 0,00 € 2 335,58 € 3 386,36 € 34 106,37 € 6,24 € 315 000,10 €

Trnava 0,00 € 49 906,35 € 0,00 € 6,04 € 2 785,00 € 22 899,13 € 347,32 € 75 943,84 €

Banská Bystrica 0,00 € 86 523,19 € 0,00 € 1 254,47 € 4 414,93 € 90 002,69 € 2 880,43 € 185 075,71 €

Čadca 0,00 € 8 337,30 € 0,00 € 74,15 € 1 571,26 € 31 135,52 € 0,00 € 41 118,23 €

Dolný Kubín 0,00 € 8 715,00 € 0,00 € 35,99 € 0,00 € 14 192,32 € 0,00 € 22 943,31 €

Liptovský Mikuláš 0,00 € 27 476,00 € 0,00 € 879,24 € 16 617,65 € 32 064,08 € 5 357,45 € 82 394,42 €

Lučenec 0,00 € 9 235,41 € 0,00 € 71,50 € 12 693,55 € 89 203,59 € 394,93 € 111 598,98 €

Martin 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prievidza 0,00 € 9 794,20 € 0,00 € 74,20 € 4 842,00 € 8 169,93 € 373,17 € 23 253,50 €

Rimavská Sobota 0,00 € 9 094,96 € 0,00 € 661,42 € 5 572,41 € 125 693,82 € 790,31 € 141 812,92 €

Žiar nad Hronom 0,00 € 23 253,88 € 0,00 € 126,17 € 3 215,65 € 2 395,29 € 921,13 € 29 912,12 €

Žilina 0,00 € 50 511,36 € 0,00 € 278,08 € 5 638,00 € 43 685,10 € 0,00 € 100 112,54 €

Bardejov 0,00 € 8 337,20 € 0,00 € 61,15 € 3 345,03 € 12 753,52 € 0,00 € 24 496,90 €

Humenné 0,00 € 30 428,17 € 0,00 € 287,54 € 5 460,25 € 86 712,22 € 1 655,86 € 124 544,04 €

Košice - mesto 0,00 € 455 596,08 € 0,00 € 3 169,22 € 7 962,79 € 124 261,45 € 1 617,61 € 592 607,15 €

Košice - vidiek 0,00 € 64 993,64 € 0,00 € 394,41 € 12 556,86 € 34 213,75 € 8 719,19 € 120 877,85 €

Michalovce 0,00 € 9 912,38 € 0,00 € 71,50 € 4 627,79 € 37 431,21 € 446,99 € 52 489,87 €

Poprad 0,00 € 46 621,79 € 0,00 € 3 408,04 € 15 226,98 € 21 177,94 € 2 355,00 € 88 789,75 €

Prešov 0,00 € 22 828,94 € 0,00 € 1 100,00 € 1 811,60 € 13 861,18 € 0,00 € 39 601,72 €

Rožňava 0,00 € 44 688,22 € 0,00 € 965,96 € 17 141,30 € 63 929,10 € 0,00 € 126 724,58 €

Spišská Nová Ves 0,00 € 8 336,00 € 0,00 € 900,36 € 640,00 € 22 985,02 € 11,00 € 32 861,38 €

Svidník 0,00 € 20 578,46 € 0,00 € 668,15 € 4 482,34 € 5 193,68 € 0,00 € 30 922,63 €

Trebišov 0,00 € 380 697,57 € 18 683,59 € 4 254,63 € 12 001,18 € 89 382,65 € 0,00 € 505 019,62 €

Vranov n/Topľou 0,00 € 17 094,25 € 0,00 € 1 664,85 € -6,64 € 32 022,58 € 0,00 € 50 775,04 €

Banská Štiavnica 0,00 € 14 223,92 € 0,00 € 58,15 € 340,84 € 24 442,33 € 0,00 € 39 065,24 €

Snina 0,00 € 332 920,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 476,72 € 0,00 € 364 397,45 €

ÚS SČK 0,00 € 917 973,06 € 0,00 € 289,21 € 44 890,70 € 691 429,12 € 88 032,01 € 1 742 614,10 €

SČK SPOLU 0,00 € 3 164 254,67 € 18 683,59 € 29 473,46 € 238 310,80 € 2 371 496,13 € 127 102,64 € 5 949 310,29 €

Imanie 
a peňažné fondy

Fondy 
tvorené zo 

zisku

Nevysporiadaný 
výsledok hospo-

dárenia minulých 
rokov

Výsledok 
hospodárenia 

za účtovné 
obdobie

Rezervy
Dlhodobé a krátko-
dobé záväzky, BV*

Časové 
rozlíšenie 

spolu

Vlastné a cudzie 
zdroje SPOLU

Bratislava-mesto 118 650,03 € 0,00 € -29 631,23 € 9 892,45 € 2 316,52 € 18 492,54 € 44 865,60 € 164 585,91 €

Bratislava-okolie 0,00 € 0,00 € 8 219,98 € -4 558,45 € 348,17 € 4 368,70 € 11 874,38 € 20 252,78 €

Dunajská Streda 21 006,83 € 0,00 € 69 567,88 € 7 942,71 € 0,00 € 3 450,29 € 8 336,00 € 110 303,71 €

Galanta 19 858,70 € 0,00 € 33 972,91 € -5 238,77 € 174,50 € 2 117,91 € 8 336,00 € 59 221,25 €

Komárno 4 932,04 € 0,00 € 36 320,91 € 356,51 € 0,00 € 503,87 € 8 336,00 € 50 449,33 €

Levice 26 589,82 € 0,00 € -13 716,29 € -13 131,60 € 4 008,34 € 36 463,34 € 38 948,92 € 79 162,53 €

Nitra 37 237,30 € 0,00 € -22 017,99 € 8 206,97 € 0,00 € 5 350,67 € 8 741,25 € 37 518,20 €

Nové Zámky 47 711,36 € 0,00 € -430,75 € 1 834,61 € 0,00 € 3 994,15 € 5 810,68 € 58 920,05 €

Senica 0,00 € 0,00 € 164 456,64 € 13 901,48 € 6 784,34 € 26 070,94 € 30 563,95 € 241 777,35 €

Topoľčany 7 070,85 € 0,00 € -4 939,07 € 386,27 € 0,00 € 18 362,77 € 41 285,37 € 62 166,19 €

Trenčín 116 535,76 € 0,00 € 46 246,75 € 560,22 € 12 508,09 € 10 069,05 € 129 080,23 € 315 000,10 €

Trnava 89 317,71 € 0,00 € -17 311,64 € -11 231,00 € 0,00 € 4 205,24 € 10 963,53 € 75 943,84 €

Banská Bystrica 40 537,42 € 0,00 € -2 998,28 € 9 584,15 € 4 793,74 € 31 126,14 € 102 032,54 € 185 075,71 €

Čadca 9 544,17 € 0,00 € 20 198,93 € 956,34 € 0,00 € 1 661,50 € 8 757,29 € 41 118,23 €

Dolný Kubín 2 147,52 € 0,00 € 11 528,12 € -1 788,90 € 0,00 € 1 531,94 € 9 524,63 € 22 943,31 €

Liptovský Mikuláš 16 174,58 € 0,00 € 20 808,28 € -35 881,21 € 11 771,95 € 40 025,85 € 29 494,97 € 82 394,42 €

Lučenec 12 237,88 € 0,00 € 65 891,31 € 14 541,22 € 3 601,77 € 6 989,76 € 8 337,04 € 111 598,98 €

Martin 0,00 € 0,00 € 6 954,25 € -6 954,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prievidza 31 892,91 € 0,00 € -27 963,37 € 1 884,39 € 726,44 € 3 579,24 € 13 133,89 € 23 253,50 €

Rimavská Sobota 13 299,18 € 0,00 € 83 381,44 € 25 810,60 € 2 076,16 € 7 947,84 € 9 297,70 € 141 812,92 €

Žiar nad Hronom 23 418,47 € 0,00 € -29 211,30 € 85,78 € 740,74 € 8 502,47 € 26 375,96 € 29 912,12 €

Žilina 161 155,96 € 0,00 € -130 340,32 € -2 772,08 € 0,00 € 27 092,55 € 44 976,43 € 100 112,54 €

Bardejov 2 123,40 € 0,00 € 11 898,80 € -1 575,40 € 300,00 € 3 412,90 € 8 337,20 € 24 496,90 €

Humenné 9 302,33 € 0,00 € 15 679,72 € -11 813,01 € 7 110,60 € 19 335,02 € 84 929,38 € 124 544,04 €

Košice - mesto 222 589,41 € 0,00 € -7 173,91 € -19 143,31 € 0,00 € 26 743,01 € 369 591,95 € 592 607,15 €

Košice - vidiek 11 991,37 € 0,00 € 31 263,22 € 28,05 € 2 133,10 € 25 716,91 € 49 745,20 € 120 877,85 €

Michalovce 145 274,19 € 0,00 € -139 964,18 € -4 342,62 € 4 366,11 € 13 479,26 € 33 677,11 € 52 489,87 €

Poprad 107 435,40 € 0,00 € -83 104,47 € -16 954,79 € 4 738,48 € 43 437,87 € 33 237,26 € 88 789,75 €

Prešov 11 742,40 € 0,00 € -46 477,61 € 17 493,77 € 7 365,92 € 27 521,96 € 21 955,28 € 39 601,72 €

Rožňava 0,00 € 0,00 € 15 245,52 € 38 135,01 € 6 291,36 € 32 279,19 € 34 773,50 € 126 724,58 €

Spišská Nová Ves 3 400,57 € 0,00 € 15 054,32 € 791,49 € 1 556,89 € 3 722,11 € 8 336,00 € 32 861,38 €

Svidník 6 577,75 € 0,00 € 1 851,58 € 744,29 € 0,00 € 10 111,51 € 11 637,50 € 30 922,63 €

Trebišov 118 993,64 € 0,00 € -31 977,47 € -9 452,92 € 960,00 € 9 756,18 € 416 740,19 € 505 019,62 €

Vranov n/Topľou 13 608,19 € 0,00 € 5 622,80 € 13 720,06 € 1 890,06 € 6 081,93 € 9 852,00 € 50 775,04 €

Banská Štiavnica 8 706,81 € 0,00 € 4 657,65 € 1 385,34 € 1 014,52 € 14 963,62 € 8 337,30 € 39 065,24 €

Snina 15 513,85 € 0,00 € -2 895,28 € 6 143,95 € 1 330,78 € 23 454,52 € 320 849,63 € 364 397,45 €

ÚS SČK 1 668 150,80 € 0,00 € -210 334,10 € 39 886,64 € 12 572,56 € 115 389,78 € 116 948,42 € 1 742 614,10 €

SČK SPOLU 3 144 728,60 € 0,00 € -131 666,25 € 69 433,99 € 101 481,14 € 637 312,53 € 2 128 020,28 € 5 949 310,29 €

FINANČNÁ ČASŤ



52 53

VS 2019 / FINANČNÁ ČASŤVS 2019 / FINANČNÁ ČASŤ

POROVNANIE NÁKLADOV, VÝNOSOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ROK 2018 A 2019

Výnosy r. 2018 Náklady r. 2018
Hospodársky 

výsledok r. 2018
Výnosy r. 2019 Náklady r. 2019

Hospodársky
 výsledok r. 2019

Bratislava - mesto 279 639,17 € 268 487,46 € 11 151,71 € 294 824,18 € 284 931,73 € 9 892,45 €

Bratislava - okolie 51 908,06 € 56 370,08 € -4 462,02 € 57 217,89 € 61 776,34 € -4 558,45 €

Dunajská Streda 134 788,90 € 93 486,11 € 41 302,79 € 105 128,11 € 97 185,40 € 7 942,71 €

Galanta 41 129,67 € 44 907,65 € -3 777,98 € 37 642,57 € 42 881,34 € -5 238,77 €

Komárno 62 287,23 € 58 771,34 € 3 515,89 € 58 380,47 € 58 023,96 € 356,51 €

Levice 300 599,91 € 314 307,54 € -13 707,63 € 328 629,99 € 341 761,59 € -13 131,60 €

Nitra 93 378,25 € 98 756,58 € -5 378,33 € 94 529,51 € 86 322,54 € 8 206,97 €

Nové Zámky 73 668,08 € 75 659,34 € -1 991,26 € 75 366,27 € 73 531,66 € 1 834,61 €

Senica 378 300,57 € 355 669,66 € 22 630,91 € 396 850,51 € 382 949,03 € 13 901,48 €

Topoľčany 166 051,42 € 175 570,61 € -9 519,19 € 163 861,92 € 163 475,65 € 386,27 €

Trenčín 454 970,89 € 452 403,25 € 2 567,64 € 496 663,35 € 496 103,13 € 560,22 €

Trnava 56 157,84 € 60 356,10 € -4 198,26 € 48 815,06 € 60 046,06 € -11 231,00 €

Banská Bystrica 373 843,43 € 366 077,54 € 7 765,89 € 398 342,49 € 388 758,34 € 9 584,15 €

Čadca 47 379,00 € 45 231,73 € 2 147,27 € 45 125,77 € 44 169,43 € 956,34 €

Dolný Kubín 58 483,02 € 66 151,82 € -7 668,80 € 55 404,66 € 57 193,56 € -1 788,90 €

Liptovský Mikuláš 431 106,95 € 417 504,68 € 13 602,27 € 402 841,92 € 438 723,13 € -35 881,21 €

Lučenec 114 212,28 € 103 945,24 € 10 267,04 € 124 196,39 € 109 655,17 € 14 541,22 €

Martin 41 766,19 € 40 243,82 € 1 522,37 € 15 839,20 € 22 793,45 € -6 954,25 €

Prievidza 54 201,84 € 47 722,51 € 6 479,33 € 59 376,67 € 57 492,28 € 1 884,39 €

Rimavská Sobota 171 948,99 € 147 167,48 € 24 781,51 € 172 274,55 € 146 463,95 € 25 810,60 €

Žiar nad Hronom 115 626,45 € 123 443,25 € -7 816,80 € 116 673,73 € 116 587,95 € 85,78 €

Žilina 241 437,82 € 251 276,24 € -9 838,42 € 282 996,21 € 285 768,29 € -2 772,08 €

Bardejov 79 544,88 € 77 354,16 € 2 190,72 € 66 963,01 € 68 538,41 € -1 575,40 €

Humenné 157 777,78 € 176 756,12 € -18 978,34 € 244 279,84 € 256 092,85 € -11 813,01 €

Košice - mesto 341 658,11 € 359 308,73 € -17 650,62 € 511 747,67 € 530 890,98 € -19 143,31 €

Košice - vidiek 149 722,87 € 143 072,25 € 6 650,62 € 155 316,39 € 155 288,34 € 28,05 €

Michalovce 92 550,47 € 88 584,82 € 3 965,65 € 169 757,11 € 174 099,73 € -4 342,62 €

Poprad 491 475,56 € 474 537,07 € 16 938,49 € 530 805,20 € 547 759,99 € -16 954,79 €

Prešov 114 707,51 € 125 950,49 € -11 242,98 € 174 417,04 € 156 923,27 € 17 493,77 €

Rožňava 348 080,31 € 321 314,21 € 26 766,10 € 403 706,36 € 365 571,35 € 38 135,01 €

Spišská Nová Ves 84 081,59 € 85 589,38 € -1 507,79 € 51 333,44 € 50 541,95 € 791,49 €

Svidník 89 126,72 € 87 911,58 € 1 215,14 € 96 230,95 € 95 486,66 € 744,29 €

Trebišov 868 755,06 € 892 630,43 € -23 875,37 € 1 010 796,83 € 1 020 249,75 € -9 452,92 €

Vranov n/Topľou 108 860,28 € 102 006,68 € 6 853,60 € 127 918,07 € 114 198,01 € 13 720,06 €

Banská Štiavnica 122 060,64 € 118 314,75 € 3 745,89 € 141 309,23 € 139 923,89 € 1 385,34 €

Snina 114 017,68 € 110 703,57 € 3 314,11 € 151 316,24 € 145 172,29 € 6 143,95 €

ÚS SČK 690 872,63 € 628 807,54 € 62 065,09 € 684 763,81 € 644 877,17 € 39 886,64 €

SČK SPOLU 7 596 178,05 € 7 456 351,81 € 139 826,24 € 8 351 642,61 € 8 282 208,62 € 69 433,99 €

Dlhodobý 
nehmotný 

majetok 
(softvér 

a ost.dlh.
nehm.

majetok)

Pozemky
Umelec-
ké diela  

a zbierky
Stavby

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbo-
ry hnuteľ-
ných vecí

Dopravné 
prostriedky

Pes-
tova-

teľské 
celky 
trva-
lých 
po-

rastov

Zák-
ladné 
stádo 

a 
ťažné 
zvie-
ratá

Drobný a 
ostatný 

dlhodobý 
majetok

Obsta-
ranie dlho-

dobého 
majetku

Poskyt-
nuté 

pred-
davky 
na dl-

hodobý 
hmotný 

majetok

SPOLU

Prvotné 
ocenenie

Stav na začiat-
ku bežného účt. 
obdobia

4905,57 323 330,96 € 57 956,59 € 3 974 286,86 € 1 198 680,09 € 1 605 536,21 € 0,00 € 0,00 € 508 891,56 € 0,00 € 7 673 587,84 €

prírastky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 135 148,07 € 237 559,14 € 1 115,81 € 849 511,77 € 1 223 334,79 €

úbytky -4 818,96 € 0,00 € 9 960,00 € 131 403,65 € 99 497,49 € 48 876,54 € 849 511,77 € 1 134 430,49 €

Stav na konci 
bežného účtov-
ného obdobia

4905,57 318 512,00 € 57 956,59 € 3 984 246,86 € 1 202 424,51 € 1 743 597,86 € 0,00 € 0,00 € 461 130,83 € 0,00 € 7 772 774,22 €

Oprávky  

Stav na začiat-
ku bežného účt. 
obdobia

4905,57 0,00 € 0,00 € 1 942 509,39 € 1 045 108,88 € 749 853,92 € 0,00 € 0,00 € 508 403,72 € 0,00 € 4 250 781,48 €

prírastky 0,00 € 0,00 € 132 313,94 € 132 548,50 € 309 380,21 € 1 115,81 € 0,00 € 575 358,46 €

úbytky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 114 799,35 € 53 944,50 € 48 876,54 € 0,00 € 217 620,39 €

Stav na konci 
bežného účtov-
ného obdobia

4905,57 0,00 € 0,00 € 2 074 823,33 € 1 062 858,03 € 1 005 289,63 € 0,00 € 0,00 € 460 642,99 € 0,00 € 4 608 519,55 €

Opravné 
položky

Stav na začiat-
ku bežného účt. 
obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci 
bežného účtov-
ného obdobia

Zostatková 
hodnota

Stav na začiat-
ku bežného účt. 
obdobia

0 323 330,96 € 57 956,59 € 2 031 777,47 € 153 571,21 € 855 682,29 € 0,00 € 0,00 € 487,84 € 0,00 € 0,00 € 3 422 806,36 €

Stav na konci 
bežného účtov-
ného obdobia

0 318 512,00 € 57 956,59 € 1 909 423,53 € 139 566,48 € 738 308,23 € 0,00 € 0,00 € 487,84 € 0,00 € 0,00 € 3 164 254,67 €

STAV DLHODOBÉHO MAJETKU ZA ROK 2019
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AGREGOVANÁ SÚVAHA / AKTÍVA

Strana aktív č.r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b Brutto

1

Korekcia

2

Netto

3

Netto

4

A.            NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 001  7 791 457,81     4 608 519,55     3 182 938,26     3 441 489,95    

1. Dlhodobý nehmotný majetok 002  4 905,57     4 905,57     -       -      

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

Softvér 004  2 501,59     2 501,59     -       -      

Oceniteľné práva 005  -       -       -       -      

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ) 006  2 403,98     2 403,98     -       -      

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 007  -       -       -       -      

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

2. Dlhodobý hmotný majetok 009  7 767 868,65     4 603 613,98     3 164 254,67     3 422 806,36    

Pozemky 010  318 512,00     -       318 512,00     323 330,96    

Umelecké diela a zbierky 011  57 956,59     -       57 956,59     57 956,59    

Stavby 012  3 984 246,86     2 074 823,33     1 909 423,53     2 031 777,47    

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022-(082+092AÚ) 013  1 202 424,51     1 062 858,03     139 566,48     153 571,21    

Dopravné prostriedky 014  1 743 597,86     1 005 289,63     738 308,23     855 682,29    

Pestovateľské celky trvalých porastov 015  -       -       -       -      

Základné stádo a ťažné zvieratá 016  -       -       -       -      

Drobný dlhodobý hmotný majetok 017  459 980,96     459 493,12     487,84     487,84    

Ostatný dlhodobého hmotného majetku 018  1 149,87     1 149,87     -       -      

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 019  -       -       -       -      

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

3. Dlhodobý finančný majetok 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  -       -       -       -      

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 024  -       -       -       -      

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

Ostatný dlhodobý finančný majetok 026  18 683,59     -       18 683,59     18 683,59    

Obstaranie dlhodobých finančných investícií 027  -       -       -       -      

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 028  -       -       -       -      

Výnosy Náklady

2016 6 842,30 € 6 597,80 €

2017 6 941,30 € 6 938,50 €

2018 7 596,20 € 7 456,40 €

2019 8 351,64 € 8 282,20 €

vlastná činnosť (kurzy, školenia, certifikáty, známky ...) 49,33%

ostatné vlastné zdroje (nájomné, vlastná živnosť)   4,05%

finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MZSR)   10,33%

ostatné príspevky zo štátneho rozpočtu   18,62%

príspevok z 2% uhradenej dane z príjmu  1,13%

príspevky samospráv (VÚC, obec, mesto, okres)  12,22%

súkromné zdroje (príspevky PO, FO, zbierky, granty)  4,32%

POROVNANIE NÁKLADOV A VÝNOSOV V ROKOCH 2016 - 2019 (TIS. €)

VÝNOSY V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV (%)
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AGREGOVANÁ SÚVAHA / PASÍVA

Strana pasív č.r. Účtovné obdobie
Bezprostredne pred-
chádzajúce účtovné 

obdobiev

a b 5 6

A.   VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU       r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061  3 082 496,34     3 000 119,70    

1. Imanie a peňažné fondy 062  3 144 728,60     3 145 054,38    

Základné imanie 063  2 932 234,28     2 927 634,68    

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064  212 494,32     219 292,08    

Fond reprodukcie 065  -       -      

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066  -      -1 872,38    

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067  -       -      

2. Fondy tvorené zo zisku 068  -       948,43    

Rezervný fond 069  -       -      

Fondy tvorené zo zisku 070  -       -      

Ostatné fondy 071  -       948,43    

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 -131 666,25    -285 709,35    

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   073  69 433,99     139 826,24    

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074  738 793,67     670 607,12    

1. Rezervy 075  101 481,14     85 874,29    

Rezervy zákonné 076  -       -      

Ostatné rezervy 077  -       -      

Krátkodobé rezervy 078  101 481,14     85 874,29    

2. Dlhodobé záväzky 079  65 726,31     59 659,07    

Záväzky zo sociálneho fondu 080  37 772,62     33 535,72    

Vydané dlhopisy 081  -       -      

Záväzky z nájmu 082  -       -      

Dlhodobé prijaté preddavky 083  -       -      

Dlhodobé nevyfakturované dodávky 084  -       -      

Dlhodobé zmenky na úhradu 085  -       -      

Ostatné dlhodobé záväzky 086  27 953,69     26 123,35    

3. Krátkodobé záväzky 087  565 834,82     525 573,76    

Záväzky z obchodného styku 088  131 053,27     122 422,15    

Záväzky voči zamestnancom 089  167 981,24     151 221,47    

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 090  105 542,11     93 577,25    

Daňové záväzky 091  28 649,70     24 667,62    

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy 092  23 633,64     17 059,09    

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov                            093  -       -      

Záväzky voči účastníkom združení 094  8 615,00     9 676,60    

Spojovací účet pri združení 095  -       -      

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096  100 359,86     106 949,58    

4. Bankové výpomoci a pôžičky 097  5 751,40    -500,00    

Dlhodobé bankové úvery 098  -       -      

Bežné bankové úvery 099  1,40     -      

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 100  5 750,00    -500,00    

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 101  2 128 020,28     2 241 681,39    

1. Výdavky budúcich období 102  16 932,66     5 139,04    

Výnosy budúcich období 103  2 111 087,62     2 236 542,35    

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 104  5 949 310,29     5 912 408,21    

Strana aktív č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádza-
júce účtovné 

obdobiev

a b Brutto

1

Korekcia

2

Netto

3

Netto

4

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 029  2 640 863,03    1 582,64    2 639 280,39     2 435 916,58   

1. Zásoby 030  29 473,46     -       29 473,46     23 952,87    

Materiál 031  28 653,92     -       28 653,92     22 965,59    

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032  -       -       -       -      

Výrobky 033  -       -       -       -      

Zvieratá 034  -       -       -       -      

Tovar 035  819,54     -       819,54     987,28    

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

2. Dlhodobé pohľadávky 037  -       -       -       -      

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038  -       -       -       -      

Ostatné pohľadávky 039  -       -       -       -      

Pohľadávky voči účastníkom združení 040  -       -       -       -      

Iné pohľadávky 335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) 041  -       -       -       -      

3. Krátkodobé pohľadávky 042  239 892,62     1 581,82     238 310,80     275 524,16    

Pohľadávky z obchodného styku                  (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ) 043  104 501,49     1 581,82     102 919,67     176 262,09    

Ostatné pohľadávky 044  11 769,36     -       11 769,36     19 583,21    

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045  -       -       -       -      

Daňové pohľadávky 046  84,82     -       84,82     4 901,13    

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 047  10 151,87     -       10 151,87     6 662,05    

Pohľadávky voči účastníkom združení 048  6 871,57     -       6 871,57     16 252,46    

Spojovací účet pri združení 049  -       -       -       -      

Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) 050  106 513,51     -       106 513,51     51 863,22    

4. Finančné účty 051  2 371 496,95     0,82     2 371 496,13     2 136 439,55    

Pokladnica 052  303 959,52     -       303 959,52     302 363,05    

Bankové účty 053  2 067 537,43     0,82     2 067 536,61     1 834 076,50    

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 054  -       -       -       -      

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ 055  -       -       -       -      

Obstaranie krátkodobého finančného majetku 056  -       -       -       -      

C.       ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 057  127 091,64     -       127 091,64     35 001,68    

1. Náklady budúcich období 058  27 345,52     -       27 345,52     23 313,48    

Príjmy budúcich období 059  99 746,12     -       99 746,12     11 688,20    

MAJETOK SPOLU 060  10 559 412,48     4 610 102,19     5 949 310,29     5 912 408,21    

AGREGOVANÁ SÚVAHA / AKTÍVA
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AGREGOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / NÁKLADY

Č.
účtu

Náklady Č.r.

Činnosť
Bezprostredne pred-
chádzajúce účtovné 

obdobieHlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 001  1 091 729,98     53 325,60     1 145 055,58     1 160 096,09    

502 Spotreba energie 002  266 489,45     42 528,45     309 017,90     315 900,44    

504 Predaný tovar 003  1 173,60     -       1 173,60     -      

511 Opravy a udržiavanie 004  123 047,41     22 400,33     145 447,74     147 338,15    

512 Cestovné 005  19 152,97     120,96     19 273,93     16 754,61    

513 Náklady na reprezentáciu 006  24 675,76     -       24 675,76     16 155,53    

518 Ostatné služby 007  628 975,34     18 978,34     647 953,68     639 242,59    

521 Mzdové náklady 008  3 415 464,25     74 369,26     3 489 833,51     2 978 366,32    

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 009  1 157 692,31     25 083,16     1 182 775,47     982 728,66    

525 Ostatné sociálne poistenie 010  7 568,41     39,48     7 607,89     5 274,54    

527 Zákonné sociálne náklady 011  142 491,64     1 804,43     144 296,07     111 183,68    

528 Ostatné sociálne náklady 012  400,26     -       400,26     342,94    

531 Daň z motorových vozidiel 013  -       64,00     64,00     58,66    

532 Daň z nehnuteľností 014  183,07     -       183,07     183,06    

538 Ostatné dane a poplatky 015  20 303,49     1 323,46     21 626,95     21 215,74    

541 Zmluvné pokuty a penále 016  535,78     -       535,78     268,55    

542 Ostatné pokuty a penále 017  549,86     6,88     556,74     1 824,33    

543 Odpísanie pohľadávky 018  4 282,80     263,22     4 546,02     4 972,70    

544 Úroky 019  1 904,82     -       1 904,82     2 510,01    

545 Kurzové straty 020  2,39     -       2,39     -      

546 Dary 021  4 341,76     -       4 341,76     2 529,53    

547 Osobitné náklady 022  400 774,54     -       400 774,54     375 550,20    

548 Manká a škody 023  9 997,00     339,86     10 336,86     1 522,80    

549 Iné ostatné náklady 024  135 709,35     1 888,21     137 597,56     138 184,02    

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

025  468 184,45     9 074,22     477 258,67     450 009,46    

552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku

026  -       4 818,96     4 818,96     -      

553 Predané cenné papiere 027  -       -       -       -      

554 Predaný materiál 028  12 253,45     -       12 253,45     12 152,75    

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 029  -       -       -       -      

556 Tvorba fondov 030  2 521,78     -       2 521,78     4 615,60    

557 Náklady na precenenie cenných papierov 031  -       -       -       -      

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 032  864,49     1 124,39     1 988,88     947,10    

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 033  39 361,59     94,84     39 456,43     30 010,65    

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 034  2 220,00     -       2 220,00     1 191,50    

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 035  9 726,85     18,65     9 745,50     3 623,58    

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 036  -       -       -       1 707,80    

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 037  1 704,41     -       1 704,41     1 739,32    

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 038  7 994 283,26     257 666,70     8 251 949,96     7 428 200,91    

Č.
účtu

Výnosy Č.r.

Činnosť
Bezprostredne pred-
chádzajúce účtovné 

obdobieHlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

1 2 3 4

601 Tržby za vlastné výrobky 039  -       -       -       63,50    

602 Tržby z predaja služieb 040  3 820 513,57     134 148,69     3 954 662,26     3 676 330,20    

604 Tržby za predaný tovar 041  953,50     -       953,50     115,57    

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  -       -       -       40,00    

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 047  19 066,20     -       19 066,20     16 100,15    

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 048  -       -       -       -      

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 049  -       -       -       -      

641 Zmluvné pokuty a penále 050  -       -       -       -      

642 Ostatné pokuty a penále 051  -       -       -       200,00    

643 Platby za odpísané pohľadávky 052  -       -       -       -      

644 Úroky 053  11,41     -       11,41     15,91    

645 Kurzové zisky 054  -       -       -       -      

646 Prijaté dary 055  7 701,19     -       7 701,19     11 238,63    

647 Osobitné výnosy 056  16 125,39     -       16 125,39     36 989,79    

648 Zákonné poplatky 057  -       -       -       152,99    

649 Iné ostatné výnosy 058  60 495,66     15 044,22     75 539,88     100 009,05    

651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 
majetku

059  300,00     5 576,80     5 876,80     25 250,00    

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 060  -       -       -       -      

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

654 Tržby z predaja materiálu 062  13 781,70     -       13 781,70     14 200,30    

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 063  -       -       -       -      

656 Výnosy z použitia fondu 064  3 473,42     -       3 473,42     4 013,04    

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 065  -       -       -       -      

658 Výnosy z nájmu majetku 066  -       218 454,38     218 454,38     218 571,76    

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 067  57 319,36     -       57 319,36     45 615,71    

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 068  281 954,21     -       281 954,21     266 744,09    

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 069  70 854,56     25,00     70 879,56     69 720,43    

664 Prijaté členské príspevky 070  105 173,84     178,00     105 351,84     109 805,63    

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 071  95 489,88     -       95 489,88     152 677,71    

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 072  17 351,35     -       17 351,35     26 577,30    

691 Dotácie 073  3 407 650,28     -       3 407 650,28     2 821 746,29    

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 074  7 978 215,52     373 427,09     8 351 642,61     7 596 178,05    

Výsledok hospodárenia pred zdanením   r. 74 - r. 38 075 -16 067,74     115 760,39     99 692,65     167 977,14    

591 Daň z príjmov        076  1 750,38     28 508,28     30 258,66     28 150,90    

595 Dodatočné odvody dane z príjmov         077  -       -       -       -      

Výsledok hospodárenia po zdanení          (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) 078 -17 818,12     87 252,11     69 433,99     139 826,24    

AGREGOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / VÝNOSY
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NÁZORY 
AUDÍTOROV      
Audit účtovnej závierky bol za rok 2019 vykonaný za ústredný 
sekretariát a za 10 územných spolkov (ÚzS). Z overenia účtov-
ných závierok boli vydané audítorské správy: 

Zdôraznenie skutočností

SČK, ÚzS Liptovský Mikuláš

Významná neistota týkajúca sa nepretržitosti  
pokračovania v činnosti

Upozorňujeme na Tabuľku k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných 
zdrojov krytia zverejnenú v poznámkach k účtovnej závierke, v 
ktorej sa uvádza, že organizácia vykázala v účtovnej závierke k 
31. 12. 2019 stratu vo výške 35.881,21 € a vlastné zdroje krytia 
majetku vo výške 1.101,65 €. Z daného dôvodu existuje význam-
ná neistota, ktorá vyvoláva závažné pochybnosti o schopnosti 
organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Náš názor 
nie je z tohto dôvodu modifikovaný.

Nemodifikovaný názor audítora

ÚS SČK Bratislava

SČK, ÚzS Banská Bystrica SČK, ÚzS Rožňava

SČK, ÚzS Humenné SČK, ÚzS Senica 

SČK, ÚzS Košice – mesto SČK, ÚzS Snina

SČK, ÚzS Liptovský Mikuláš SČK, ÚzS Trenčín

SČK, ÚzS Poprad SČK SČK, ÚzS Trebišov
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