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rok 2020 bol pre všetkých v Červenom kríži výnimočný. Pracovne 

aj emocionálne. Bez prípravy a prakticky zo dňa na deň sme boli v 

situácii, ktorú sme nečakali, s úlohami, ktoré sme za života ani tých 

najstarších členov nikdy neriešili, v atmosfére, ktorá nikdy nebola 

presiaknutá takou nenávisťou a agresivitou medzi ľuďmi. V období 

volieb aj členovia jednej rodiny zabudli, že rodina je o súdržnosti 

a vzájomnej podpore. Hneď po voľbách vtrhla do našich životov 

pandémia a začali sme žasnúť nad názormi našich najbližších a 

priateľov, ktoré boli opačné než tie naše, či už boli správne tie, alebo 

iné. Zatiaľ čo sa ľudia začali zamykať doma, niektorí sa už dusili 

kašľom, vyrojili sa proroci tvrdiac, že to je len davová psychóza 

kombinovaná s kampaňou neznámych síl na zdecimovanie psychiky 

a zotročenie svojprávnych bytostí.

Aktivity SČK sa prestali podobať na skromné rodinné osobné auto 

a zmenili sa na kombináciu nákladiaku s pretekárskym špeciálom. 

Vo vývarovniach išli uštvať hrnce, v terénnych sociálnych službách 

sa znásobila produktivita. Nákupy, rozvozy, balíčky, rozhovory, 

psychická podpora, žeravé telefóny... Pri všetkej búrlivosti nám 

významne pomohlo zatvorenie škôl, lebo z veľkých miest sa 

študenti presunuli do menších sídiel a posilnili značnou mierou 

dobrovoľnícke kapacity. Od začiatku zriaďovania odberových miest 

a filtrov pred nemocnicami sme hrali dôležitú a nenahraditeľnú 

úlohu. Účasť členov a dobrovoľníkov SČK od začiatku testovania 

až po celoplošné bola monumentálna. Najväčšou zmenou však 

bolo naše začlenenie do zdravotníckych aktivít pri prevádzke 

mobilných odberových miest v 15 okresoch na žiadosť vlády, ktorá 

musela v priebehu týždňa zmeniť zákon, aby sme aj mohli, nielen 

chceli. Rovnako rýchlo ako nám vláda v roku 1952 znárodnila 

zdravotnícku časť aktivít Česko-slovenského Červeného kríža – 

nemocnice, záchrannú službu, sanatóriá, stacionáre - nás teraz 

pozvala do prvej línie.

Celý rok si vyžadoval od všetkých so znamienkom Červeného 

kríža nesmierne úsilie, obetavosť, nasadenie ale aj odvahu pri 

boji proti spočiatku neznámej, teraz už len proti nevyspytateľnej 

hrozbe v podobe vírusu. Registrovali to aj sponzori spontánnymi 

podpornými akciami. Desiatky našich dobrovoľníkov po nakazení 

tŕplo v karanténe. Dokonca máme aj úmrtie na COVID-19 v službe 

rizikovým seniorom. Dúfam, že prvé aj posledné. Keď som sledoval 

médiá a videl násobne viac našich uniforiem ako kedykoľvek 

predtým, bol som nesmierne hrdý, že som, aj keď len zdiaľky, 

súčasťou. Ako lekár-záchranár som osobne zažil dusiacich sa, aj 

neúspešnú resuscitáciu zdravého 25 ročného mládenca 2 týždne po 

pozitívnom teste.

Do ďalších dní vám všetkým ďakujem za reprezentáciu, ktorá je 

mimoriadna až tak, že nič podobné nikto z nás v minulosti nezažil. 

Mimoriadnu čo do rôznosti aktivít, dĺžky trvania, zdravotných 

a psychických rizík. Možno si to zatiaľ nie všetci uvedomujú, ale 

po rokoch budeme spomínať s pýchou a pocitom zadosťučinenia, 

že sme boli aktívne pri tom, budeme o tom rozprávať deťom a 

vnúčatám a tie budú o vás, červenokrižiackych hrdinoch pandémie,  

rozprávať svojim deťom.

Neexistujú slová vďaky, ktoré si zaslúžite, napriek tomu vedzte, že 

ste sa dostali na piedestál. Prajem vám pevné zdravie, aby ste si 

ešte dlho mohli užívať pocity spokojnosti z dobre vykonanej práce.

S úctou 

Viliam Dobiáš
prezident Slovenského Červeného kríža

Vážení a milí červenokrížski 
priatelia, dobrovoľníci, členovia 
a podporovatelia,
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Príhovor generálnej sekretárky SČK

Milí červenokrižiaci,

končí sa náročný rok, ktorý vo svete priniesol veľa rôznych a 

nečakaných zvratov. Pandémia COVID-19  nevynechala ani Slovensko 

a jeho obyvateľov. Ovplyvnila životy nás všetkých, bez rozdielu. Na 

pomoc blížneho bolo zrazu odkázaných oveľa viac ľudí. 

Slovenský Červený kríž a jeho zamestnanci a dobrovoľníci čelili novým 

výzvam. Dlhé desaťročia spoločnosť nezažila takúto mimoriadnu 

situáciu a aj my sme sa každý deň potrebovali vysporiadať s niečím 

novým. 

Darilo sa nám to práve vďaka vám. Preto by som sa touto cestou 

chcela poďakovať každému jednému z vás. Zamestnancom, členom i 

dobrovoľníkom, ktorí ste v týchto zložitých časoch zostali pevnými 

bodmi našej organizácie. Verní našim spoločným siedmim princípom 

ste každý svojím spôsobom pomáhali zmierňovať dopad pandémie na 

zraniteľných ľudí vo svojom okolí. Vďaka technológiám sme napriek 

diaľke zostávali v úzkom spojení a tu, v Bratislave, sme s úžasom 

sledovali, ako výrazne bolo cítiť vašu pomoc v jednotlivých regiónoch. 

Vďaka neuveriteľnej finančnej podpore dlhodobých partnerov, ale aj 

nových donorov a jednotlivcov, mohol Slovenský Červený kríž nielen 

okamžite pomáhať, ale výrazne zvýšil svoju pripravenosť na dlhodobú 

pomoc v teréne. Okrem iného všetky územné spolky majú teraz k 

dispozícii humanitárne stany s kompletným vybavením, ktoré poskytujú 

vhodné zázemie pre našich pracovníkov a dobrovoľníkov v teréne. 

Práve ľudský potenciál je našou silou - silou ľudskosti. V našich 

mysliach zostávame s tými, ktorých nám táto pandémia navždy vzala. 

Medzi nimi bola aj naša drahá kolegyňa Ingrid Tomášová z Trebišova. 

So zármutkom, no zároveň s obrovskou vďakou v srdci budeme na 

Ingrid ako aj ďalších, ktorých sme tento rok stratili, navždy spomínať. 

Rok 2020 si budeme dlho pamätať ako rok veľkých skúšok pre 

jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť. Želám vám, aby napriek neistým 

časom priniesli tohtoročné sviatky pokoj, zdravie a lásku do vašich 

domovov a nech je rok 2021 pre každého z vás lepší a priaznivejší. 

S úctou 

Zuzana Rosiarová Kesegová 

Slovenský Červený kríž zostáva v teréne aj naďalej, aby pomáhal 

zmierňovať dopad pandémie COVID-19 na tie najzraniteľnejšie 

skupiny. Rok 2021 mal byť pre SČK aj  rokom snemovým a voleb-

ným. Pandemická situácia však výrazne obmedzuje zhromažďovanie 

väčšieho počtu ľudí, preto Najvyššia rada SČK rozhodla všetky pláno-

vané územné ale aj celoslovenské štatutárne zasadnutia odložiť. O 

aktuálnej situácii a zmenách bude SČK svojich členov informovať 

prostredníctvom územných spolkov SČK. 
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BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI
P  andemická situácia výrazne 

ovplyvnila aj aktivity Sloven-
ského Červeného kríža v oblas-

ti bezpríspevkového darcovstva krvi, 
keďže prísne opatrenia s cieľom zabrá-
niť šíreniu vírusu COVID-19 významne 
ovplyvnili aj darcovstvo krvi. Odbero-
vé miesta postupne zaviedli nové pra-

vidlá, kontrolný COVID-19 dotazník a 
na darovanie krvi je potrebné objed-
nať sa dopredu na presný dátum a čas. 

V rámci celoslovenských kampaní SČK zame-
raných na osvetu v darovaní krvi a získavanie 
nových darcov krvi nebolo možné vykonávať 
mobilné odbery. Prvýkrát v histórii bezprí-

spevkového darcovstva krvi boli kvôli zákazu 
hromadných akcií zrušené aj slávnostné pod-
ujatia pre mnohonásobných darcov krvi spo-
jené s odovzdávaním plakiet prof. MUDr. Jana 
Janského a medaily prof. MUDr. Jána Kňazo-
vického. Osveta v darcovstve krvi však naďalej 
zostáva jednou zo srdcových tém slovenských 
červenokrižiakov.

Už celé štvrťstoročie sa nám darí spájať tému lásky 
a spolupatričnosti s darovaním krvi. „Láska lieči” 
bol slogan 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi ®. V 
Bratislave sme kampaň oficiálne otvorili práve na 
Valentína, a to mobilným odberom krvi v Prezident-
skom paláci.  

Zdravotníkov, červenokrižiakov a darcov krvi, kto-
rí boli najmä z radov Čestnej stráže prezidenta SR, 
prišla osobne pozdraviť aj prezidentka SR Zuzana 
Čaputová. Medzi darcami bola opäť aj ambasádor-
ka bezpríspevkového darcovstva krvi SČK Aneta 
Parišková.

Valentínska kvapka krvi® prináša každoročne pekné 
príbehy. Mladí ľudia z tohtoročného kampaňového 
plagátu - Lucia, Rebeka, Vanesa, Kristína a Richard 
– začali pred dvoma rokmi svoj príbeh bezpríspev-
kového darovania krvi. V roku 2018 boli študentmi 
Gymnázia v Nových Zámkoch a počas Valentínskej 
kvapky krvi zorganizovali medzi svojimi spolužiak-
mi prvý ročník Gymnaziálnej kvapky krvi. 

„Nevedeli sme, či budeme mať dostatok darcov. Naši 
spolužiaci nás ale nesklamali a na darovanie prišli. 
A čakali svedomito v rade, pretože chceli pomôcť“, 
spomína na svoj prvý zorganizovaný mobilný odber 
Richard Čanaky. Domáce známe prostredie školy a 
podpora kamarátov zahnala strach z ihly aj u Lucie, 
ktorá na fotografii daruje krv. Počas celého darova-
nia stáli spolužiaci a kamaráti pri nej, podporovali a 
zabávali ju. Darkyňa Lucia odber krvi bez problémov 
zvládla a darovať krv už bola odvtedy niekoľkokrát. 

Do jubilejnej valentínskej kampane sa zapojilo 
takmer 23,5 tisíc ľudí a krv počas nej mohlo darovať 

19 564 z nich, z toho 2 773 prvodarcov.

Silvia Kostelná, Bratislava

Valentínska kvapka  
krvi® 2020

zdroj: prezident.sk

zdroj: prezident.sk
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Spoločnosť GSK s výrobkami parodontax a 
Slovenský Červený kríž spolu vyzývali verej-
nosť k darovaniu krvi. Spoločná letná kampaň 
sa zamerala na základné informácie o darova-
ní krvi, na úžitok, ktoré pravidelným darcom 
darovanie krvi prináša a na prevenciu krváca-
nia ďasien. 

Nad kampaňou prevzal odbornú záštitu 
MUDr. Ján Gyárfás – primár Oddelenia labora-
tórnej hematológie a transfúziológie, Kliniky 
onkohematológie LFUK Národného onkolo-
gického ústavu v Bratislave. 

PODPORUJTE DARCOVST VO KRVI  
ČISTENÍM ZUBOV

Ďalší ročník študentskej kampane výrazne 
ovplyvnila druhá vlna pandémie COVID-19 a vy-
hlásenie núdzového stavu. Výrazne sa sprísnili 
podmienky darovania krvi, zrušené boli všetky 
mobilné odbery, napriek tomu sme však ďalej 
pokračovali v osvete a v spolupráci s odberovými 
miestami NTS a HTO vyzývali ľudí k darovaniu krvi 
a rešpektovaniu nového režimu pri darovaní krvi. 

Ďakujeme všetkým darcom krvi, ktorí si našli čas 
a trpezlivo počkali na voľný termín, keď mohli 
ísť krv darovať. Počas piatich týždňov kampane 
prišlo na Slovensku darovať krv 19 317 ľudí, z 
toho nakoniec krv darovalo 16 648 z nich. Tento 
ročník kampane organizovaný za mimoriadnych 
okolností a prísnych opatrení priniesol 1 918 pr-
vodarcov. Veľká vďaka, že aj v tejto zložitej dobe 
ste mysleli na tých, ktorí bez ohľadu na pandémiu 
stále potrebujú vašu krv! 

26. ročník kampane bol pripravený aj za podpo-
ry študentov Katedry marketingovej komuniká-
cie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského  
v Bratislave.

ŠTUDENTSKÁ  
KVAPKA 
KRVI® 2020Rád sa miešaš 

hematologicko-transfúziologické 
oddelenia nemocníc SR

Študentská kvapka krvi   |   19. 10.  – 20. 11. 2020

darujkrv.redcross.sk
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PRVÁ POMOC A ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA
P  andémia vírusu COVID-19 spô-

sobila vo svete situáciu, ktorú si 
nepamätajú ani naši starí rodičia.  

COVID-19 stal hlavnou témou správ na celom svete. 
A aj keď máme k dispozícii pokrokové technológie a 
moderné komunikačné médiá, v prevencii proti náka-
ze je stále najúčinnejšie dodržiavanie základných pra-
vidiel hygieny, známych už našim predkom – dôklad-
né umývanie rúk a tiež prekrytie horných dýchacích 
ciest. Osvetové odkazy a informácie zaplavili televíziu, 
rádiá i sociálne médiá. Aj Medzinárodná federácia Čer-
veného kríža a Červeného polmesiaca a spolu s ňou aj 

Slovenský Červený kríž upriamili pozornosť na šírenie 
osvety v tejto oblasti – pripravených bolo množstvo 
osvetových vizuálov, inštruktážnych videí a online 
kurzov v mnohých svetových jazykoch. 

Mimoriadnej situácii sa museli prispôsobiť všetci. Za-
kázané bolo organizovanie hromadných podujatí, za-
vreli sa školy, obmedzil sa pohyb. Adaptovať sa musel 
aj Slovenský Červený kríž, ktorý historicky prvýkrát 
úplne zrušil územné súťaže i celoslovenskú súťaž v 
poskytovaní prvej pomoci, či prerušil organizova-
nie kurzov prvej pomoci a opatrovania. A aj keď táto 
doba praje rozvoju virtuálnej reality a online vyučo-

vania, Červený kríž práve teraz o to viac zostáva v 
reálnom svete, v teréne a pomáha zmierňovať ná-
sledky pandémie a podporovať zraniteľné skupiny 
obyvateľstva. 

Cez leto sa síce opatrenia na chvíľu uvoľnili a opäť 
sa začali organizovať kurzy, no len za predpokladu 
prísneho dodržiavania hygienických opatrení a pri 
obmedzenom počte ľudí. Kardio-pulmonálnu re-
suscitáciu teraz účastníci nacvičujú len stláčaním 
hrudníka, bez záchranných vdychov.

Silvia Kostelná, Bratislava

Aj Svetový deň prvej pomoci bol venovaný pandémii COVID-19. 

Aj v týchto náročných časoch sme sa snažili priblí-
žiť deťom a verejnosti laickú prvú pomoc. Navští-
vili sme v našom meste materské centrá, miestne 
základné a stredné školy. Žiaľ, v neskoršom obdo-
bí, aj napriek našej vôli a chuti prednášať a stre-
távať sa s deťmi a verejnosťou, sme museli kvôli 

pandémii od prezentácií upustiť.

Pevne veríme, že sa čoskoro budeme môcť vrátiť 
k tomu, čo nás vždy  napĺňalo.

Silvia Knapiková, Humenné

Výučba  
prvej pomoci  
počas  
pandémie
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COVID-19 SČK V TERÉNE

Červenokrižiaci v Čadci tento rok netradične oslá-
vili Svetový deň Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca. Práve 8. mája sme navštívili rómsku 
osadu, kde sme poučili jej obyvateľov o tom, aké 
je dôležité dbať v dnešnej dobe na zvýšenú hy-
gienu, nosenie ochranných rúšok. Zároveň sme 
im odovzdali aj tie, ktoré ušili naši dobrovoľní-
ci. Okrem toho sme robili čistenie interiérových 
priestorov ozónovým generátorom. Práve vďaka 
ozónovej dezinfekcii možno odstrániť z priestoru 

všetky baktérie a vírusy, ktoré sú životu nebez-
pečné a môžu ohroziť zdravie. 

Počas návštevy sme sa venovali aj rómskym de-
ťom, ktorým sme vysvetľovali správny spôsob 
umývania zúbkov a prečo je dôležité starať sa o 
ústnu hygienu. Zároveň sme im rozdali darčeky 
v podobe zubnej kefky a pasty. 

Elena Tomašiková, Čadca 

Humenskí červenokrižiaci do prevencie proti korona-
vírusu zapojili aj štyri nové dobrovoľníčky z osady Pod-
skalka, ktoré v nej dohliadali na dodržiavanie nosenia 
rúšok a učili najmä deti, ako si poriadne umývať ruky. 

Silvia Knapiková, Humenné 

Prevencia v rómskych  
osadách

T  ak ako celý svet, aj Slovensko 
si od jari zvyká na mimoriad-
nu situáciu, ktorú nezažili 

celé generácie ľudí na svete. Prís-
ne opatrenia počas pandémie CO-
VID-19 zavedené aj na Slovensku v 
snahe zamedziť šíreniu vírusu spô-
sobili zvýšenú izolovanosť mnohých 
ľudí, najviac však zasiahli seniorov, 
ľudí so zdravotným postihnutím a 
osamelých občanov. Od marca 2020 
Slovenský Červený kríž prostred-
níctvom svojich pracovníkov, dob-

rovoľníkov, vrátane mládežníkov a 
členov výrazne rozšíril svoje terén-
ne aktivity zamerané na pomoc prá-
ve týmto zraniteľným skupinám. 

Slovenský Červený kríž sa od začiatku zame-
ral na šírenie osvety, ako sa pred koronavíru-
som chrániť. Prostredníctvom sociálnych sietí 
zdieľal množstvo vizuálov a videí, ktoré jedno-
duchým spôsobom vysvetľovali základné pra-
vidlá hygieny a prevencie. Vďaka spolupráci s 
Medzinárodnou federáciou Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca a tiež jednotlivými 

národnými spoločnosťami Slovenský Červený 
kríž pripravil slovenské verzie viacerých osve-
tových materiálov. V spolupráci s Rakúskym 
Červeným krížom, dobrovoľníkmi SČK a za 
podpory Nadačného fondu Lidl v Nadácii Po-
ntis dokonca pripravil jednoduchý online kurz 
Starostlivosť doma, v ktorom sa dozviete, čo 
môžete spraviť, keď doma opatrujete osoby 
zasiahnuté vírusom COVID-19, alebo napríklad 
materiál červenokrížskych kolegov z Hong-
kongu – Denník duševnej pohody.

Silvia Kostelná, Bratislava 
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T  ak ako vo svete, aj na Sloven-
sku bol kvôli extrémnemu do-
pytu na začiatku pandémie 

nedostatok ochranných osobných 
prostriedkov a dezinfekcie. Veľká vďa-
ka patrí množstvu ľudí z radov dobro-
voľníkov i členov SČK, ktorí nečakali, 
zmobilizovali sa a začali šiť ochranné 
rúška a distribuovať ich zraniteľným 
skupinám. 

Nosenie rúšok bolo na Slovensku od začiatku pan-
démie povinné, bol ich však obrovský nedostatok. 
Do šitia rúšok sa preto pustili jednotlivci, ale aj celé 
skupiny červenokrižiakov. Viaceré územné spolky 
vytvorili improvizované krajčírske dielne. Spolu 
červenokrižiaci ušili viac ako 100-tisíc ochranných 
rúšok.  

Nie každý vlastní šijací stroj, našli sa však aj takí, 
ktorí rúška šili aj ručne. Stačí k tomu chuť pomá-
hať, materiál, ihla a šikovné ruky a rúška sú hotové! 
Pani Ľubica, členka MS SČK v Cinobani ich zhoto-
vovala pre seniorov v obci.  V pomoci seniorom a 
zdravotne znevýhodneným naďalej pomáha, za čo 
jej patrí veľké ďakujem. Mnohí by si z nej mali brať 
príklad. Aj vďaka takejto pomoci sa medzi ľuďmi 
vytvára súdržnosť a šíri humánnosť a empatia. 

Anna Pálešová, Lučenec

Počas prvej vlny pandémie sme ani my nesedeli 
doma so založenými rukami, ale rozhodli sme sa 
pomáhať. Šesť mládežníkov sa aj s ich rodinami 
rozhodlo pripojiť k myšlienke šiť rúška. Ušité rúška 
sme darovali našim najdrahším a zároveň najzra-
niteľnejším - seniorom a zdravotne ťažko postih-
nutým občanom v okrese Bánovce nad Bebravou. 
Navštívili sme tri zariadenia pre seniorov, kde sme 
odovzdali viac ako 200 rúšok.  Ostatnými rúškami 
sme podporili záchranné zložky v regióne. Veľká 
vďaka mládežníkom a ich rodinám, ktorí obetovali 
svoj voľný čas, aby aj takto pomohli.

Jana Števanková, Bánovce nad Bebravou

Rúška šili aj dobrovoľníci zo Žiliny
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Vďaka štedrej podpore od spoločnosti  No-
vartis zabezpečoval SČK, územný spolok 
Bratislava-mesto denne počas 3 mesiacov 
obedy zdarma pre odkázaných seniorov, 
zdravotne postihnuté osoby a ľudí v domá-
cej karanténe. Bratislavskí červenokrižiaci 
pri  tom úzko spolupracovali  s mestskými 
časťami Ružinov, Vrakuňa, Vajnory, Rača,  
Nové Mesto a Podunajské Biskupice. Vďaka 
finančnej podpore a spolupráci sa pomoc 
dostala až ku 1000 ľuďom denne. Tento 
projekt mal u prij ímateľov mimoriadne po-
zitívny ohlas a prispel tak k väčšej bezpeč-
nosti  odkázaných obyvateľov mesta počas 
prvej vlny pandémie, pretože svoje teplé a 
čerstvé obedy dostávali  až priamo ku dve -
rám. Časť rozvozu obedov sa realizovala aj 

ekologickou cestou, a to efektívnymi cargo 
bicyklami,  v spolupráci s bratislavskou Cyk-
lokoalíciou. Ďakujeme spoločnosti  Novar-
tis,  že sa rozhodla podporiť práve takýto 
užitočný projekt. 

Pavlína Ferenčič, Bratislava

Aj červenokrižiaci v Prešove zaznamenali od 
polovice marca výrazný nárast stravníkov v 

jedálni. Vďaka finančnej podpore sme mohli 
kúpiť výkonnejší baliaci stroj na obedy a aj to 
pomohlo zvýšiť počet obedov poskytnutých 
seniorom. Aj počas druhej vlny naďalej pokra-

čujeme vo výdaji a rozvoze, denne je to takmer 
300 obedov.

Beáta Jakubčová, Prešov

V spolupráci s mestskou časťou Košice-Sever, 
zamestnancami a dobrovoľníkmi územného 
spolku SČK Košice-mesto sme zabezpečovali 
donáška obedového menu seniorom v mest-
ských častiach Košice-Sever, Staré Mesto a 
Západ. Táto služba bola dostupná v mesia-
coch marec až jún len pre seniorov a inva-
lidných dôchodcov (nad 70%). Záujemcovia 
o donášku si objednávali obed telefonicky, 

mailom alebo osobne počas donášky. Výdaj 
obedov pre seniorov, invalidných dôchod-
cov (nad 70%) a verejnosť prebiehal v súla-
de s opatreniami pre stravovacie prevádzky 
prijatými v danom období buď formou ba-
leného obeda so sebou, alebo po uvoľnení 
opatrení aj možnosťou konzumácie obeda 
v jedálni v Dome SČK na Komenského 19  
v Košiciach. 

Zuzana Jusková, Košice

Bratislava – mesto

Bližšie  
k ľuďom

Prešov

Košice-mesto

P  andémia ešte viac zvýšila 
izolovanosť najmä osame -
lo žijúcich seniorov, ľudí so 

zdravotným postihnutím a osame -
lých občanov. Územné spolky pre -
to rozšírili  svoju pomoc v  teréne, 
aby boli  bližšie k  tým, ktorí sú na 
pomoc odkázaní.  Zabezpečovali 

rozvoz obedov, nákup potravín, či 
donášku liekov.

Územné spolky, ktoré bežne prevádzkujú 
jedálne alebo zabezpečujú donášku tep-
lých obedov, hneď od marca rozšír i l i  okruh 
poskytovania svojich služieb. Zvýšil i  počet 

obedov, ktoré si  mohli  občania buď vy-
zdvihnúť,  alebo im ich červenokrižiaci pri-
viezli  domov. Vďaka podpore partnerov nie -
ktoré územné spolky mohli  nakúpiť aj  nové 
baliace stroje a misky na obedy a tým dodr-
žiavať ešte prísnejšie hygienické opatrenia 
balených obedov.
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O  krem rozvozu obedov a dis-
tribúcie rúšok pre zraniteľné 
skupiny obyvateľstva v mes-

tách i obciach dobrovoľníci aj pracov-
níci SČK zabezpečovali donášku náku-
pov a liekov. 

Prevažne starším obyvateľom nášho okresu 
sme boli nápomocní aj pri nákupoch, ktoré 
sme zaobstarali a formou prepravnej služby 
SČK sme ich rozviezli. Zároveň sme takýmto 
spôsobom zabezpečovali klientom aj lieky, a 
to od prevzatia receptu, cez vyzdvihnutie lie-
kov až po ich odovzdanie konkrétnej osobe. V 
rámci prepravnej služby SČK sme dodržiavali a 
dodržujeme všetky hygienické zásady a predpi-
sy. Pre klientov, ktorí mohli byť vo vozidle len 
po jednom, resp. so svojím sprievodom, sme 
zabezpečili nástupné schodíky. Pri nástupe 
zväčša potrebujú pomoc šoféra a keďže v rámci 
aktuálnych hygienických zásad sme sa snažili 
eliminovať možnosť akejkoľvek nákazy, schodí-
ky sú klientom veľmi nápomocné.

Marcela Vitkovičová, 
Košice-okolie

Aj v Leviciach podali červenokrižiaci pomocnú 
ruku a okrem donášky obedov sa postarali  
aj o nákupy pre zraniteľné skupiny obyvateľov

Aj dobrovoľníci v Bratislave priniesli nákup až pred dvere Lieky pre svojich klientov zabezpečoval aj SČK, územný spolok Košice-okolie

Nákupy pre seniorov v Poprade
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Slovenský Červený kríž nezabúda ani na ľudí 
bez domova. Spolu s kolegami z Diecéznej 
charity Žilina sme v teréne monitorovali ich 
zdravotný stav a zisťovali ich potreby. V Žiline 
a jej okolí sme navštívili miesta, kde sa ľudia 

bez domova zdržujú či v provizórnych pod-
mienkach bývajú a poskytli sme im aj ochran-
né rúška. 

Peter Martinek, Žilina

V  ADOM – útulku SČK Micha-
lovce, ktorý celoročne posky-
tuje prístrešie 14 ľuďom bez 

domova, pracovníci od jari pravidel-
ne individuálne aj skupinovo v rámci 
prevencie komunikujú s klientmi a 
vysvetľujú im usmernenia hygieni-
kov, upozorňujú na príznaky ocho-
renia, ktoré si majú na sebe všímať a 
hlavne netajiť ich, ale hneď informo-
vať zamestnancov. Pripomínajú im, 
aby dbali na správne nosenie rúšok, 

hygienu rúk a vyhýbali sa cudzím 
kontaktom mimo útulku. 

Žiada si to omnoho viac trpezlivosti, preto-
že niektorí klienti bez osobnej skúsenosti  
s COVID-19 majú tendenciu popierať existen-
ciu ochorenia aj prijaté opatrenia.

Na rozdiel od bežnej prevádzky, v týchto me-
siacoch sociálni pracovníci dvakrát denne 
kontrolujú a zapisujú telesnú teplotu klien-
tov, pýtajú sa na prípadnú stratu čuchu a 

chuti, sledujú, či sa neobjavili príznaky nád-
chy a v prípade pochybností kontaktujú vše-
obecného lekára a RÚVZ, resp. odporúčajú 
antigénový test.

Okrem toho dohliadajú na častú a dôkladnú 
dezinfekciu priestorov, kľučiek, vypínačov, 
TV ovládačov a pod., ktorú majú na starosti 
klienti viackrát za deň.

Alena Kniežová, Michalovce

Pomoc ľuďom 
bez domova

Územný spolok SČK v Banskej Bystrici testoval svojich klientov v nocľahárni Večierka.
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Nábor nových dobrovoľníkov 
Na začiatku prvej vlny pandémie všetky orga-
nizácie a inštitúcie hľadali nových dobrovoľ-
níkov. Aj Slovenský Červený kríž vyzýval ľudí, 
aby rozšírili jeho rady. Do celoslovenského ná-
boru sa prihlásilo viac ako tisíc ľudí. Niektorí 
túto dobrovoľnícku úlohu na  chvíľu vyskúša-
li, iní prišli a už neodišli – tak ako Veronika z 
Banskej Štiavnice, ktorá počas prvej vlny pan-
démie pomáhala v karanténnom centre pre 
repatriantov. „Čo ma viedlo prihlásiť sa? Keď 
bolo treba pomôcť rodine, kamarátom alebo 
sociálne slabým rodinám, nikdy som neváhala. 
A momentálna situácia mi vytvorila dostatok 
voľného času, aby som mohla skúsiť, čo vlast-

ne znamená byť dobrovoľníkom. Som veľmi 
vďačná, že som dostala možnosť patriť do Slo-
venského Červeného kríža. Ešte nemám veľa 
skúseností, ale už teraz viem, že vo svojom 
živote s rodinou a popri zamestnaní si nájdem 
priestor aj pre SČK. Už teraz sa teším na ten 
neopísateľný pocit. A ako vnímam prácu v ka-
ranténnom centre?  Možno mi neuveríte, ale 
už teraz sa neviem dočkať, kedy dám na seba 
bielu kombinézu a pôjdem medzi tých úžas-
ných ľudí, ktorí majú tú istú potrebu pomáhať 
ostatným v ťažkých situáciách. Nikdy predtým 
som nechodila domov  s pocitom, že som hrdá 
sama na seba – a vôbec netreba k tomu veľa!“ 

podelila sa o svoje pocity mladá Štiavničanka. 

„Ako sa hovorí, skúsenosť je neprenosná. A 
pokiaľ počas vykonávania dobrovoľníckej 
činnosti získate pozitívne pocity, „dobrovoľní-
čenie“ sa stane návykovým. Veronika s nami 
pokračuje. Zapojila sa aj do prvej aj druhej 
vlny celoplošného testovania a teraz pracuje 
na mobilnom odberovom  mieste v Banskej 
Štiavnici,“ dopĺňa príbeh Emília Jányová Lo-
pušníková, riaditeľka štiavnického územného 
spolku SČK.

Silvia Kostelná, Bratislava

Štiavnickí červenokrižiaci boli v neustálom 
kontakte aj so svojimi klientmi Domova soci-
álnych služieb - sociálneho strediska SČK. Tí 
im dávali spätnú väzbu o tom, akým spôso-
bom trávia tieto náročné dni spolu so svojimi 
rodinami. Kontakt udržiavali prostredníctvom 
videohovorov, návštev, ale i prostredníctvom 
fotografií.
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Pomoc ľuďom v repatriačných centrách 

V  karanténnom centre pre 
repatriantov sme pomáha-
li nepretržite 84 dní. Nikdy 

predtým sme také niečo nerobili a 
nevedeli sme, čo nás vlastne čaká, 
strach z vírusu sme cítili všetci. 

Za celé to obdobie sme sa spolu s našimi 17 dob-
rovoľníkmi starali o to, aby ľudia v nariadenej 
karanténe mali čo najväčšie pohodlie a snažili 
sme sa čo najviac eliminovať stresujúce situácie 
a strach z toho, čo ich čaká. 

Autobusy privážali denne ľudí zo zahraničných 
dovoleniek či z pracovných ciest. Ich príchody do 
Veľkého Medera boli často po polnoci, boli sme 
vlastne 24 hodín v pohotovosti. Zmätení ľudia v 
neskorých nočných hodinách vystupovali z auto-
busov, často nevediac, kde vlastne sú. Ich príchod 
domov, na Slovensko, nebol veľmi príjemný, keď  
rozospatí, unavení a vystrašení museli nasledovať 
povely a príkazy od prítomných silových zložiek. 
Našou snahou bolo tieto prvé dojmy zmierniť, 
cítili sme, že vidiac červenokrížsku uniformu a cí-
tiac ľudský prístup, sa začínajú upokojovať. Aj s 
ochrannými rúškami na tvári i okuliarmi sa nám 
darilo udržiavať bližší, prívetivejší kontakt a kde-
-tu na nich aspoň povzbudivo žmurknúť. Vedeli 
sme, že keby toto zažívali naši blízki, ocenili by 
sme takýto humánny prístup. 

Na starosti sme mali nielen ich prijatie, zaevido-
vanie a ubytovanie v zariadení, ale aj následnú 
starostlivosť a poskytovanie celodennej stravy. 
Postupne sme sa s nimi zoznamovali, snažili sme 
sa im vychádzať v ústrety, ale aj vysvetliť im, že 
túto nútenú dovolenku môžu stráviť oddychom. 
V zariadení sme zriadili call centrum a pomáhali 
sme sa im v prípade problémov skontaktovať sa 
s rodinou, či zdravotníckym zariadením. Čoskoro 

sme poznali ich zvyky, dietetické obmedzenia, 
záujmy.  Niektorí v centre pobudli pár dní, iní 
celé týždne. 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom SČK za nasa-
denie a dodržiavanie 7 princípov ČK.

Dagmar Nagyová, 
Dunajská Streda

V podobných repatriačných centrách 
pomáhali aj červenokrižiaci z územných 
spolkov Bratislava-mesto, Banská Štiavni-
ca, Bardejov, Košice-mesto, Košice-okolie, 
Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Poprad, 
Rožňava, Snina, Svidník, Trnava a Vranov Košickí dobrovoľníci pred repatriačným centrom.
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Banská Bystrica 
Na požiadanie Krízového štábu banskobys-
trického kraja dňa 26. marca 2020 Slovenský 
Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica 
otvoril mobilné odberové miesto na PCR testy.  
Od 30. marca do jesene sme ako jediní testova-
li obyvateľstvo v Banskej Bystrici a jeho okolí. 
V kraji začali v apríli vznikať výrazné ohniská 
nákazy, preto sme našu testovaciu činnosť od 
mája rozšírili - spojením síl a finančných pros-
triedkov od viacerých partnerov sa Slovenské-

mu Červenému krížu v Banskej Bystrici poda-
rilo zakúpiť špeciálne upravený karavan. Ten 
od mája až doteraz slúži ako mobilná odbero-
vá jednotka. Zdravotnícky personál vie vďaka 
nemu v teréne zabezpečiť celý odber, vrátane 
následnej dekontaminácie zasahujúcich zdra-
votníkov. Poskytuje pre nich totiž kompletné 
zázemie (kuchynka, sprcha, toaleta), pripoje-
nie k vysokorýchlostnému internetu a vybave-
nie pre uskladnenie zdravotníckeho materiálu 
a odobratých vzoriek. K dispozícii je aj krytý 
priestor pre vykonanie odberov, vrátane sto-
lov, stoličiek a osvetlenia. Všetko je pripojené 

na vlastný zdroj elektrickej energie. Personál 
je zložený z dvoch zdravotníckych pracovníkov 
– dobrovoľníkov, ktorí doteraz po celý čas po-
máhajú v rámci svojho voľna a bez nároku na 
honorár. Aby sme mohli plniť úlohy pri testo-
vaní na ochorenie COVID – 19, úlohu nad celou 
koordináciou odberov vzoriek prebral hlavný 
zdravotník územného spolku SČK v Banskej 
Bystrici, Lukáš Longauer.  Bez jeho výnimočné-
ho nasadenia a ochoty pomáhať by sme to urči-
te nezvládli. Za to mu patrí veľká vďaka.

Zuzana Stanová, Banská Bystrica

Na jeseň bola prevádzka nášho pôvodného mo-
bilného odberového miesta v Banskej Bystrici 
pozastavená, aby bola na žiadosť Ministerstva 
zdravotníctva SR v novembri 2020 opäť spuste-
ná. Banskobystrický územný spolok v rámci tejto 
MOM testuje PCR testmi len tých občanov, ktorí 
sú zaregistrovaní cez korona.gov.sk a majú pride-
lený COVID-19-PASS.

Zuzana Stanová, Banská Bystrica

Slovenský Červený kríž a PCR testovanie 
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Svidník 
Začiatkom októbra sa do testovania pomocou 
PCR testov zapojil aj územný spolok SČK vo 

Svidníku. Mobilné odberové miesto na testo-
vanie bolo zriadené v Stropkove po dohode s 
Okresným úradom v Stropkove, keď sa v regió-
ne výrazne zvýšil počet pozitívnych prípadov a 
bola potrebná posila. Pomohli sme tak ľuďom 

z regiónu, ktorí boli inak posielaní na testy do 
vzdialenejších miest. V októbri sme V októbri 
sme za 20dní odberov otestovali 1508 ľudí, za 
SČK sa pri práci striedalo 8 ľudí. V PCR testovaní 
pokračujeme aj naďalej.

Už na jar Slovenský Červený kríž zapožičal svo-
je humanitárne stany niektorým slovenským 

nemocniciam. V spolupráci s nimi vo viacerých 
mestách dobrovoľníci SČK priamo zabezpečo-
vali zdravotné filtre pre tieto nemocnice. V tej-
to spolupráci pokračuje SČK aj na jeseň.

Silvia Kostelná, Bratislava

Pomoc SČK nemocniciam

Po dohode s Okresným úradom vo Svidníku 
sme v máji zriadili regulačné stanovište na slo-
vensko-poľskom hraničnom priechode Vyšný 
Komárnik. Našou úlohou bolo zaznamenávať 

slovenských občanov, ktorí sa vracali na Slo-
vensko, odmerať im telesnú teplotu, v prípa-
de potreby ošetriť a postarať sa o nich, kým 
čakali na odvoz do karanténnych centier pre 

repatriantov. Pomáhali sme aj repatriantom v 
karanténnom centre vo Svidníku.

Slavomír Sakalík, Svidník

Regulačné stanovište a karanténne centrum

Dobrovoľníci v 24 hodinovom filtri pred  
vstupom do NsP Bojnice
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Po vyhlásení celoplošného antigénového tes-
tovania na COVID-19 bolo potrebné zabez-
pečiť obrovské množstvo zdravotníckych a 
administratívnych pracovníkov. Do pilotného 
plošného testovania sa na Orave a v Bardejo-
ve zapojilo takmer vyše 70 červenokrižiakov 
– väčšinou ako administratívna podpora, ale 
našlo sa medzi nimi aj viacero zdravotníckych 
pracovníkov. 

Zabezpečiť ľudské kapacity na takmer 5 tisíc 

odberových miest počas prvého kola celoploš-
ného testovania bolo veľmi náročné. Z radov 
slovenských červenokrižiakov bolo v teréne 
viac ako 1 600  ľudí. V spolupráci s Ozbrojený-
mi silami a samosprávami kompletne zabezpe-
čili viac ako 60 odberných tímov, ostatní naši 
zdravotníci aj nezdravotníci boli súčasťou sto-

viek ďalších odberových a administratívnych 
tímov. Na mnohých miestach boli k dispozícii 
stany Slovenského Červeného kríža a v niekto-
rých obciach Červený kríž zabezpečil aj teplú 
stravu a občerstvenie pre odberové tímy. 

Silvia Kostelná, Bratislava

Plošné antigénové testovanie 

Žilina

Michalovce

Topoľčany

Čadca

Banská Štiavnica

Humenné
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Nové Zámky 

Ďakujem všetkým testovaným, ktorí sa nebáli a prišli, a zistili, že to vôbec nie je také zlé. Ďakujem vám, že vás 
neodstrašili niekoľkohodinové rady. Za všetky vaše slová, úsmevy, a vyslovenú vďaku. Ďakujem pani, ktorá prišla 
v nedeľu pár minút po 20-tej hodine a zatlieskala nám, ďakujem pánovi, ktorý sa počas testovania rozosmial, 
pretože ho to pošteklilo, a tak rozosmial aj celú testovaciu miestnosť. Ďakujem Okresnému úradu a mestu Nové 
Zámky za to, ako úžasne sa o nás starali, dbali o náš pitný režim a stravu. Ďakujem vojakovi Paťovi, ktorý nám 
hneď všetko vysvetlil, a aj vďaka nemu bola na našom odberovom mieste dobrá nálada. Ďakujem pani riaditeľke 
Územného spolku SČK Nové Zámky Radke Igrényiovej, Viktórii Šutovej a Natálii Bujdákovej, pánovi policajtovi a 
dvom lekárom za to, že aj napriek tomu, že sme boli unavení, uzimení, neopúšťala nás dobrá nálada a stále sme 
za snažili makať zo všetkých síl a vďaka nám všetkým všetko „fičalo“, ako malo. Bratislava-mesto

Dorota Šujanská, Nové Zámky 

V lete prebehlo plošné testovanie zamestnancov 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestské-
ho úradu v Humennom, zúčastnilo sa ho viac 
ako 200 zamestnancov. Do podobných testovaní 
sa zapojila väčšina územných spolkov SČK. Vte-
dy sme ešte netušili, že sa pre nás a mnohých 
našich kolegov na Slovensku začína séria testo-
vania zamestnancov úradov, podnikov, zariade-
ní sociálnych služieb, dokonca testovanie širokej 
verejnosti, ktoré práve teraz, koncom roka, pre-
bieha v našej réžii aj v Humennom. 

Počas najväčšieho nárastu nakazených v na-
šom okolí nás oslovil Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom a 
požiadal o spoluprácu pri dohľadávaní kon-
taktov. Na túto krátkodobú súčinnosť sme 
nasadili dobrovoľníkov trénovaných v krízovej 
komunikácii. Dlhodobá spolupráca s miest-
nym RÚVZ je veľmi dobrá, preto sme aj k tejto 
výzve pristúpili s rešpektom, zodpovedne a s 
červenokrížskym srdcom.

Začiatkom jesene bol potvrdený koronavírus u 
viac ako 50 klientov a zamestnancov v miest-
nom zariadení sociálnych služieb. Poskytli sme 
im pomocnú ruku – zapožičali sme im sklada-
cie postele, deky, posteľnú bielizeň pre pozi-
tívnych zamestnancov, ktorí boli nútení zostať 
priamo v zariadení v karanténe.

Silvia Knapiková, Humenné
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Na prelome októbra a novembra sa červenokrižiaci 
zapojili do celoplošného antigénového testovania 
a následne v novembri opäť podali pomocnú ruku. 
Na základe dohody o spolupráci a pomoci s Minis-
terstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zriadil 

Slovenský Červený kríž mobilné odberové miesta 
(MOM) na antigénové testovanie v 15 slovenských 
mestách – v Banskej Štiavnici, Humennom, Košiciach, 
Liptovskom Mikuláši, Poprade, Rožňave,  Ružomber-
ku, Senici, Snine, Spišskej Novej Vsi, Stropkove, Svid-

níku, Topoľčanoch, Žiari nad Hronom a v Žiline.

Tieto mobilné odberové miesta kompletne prevádz-
kuje 13 územných spolkov Slovenského Červeného 
kríža. Šesť dní v týždni sú červenokrížske odberové 
tímy k dispozícii pre kohokoľvek, kto má záujem prísť 
sa otestovať.

Ján Maixner, Bratislava

Antigénové testovanie SČK

MOMentky z terénu

Humenné

Snina

Topoľčany

Humenné
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Žilina

Rožňava

Košice

Banská Štiavnica

Spišská Nová Ves

Liptovský Mikuláš

Od 9. novembra do 11. decembra 2020 sme na odberových miestach SČK otestovali 67 872 ľudí.  

ŠPECIÁLNE VYDANIE 2020  /  ZVESTI SČK  /  19



HUMANITÁRNA A SOCIÁLNA  
POMOC V REGIÓNOCH 

N  ašou prioritnou úlohou v tomto 
ťažkom „pandemickom“ roku je 
byť blízko pri človeku – predchá-

dzať utrpeniu, zmierňovať ho a podie-
ľať sa na zvládnutí pandémie všetkými 
vhodnými spôsobmi. 

Po mierne uvoľnených letných dňoch, v čase, kedy 
práve nastupovala druhá vlna pandémie sme sa v na-
šom okrese viac potrápili povodňami. Práve povodne 
v tohoročných  októbrových dňoch nečakane sťažili 
i tak dosť ťažkú situáciu v okrese Košice-okolie. Voda 
najviac zasiahla obce a mestá:  Jasov, Medzev, Molda-
vu nad Bodvou, Veľkú Lodinu, Kostoľany nad Horná-
dom, Kysak a Trebejov - teda povodie Hornádu a Bod-

vy. Viac ako 500 ľudí muselo byť náhle evakuovaných, 
vodný živel zasiahol celkovo 209 domácností.

Situácia bola vážna, preto sme hneď v prvých dňoch 
zareagovali veľmi rýchlo a zabezpečili sme pre 
evakuovaných viac ako 660 kg rôznych čerstvých 
i trvanlivých potravín. Následne sme v spolupráci s 
krízovým manažérom SČK zabezpečili čistiace a dez-
infekčné prostriedky pre zaplavené domácnosti. 

Do konca októbra sme vyexpedovali 1 131 ks Sava na 
čistenie studní a pre potreby domácností a taktiež aj 
220 ks rôznych čistiacich prostriedkov, ktoré výrazne 
pomohli zasiahnutým pri odstraňovaní následkov 
zaplavenia. 

Veľká vďaka patrí štedrým darcom, ktorí nám po-
mohli zmierniť následky tohoročných povodní. Boli 
to: Labaš, s.r.o.  Tesco Stores, SR, Lyreco a Unilever, SR. 

Helena Kmetzová, Košice - okolie

Vyčíňa nielen COVID-19, potrápil nás aj vodný živel

POVODNE NA V ÝCHODE SLOVENSKA

V druhej polovici augusta spôsobili prívalové dažde 
nemalé škody na majetku občanov a samospráv v 
obci Zubné a neskôr aj v meste Humenné. Náš územ-
ný spolok sa po zasadnutí krízového štábu v meste 
zapojil do zmiernenia dopadu na obyvateľov – distri-
buovali sme čistiace prostriedky a zabezpečili občer-
stvenie pre zasahujúci personál v obci Zubné. Zároveň 
v niektorých oblastiach poskytovali naši dobrovoľníci 
aj psychickú prvú pomoc pre najviac zasiahnutých. 

Silvia Knapiková, Humenné 

Povodeň je v tom špecifická, že sa na ňu nepripraví-
me, odrazu je tu. Musíme byť súdržní a jedine tak má 
celý systém zmysel, keď spolupracujú tí „najvyššie“ až s 
tými, čo plnia vrecia s pieskom.

Slovenský Červený kríž pomáhal pri povod-
niach v obcí Pichne, starostovi obce sme odo-
vzdali 9 ks vysušovačov, dezinfekčné pros-
triedky a čistiace prostriedky pre vytopených  
100 domácností. Členky miestneho spolku SČK za-
bezpečovali stravu a teplý čaj pre armádu, hasičov a 
miestne chlapské posily.

Anna Pavlíková, Snina 
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Zdravotnícka starostlivosť v domácom 
prostredí o imobilných pacientov

SČK, územný spolok v Senici je od roku 2010 poskytova-
teľom zdravotníckej starostlivosti v domácom prostredí 
prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti. Táto forma poskytovania zdravotníckej 
starostlivosti má veľký význam najmä pre imobilných 
pacientov veľakrát v terminálnom štádiu ochorenia. 
Zdravotné sestry takto denne ošetria vyše 80 pacientov 
v ich domácom prostredí. Najmä v období nepriazni-
vej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením 
COVID-19 bol o túto službu z radov najzraniteľnejších 
chronicky chorých veľký záujem, keďže zdravotné ses-
try v prvej línii suplovali pozastavenú činnosť zdravot-
níckych zariadení a ambulantných lekárov. 

Miriam Madunická, Senica

SČK, územný spolok v Senici začal v decembri 2019 
prevádzkovať nízkoprahovú sociálnu službu pre deti 
a rodinu. Táto služba je poskytovaná s finančnou 
podporou Mesta Senica a jej cieľom je zabezpečovať 
odborné činnosti a aktivity rodinám v nepriaznivej 
sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylú-
čením. Zariadenie poskytuje pomoc 90 viacpočet-
ným rodinám s deťmi.  

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu 

bola činnosť zariadenia zameraná predovšetkým na 
poskytovanie materiálnej pomoci rodinám s deťmi, 
ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. V spolupráci s potra-
vinovou bankou boli pravidelne distribuované potra-
viny z obchodného reťazca Tesco a taktiež materiálna 
pomoc od ďalších sponzorov. Uskutočnili sa tu však  
skupinové aktivity ako karneval, prednáška prvej po-
moci, doučovanie detí a vianočné darovanie.

Miriam Madunická, Senica 

Aj napriek pandemickej situácii sme sa snažili ne-
narušiť tradíciu a zorganizovať tradičný letný tábor 
v Mlynčekoch. Samozrejme, organizovali sme ho za 
sprísnených hygienických opatrení. Okrem klasic-
kých táborových aktivít, nadviazaní nových priateľ-
stiev a kopy zábavy sa deti naučili základy posky-
tovania prvej pomoci a oboznámili sa s poslaním a 
prácou Červeného kríža. Tábor sme opäť organizovali 
v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku.

Marika Kubíková, Liptovský Mikuláš 

Humanitko v Senici oslávil 
v decembri jeden rok

Letný tábor v Mlynčekoch
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DOBROVOĽNÍCTVO

T  ento rok bol opäť plný ne-
spočetných príbehov dobrej 
vôle, ľudskosti, drobných i 

veľkých skutkov, ktoré každoden-
ne prinášali nádej a povzbudenie 
ľuďom odkázaným na pomoc.  

Milí naši dobrovoľníci, ďakujeme za všetko, 
čo neustále robíte, aby ste zmiernili trápe-
nie ľudí v núdzi, pričom často seba dávate 
na posledné miesto. Zvlášť veľká vďaka za 
odhodlanie a nasadenie v týchto časoch po-

značených pandémiou. Váš prínos je slovami 
či peniazmi neoceniteľný. Prajeme vám všet-
kým pevné zdravie, lásky a veľa síl do ďalšie-
ho, verme že pokojnejšieho roka!

5. decembra sme si pripomenuli Svetový 
deň dobrovoľníkov. Medzinárodná federá-
cia Červeného kríža a Červeného polmesia-
ca pri tejto príležitosti pripravila na svojich 
sociálnych sieťach 24-hodinové živé vysiela-

nie, venované dobrovoľníkom z celého sve-
ta. Počas vysielania sa spojili  dobrovoľníci 
Červeného kríža a Červeného polmesiaca z 
viac ako 150 krajín. Podelili  sa o skúsenosti 
a dojmy z toho, ako prežívajú tento rok po-
značený pandémiou COVID-19 a ako sa do 
zmierňovania pandémie zapája ich národná 
spoločnosť Červeného kríža či Červeného 
polmesiaca. 

Slovenský Červený kríž zastupoval náš dob-
rovoľník Richard Čanaky.

Silvia Kostelná, Bratislava

Slovenský Červený kríž má od októbra 
2020 novú webovú stránku. Nájdete na nej 
aj nové tematické podstránky, ako aj strán-
ky jednotlivých územných spolkov SČK. 

4. decembra 2020 nás hlboko zasiahla 
smutná správa, že nás vo veku 55 rokov 
navždy opustila drahá kolegyňa, Ingrid 
Tomášová, riaditeľka SČK, územného 
spolku v Trebišove. 

Ingrid bola vzácnym a obetavým 
človekom, ktorý tomuto svetu prinášal 
veľa dobra a mnohým ľuďom nádej.  
Červenokrižiačka telom i dušou, Ingrid 
celé desaťročia pracovala na územnom 
spolku SČK v Trebišove. Žila pre prácu v 
Červenom kríži, mala veľa plánov, ako ju 
neustále zlepšovať a rozširovať.  Jej stra-
ta je pre nás všetkých nečakaná a veľmi 
bolestivá.

Inka, ďakujeme za všetko, nezabudneme!

Slovenský Červený kríž

Svetový deň dobrovoľníkov

Nová webová  
stránka  
Slovenského  
Červeného  
kríža
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Terénne sociálne služby SČK

P  omáhajme si navzájom, preto-
že každý sa môže raz ocitnúť 
v situácii, keď bude na pomoc 

odkázaný. Tohtoročná mimoriadna 
situácia nám ukázala, ako rýchlo sa 
môžu zmeniť okolnosti a podporu 
zrazu potrebuje niekto, kto doteraz 
pomáhal.  

Práca terénnych sociálnych služieb SČK spočíva v 
poskytovaní prepravnej a opatrovateľskej služby, 
ale aj v sociálnom poradenstve, rozvoze šatstva a 
potravinovej pomoci, alebo požičaní zdravotníc-
kych pomôcok. 

Vďaka prepravnej službe sa ľudia dostanú tam, 
kam potrebujú - k lekárovi, na úrad alebo na náv-
števu rodiny. Služba zahŕňa aj poskytnutie asis-
tencie počas prepravy či pri návštevách lekára. 

Od roku 2017 spoločnosť Kaufland Slovenská 
republika, aj s pomocou svojich zákazníkov, po-
skytla finančnú pomoc na nákup 16 špeciálne 
upravených vozidiel pre terénne sociálne služby 
Slovenského Červeného kríža. Aj vďaka nim sú 
červenokrižiaci bližšie k človeku - autá v súčas-
nosti pomáhajú v rámci regiónov a miest Banská 
Bystrica, Bratislava-mesto, Brezno, Horehronie, 
Humenné, Košice-okolie, Levice, Liptovský Miku-

láš, Poprad, Prešov, Rožňava, Senica, Snina, Topoľ-
čany, Trebišov, Žiar nad Hronom a Žilina.

Aj tento rok spoločnosť Kaufland pokračovala v 
podpore terénnych sociálnych služieb Sloven-
ského Červeného kríža. Pomôcť mohol každý, kto 
od 29. októbra do 2. decembra 2020 nakúpil pro-
dukty z radu „Z lásky k tradícií“. Z každého zakú-
peného produktu Kaufland Slovenská republika 
prispel 5 centov na nákup vozidiel pre terénne 
sociálne služby Slovenského Červeného kríža. 
Nové autá pre svoje služby budú čoskoro využí-
vať územné spolky SČK  Prešov, Komárno, Trenčín, 
Banská Štiavnica a Košice-mesto.

Ďakujeme všetkým za podporu!

Silvia Kostelná, Bratislava

Pandemická situácia na Slovensku ovplyvnila 
aj niektoré dlhoročné spoločné aktivity Sloven-
ského Červeného kríža a Kauflandu. Ďalší ročník 
spoločného projektu Pomáhame potravinami, 
keď zákazníci počas svojho nákupu mohli kúpiť 
a darovať trvanlivé potraviny pre ľudí v núdzi v 
ktorejkoľvek predajni Kauflandu na Slovensku,  

bol kvôli núdzovému stavu odložený na neskôr. 

Kaufland však opäť daroval 12 ton trvanlivých potra-
vín v podobe 700 balíkov. Tie v októbri Slovenský Čer-
vený kríž distribuoval rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi.

Silvia Kostelná, Bratislava

Tento rok auto terénnych sociálnych slu-
žieb Slovenského Červeného kríža vyskúšala  
Garáž.TV. Na sociálnych sieťach si môžete po-
zrieť, ako také auto a prepravná služba Sloven-
ského Červeného kríža funguje a ako sa ľudia 
odkázaní na pomoc druhého môžu dostať nie-
len k lekárovi, ale napríklad aj na výlet.

Auto, ktoré má poslanie 

Pomáhame potravinami
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MLÁDEŽ SČK

Ešte predtým, ako aj Slovensko zasiahla pan-
démia koronavírusu, sa vo februári 2020 konal 

pri Počúvadlianskom jazere prvý národný kurz 
zrevitalizovaného projektu prvej pomoci. 

Kurzu sa zúčastnilo 21 dobrovoľníkov z 
viacerých kútov Slovenska. Počas piatich 
dní sme medzi sebou vytvoril i  priateľské 
vzťahy, zopakovali  si  základy prvej pomoci, 
ktoré sme ďalej rozšír i l i  najmä o vedomosti 
využiteľné v praxi.  Nechýbala ani príprava 
modelových situácií ,  ktoré poskytli  tréne -
rom prvej pomoci skúsenosti  v oblasti  mas-
kovania,  úlohy figuranta, či  ošetrujúceho, 
no najmä úlohu rozhodcu. Spoločne sme 
pracovali  na témach správneho debriefin-
gu, konštruktívnej spätnej väzby, vyhľadá-
vania najnovších a relevantných postupov v 
poskytovaní prvej pomoci.  Venovali  sme sa 
ale aj  hoaxom, tvorbe učebných materiálov 
a v neposlednom rade vedeniu prednášok, 
ukážok a tréningov pre rozličné cieľové sku-
piny. Sme na našich trénerov hrdí a praje -
me im v ďalšej dobrovoľníckej činnosti  veľa 
úspechov.

Martin Máťaš, Levice 

Projekt prvej pomoci

SOM – Spolu 
ochránime 
mládež
V dňoch 3. - 8. augusta 2020 sa na chate Hron 
na Počúvadle konal prvý národný kurz k nové-
mu projektu SOM – Spolu ochránime mládež. 
Zúčastnilo sa ho 18 mládežníkov z celého Slo-
venska, ktorých rovesníckym prístupom vzde-
lávalo 7 lektorov v oblastiach ako kyberšikana, 
rovesnícky nátlak, sexting, HIV/AIDS, či zdravý 
vzťah k sebe samému.

Pre mňa bol tento kurz jedinečný nielen preto, 
že bol prvým, na ktorom som bola lektorkou, ale 
hlavne tým, že bol vedený úplne odlišným spô-
sobom, a to metódou neformálneho vzdeláva-
nia. Mládežníkov sme vzdelávali formou diskusií, 

rôznych hravých aktivít, brainstormingov, hrania 
rolí... Celý kurz vnímam ako obrovskú skúsenosť 
a nezabudnuteľný zážitok, nakoľko počuť veľa 
odlišných názorov a osobných skúseností mi 
v mnohých smeroch otvorilo oči. Určite si rada 
tento kurz v roli lektorky zopakujem aj budúci 

rok a verím, že záujem mládežníkov bude ešte 
väčší. Témy kurzu SOM sú totiž veľmi aktuálne 
a je vidieť, že aj široká verejnosť o ne prejavuje 
čoraz väčší záujem.

Nina Jakušová, Žiar nad Hronom 

Aj mládežníci sa prispôsobili mimori-
adnej situácii a veľmi aktívne fungovali 
v online priestore. Stretnutia na úrovni 

územných rád, ale aj celoslovenské zas-
adnutia Rady Mládeže SČK a prezídia 
fungovali na diaľku. V rámci Slovenska 

sa však tiež veľmi aktívne zapájali do ak-
tivít v teréne na zmierňovanie dopadu 
pandémie na tých najzraniteľnejších. 
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Novozvolené 
Prezídium 
Mládeže SČK

Svetový deň boja proti AIDS

R  ada Mládeže SČK na svojom on-
line zasadnutí 24. októbra 2020 
zvolila nové Prezídium Mládeže 

SČK na funkčné obdobie 2020-2022. 
Prezidentom Mládeže SČK sa stal Matej 
Gocník. Za viceprezidentov boli zvolení 
Dominik Palkovič a Matej Piatrik a člen-
mi prezídia sú tiež Lívia Knapčoková a 
András Zemes. 

Prezídium Mládeže SČK sa počas svojho funkčného 
obdobia plánuje okrem iného zameriavať na rozširo-
vanie členskej základne organizácie, zakladanie nových 
Územných rád Mládeže SČK a na medzinárodnú spo-
luprácu najmä v rámci RCRC European Youth Network 
(Európska sieť mládeže). Cieľom Prezídia Mládeže SČK 
bude tiež revitalizácia národného projektu Spolu to 
zvládneme a Hodiny o Červenom kríži, spolu s vytvo-
rením online platformy pre vzdelávanie v tejto oblasti.

Matej Gocník, Nové Zámky

1. decembra si pripomíname Svetový deň boja proti 
AIDS. Jeho symbolom je červená stužka, pripnutím 
ktorej vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/
AIDS. Mládež SČK sa problematike HIV/AIDS venuje 
už od roku 1997. Aktivity sú zamerané na edukáciu 
mladých ľudí, ako aj širokej verejnosti, pričom hlav-
ným cieľom je poukazovať na dôležitosť a možnosti 
HIV prevencie, ktorá znamená vyhýbanie sa najmä 
rizikovému sexuálnemu správaniu a predstavuje 
najdostupnejší, najjednoduchší a najúčinnejší pro-
striedok v zabránení šírenia HIV vírusu.

V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sme boli 
nútení tohtoročný 24. ročník kampane Sviečkový 
pochod, a k nej prislúchajúce aktivity, uskutočniť 
online. Od 17. novembra sme uverejňovali na so-
ciálnych sieťach Mládeže SČK informačné plagáty 
o HIV a AIDS, články bližšie popisujúce túto prob-
lematiku, ako aj videá zachytávajúce zrealizované 
aktivity za posledné roky.

Dôležitou súčasťou našej kampane je aj snaha o 
odstránenie diskriminácie a stigmatizácie voči HIV 

pozitívnym ľuďom, keďže s témou HIV/AIDS sa 
spája množstvo predsudkov, osočovanie zo strany 
druhých, ako aj odsudzovanie. Usilujeme sa naviesť 
verejnosť na spoločnú cestu vzájomnej ľudskej tole-
rancie, empatie a súcitu.

Vrchol tohtoročnej online kampane predstavovalo 
video, ktorým sme chceli vyjadriť podporu ľuďom ži-

júcim s HIV/AIDS, ako si aj uctiť pamiatku 33 miliónov 
obetí, ktoré si toto ochorenie doposiaľ vyžiadalo. Do 
tvorby tohto videa sa okrem dobrovoľníkov Mládeže 
SČK a predstaviteľov SČK zapojili aj známe slovenské 
osobnosti, ako napríklad atlét a olympijský víťaz Ma-
tej Tóth, speváčka Katarína Knechtová, moderátorka 
a redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, komik 
Juraj Tabaček a František Košarišťan, herec Oliver Os-
wald, moderátor Viktor Vincze, ako aj prezident Slo-
venského Červeného kríža Viliam Dobiáš.

Viktória Šutová, Nové Zámky 

András

Dominik

Matej G.

Lívia

Matej P.
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PODPORA PRE SLOVENSKÝ ČERVENÝ

PODPORILI NÁS

Od začiatku pandémie Slovenský Červený kríž a jeho aktivity podporilo veľa dlhoročných i úplne nových donorov, 
spoločností či jednotlivcov, či už finančne, materiálne, alebo venovaním svojho voľného času ako dobrovoľníci. 
Táto pomoc nám umožnila nielen vykonávať našu bežnú prácu v zmenených podmienkach, no vďaka nej sme boli 
schopní podať pomocnú ruku širšiemu okruhu zraniteľných ľudí, byť naďalej spoľahlivým partnerom štátnej správe, 
samosprávam i celej spoločnosti. Vďaka podpore a solidarite, ktorú sme tento rok výrazne pocítili, sme tiež boli lep-
šie pripravení pomáhať aj počas práve prebiehajúcej druhej vlny pandémie. Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí 
nám dôverujú a veria nášmu mottu SPOLU POMÔŽEME!

Finančná podpora partnerov umožnila Sloven-
skému Červenému krížu sústrediť sa na posky-
tovanie pomoci v čase, keď aktivity prinášajúce 
organizácii finančné zdroje na fungovanie boli 
kvôli prísnym celoštátnym opatreniam po-
zastavené. Projekt Spolu zmierňujeme následky 
COVID-19 podporený z Nadačného fondu Lidl v 
Nadácii Pontis pomohol pokryť časť nákladov 14 
územných spolkov SČK priamo súvisiacich s mi-
moriadnou situáciou. Územné spolky tak mohli 
rozširovať dosah pomoci v podobe prípravy, 

výdaja či rozvozu stravy zraniteľným skupinám 
obyvateľstva, donášky nákupov, liekov a dis-
tribúcie rúšok. Vďaka projektu SČK tiež pripravil 
slovenskú verziu online kurzu Starostlivosť doma, 
ktorý dáva návod na to, ako v domácom prostredí 
opatrovať osoby zasiahnuté vírusom COVID-19. 

Aby červenokrižiaci mohli pomáhať, tiež potre-
bovali pomoc. Projekt Podpora činnosti SČK a 
jeho aktivít počas pandémie COVID-19, ktorý 
bol financovaný z Nadačného fondu Kaufland 

pri Nadácii Centrum pre filantropiu, výrazne 
prispel k personálnemu zabezpečeniu činností 
územných spolkov SČK zameraných práve na 
zmierňovanie dopadu pandémie v rôznych 
regiónoch Slovenska. V prvej vlne pandémie sa 
tak zabezpečil výkon aktivít v tejto mimoriadnej 
situácii – príprava a rozvoz stravy, koordinácia 
činnosti dobrovoľníkov, donáška liekov, nákup 
potravín, základných hygienických prostriedkov 
a pod.

Aj vďaka štedrému daru spoločnosti Amazon, 
ktorý sme dostali už na jar tohto roku, vieme 
naďalej pomáhať aj počas druhej vlny pan-
démie – hromadne sme zabezpečili ochranné 
osobné prostriedky a dezinfekciu pre našich 
pracovníkov i dobrovoľníkov, ale aj germicídne 

žiariče do terénu a do zariadení sociálnych 
služieb SČK. V Banskej Bystrici sme vďaka 
finančnému daru mohli prispieť na zakúpenie 
karavanu, v ktorom slovenskí červenokrižiaci 
naďalej vykonávajú mobilné testovanie na 
COVID-19 v celom regióne.

Vďaka podpore z Nadácie Coca-Cola mohol 
Slovenský Červený kríž zabezpečiť pre pracov-
níkov a dobrovoľníkov vo všetkých 35 územných 
spolkoch nové humanitárne stany s vnútorným 
vybavením. Aj teraz sú v nich červenokrižiaci 
pred slovenskými nemocnicami a v 15 mestách 

sú súčasťou mobilných odberových miest SČK 
pre antigénové testovanie obyvateľstva. 

Coca-Cola však tento rok podporuje Sloven-
ský Červený kríž aj svojimi nápojmi a  v  podobe 
vianočnej fundraisingovej kampane #DarujmeSa

26  /  ZVESTI SČK  /  ŠPECIÁLNE VYDANIE 2020



KRÍŽ V ČASE PANDÉMIE COVID-19
Počas prvej vlny pandémie zapožičala 
spoločnosť Škoda Auto Slovensko svoje voz-
idlá viacerým územným spolkom Slovenského 
Červeného kríža. Vďaka posilnenému vozovému 
parku mohli červenokrižiaci v Bratislave, Le-
viciach, Liptovskom Mikuláši a Poprade rozviesť 
viac obedov, nákupov a inej materiálnej pomoci 
ľuďom, ktorí sa ocitli odkázaní na pomoc. 

Slovenský Červený kríž výrazne podporila aj iniciatíva #KtoPomozeSlovensku, ktorá darovala územným spolkom SČK dezinfekciu, osobné ochranné 
prostriedky a prispela tiež na zakúpenie karavanu pre SČK, územný spolok Banská Bystrica. 

Mondelez Europe Services GmbH, Procter & Gamble,  Beiersdorf Slovakia, s.r.o, Coca-Cola ČR&SR,  Coca-Cola HBC Česko a Slovensko,  
Prologis Foundation cez Holandský Červený kríž, Slovnaft, Colgate-Palmolive, Rumunský Červený kríž, Český červený kříž, Swiss Re Foundation,  

Birell, Jazykový mentoring, Česká mincovna, Palma a. s., OMV, PSA Peugeot Citroën Slovakia a mnoho ďalších. 

Úprimne ďakujeme tiež všetkým jednotlivcom, ktorí nám od začiatku pandemickej krízy prejavili svoju podporu a dôveru.

SPOLU POMÔŽEME

ZA FINANČNÚ A MATERIÁLNU 
PODPORU ĎAKUJEME AJ:
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ĎAKUJEME


