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ÚVODNÉ  
SLOVO
Milí a vážení červenokrižiaci, dobrovoľníci, členovia a zamestnanci, podporovatelia, dobrodincovia, sponzori, partneri a všetci čitatelia,

v roku 2019 sme prácou oslavovali 100. výročie založenia Červeného kríža v Československej republike. Netušili sme, že ešte výraznejšou prácou 
vstúpime do druhej stovky. Koncom februára 2020 začali protipandemické opatrenia, lockdown a totálna zmena paradigmy. Týkala sa všetkých 
nielen na Slovensku, ale na celom svete, nielen obyvateľov, ale aj všetkých vzťahov rodinných, pracovných, prakticky všetkých oblastí života, od 
obmedzení v práci, škole, zdravotníctve, obchode, priemysle. Jednoduchšie je vymenovať, akých činností sa nedotkla, pretože zasiahla všetkých a 
všetko. Slovenský Červený kríž prostredníctvom členov, dobrovoľníkov, zamestnancov aj podporovateľov bol prítomný v plnom rozsahu a ešte aj 
viac. Na prispôsobenie nebol čas, nečakaná a brutálna akcelerácia činností začala prakticky z večera do rána. Len veľmi málo aktivít sa spomalilo, 
podstatná časť sa znásobila pripomínajúc prívalovú vlnu tsunami. Rovnako významne veľa aktivít vyklíčilo podobne ako na jar po oteplení a vlahom 
daždi vyrašia zo zeme na nečakaných miestach výhonky jarných kvetov. Vo výročnej správe je všetko spočítané, akcie, účastníci, vykonávatelia. 
Nie je tam však vidieť to, čo si treba predstaviť: všetci zúčastnení sa zapojili bez ohľadu na strach z nakazenia sa vírusom, ten bol spočiatku len 
imaginárny. Neskôr, ako pribúdali nakazení a hospitalizovaní, ako sa rodiny, kolegovia, priatelia a známi uzatvárali do karantény, rástol aj rešpekt 
voči nevypočítateľnej hrozbe. Ďalším aspektom bol charakter nových aktivít, ktorý bol častokrát absolútne odlišný od všetkých doterajších. Červený 
kríž pri starostlivosti o zraniteľných sa pohyboval v neviditeľnej zóne jednotlivcov a skupín nezaujímavých pre médiá. Naraz sme sa ocitli v prvej línii, 
symbolicky aj doslova. Zraniteľní neostali bez podpory, pribudla starostlivosť o tých, ktorí si doteraz mysleli, že sú vyvolení, nesmrteľní, nezraniteľní. 
Boli sme a ešte stále sme v prvej línii zásobovania, testovania, očkovania. Postavy s červeným krížom na uniforme sa ocitli na obrazovkách a foto-
grafiách za týždeň viac ako predtým za rok. Mimoriadnu úlohu popri všetkých zamestnancoch, dobrovoľníkoch a členoch zohrala mládež, ktorá po 
zatvorení škôl nielen prišla do miesta trvalého bydliska, ale neostala zavretá zavretí doma. Zapojila sa ako nikdy predtým. Významne nám pomohli 
inštitucionálni sponzori podporením aktivít tovarmi, službami aj financiami v miere doteraz nebývalej. Bolo priam dojímavé sledovať, ako jednotlivci 
a pracovné kolektívy prispievali dobrovoľníkom nápojmi, potravinami, lahôdkami, morálnou a slovnou podporou. Pandémia priniesla veľa zla ľuďom 
aj svetu, ale zároveň zjednotila, spojila a povýšila horizontálne aj vertikálne vzťahy na vyššiu úroveň. Pevne dúfam, že tieto emócie pretrvajú.
Nie sú slová, ktoré by vyjadrili všetko to, čo vám chcem povedať. Som však presvedčený, že to, čo sme spoločne prežili, sa zúročí, to, čo nás 
spravilo lepšími v čase núdze, nám pomôže nielen byť krajšími bytosťami, ale aj byť ľudskými. 
Ďakujem vám všetkým, menovaným aj nemenovaným, boli ste celý rok ešte úžasnejšími, ako ste boli už roky predtým.  
S úctou

Viliam Dobiáš
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Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uznaná 
národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom 

území Slovenskej republiky. SČK, ako pomocná organizácia 
orgánov verejnej správy, sa riadi podľa Ženevských 

dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákonom o SČK 
č. 460/2007 Z. z. Slovenský Červený kríž je spolu s ďalšími 
národnými spoločnosťami v 192 krajinách sveta súčasťou 

Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca, ktoré združuje viac ako 100 miliónov členov, 

dobrovoľníkov a podporovateľov. Toto hnutie je najväčšou 
svetovou humanitárnou organizáciou, ktorá poskytuje 

pomoc bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské 
presvedčenie a politické názory. Naša národná spoločnosť je 
tiež členom Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne 
organizácie, Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, 
členom Slovenského výboru pre medzinárodné humanitárne 

právo a tiež členom Platformy dobrovoľníckych centier a 
organizácií. 

ZNAK
ČERVENÉHO 
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 medziná-
rodným humanitárnym právom dovolené, znamená jeho zneužitie. 

Znak počas ozbrojeného konfliktu plní úlohu ochrany a to: 
a)   zdravotníkov ozbrojených síl a ich zdravotníckych zariadení, 
b)   zdravotníkov národných spoločnosti a ich zdravotníckych  

zariadení, 
c)   zdravotníckych transportov. 

Počas mieru znak plní úlohu identifikačného symbolu osôb  
a zariadení v spojitosti s: 
a)   Medzinárodným výborom Červeného kríža, 
b)   národnou spoločnosťou Červeného kríža/Červeného polmesiaca 

(ČK/ČP) 
c)   Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža  

a Červeného polmesiaca 

ZNEUŽÍVANIE ZNAKU ČERVENÉHO KRÍŽA

Existujú tri typy zneužitia: 
1.  napodobňovanie – používanie takého znaku, ktorého tvar a farba 

môže spôsobiť zámenu so znakom ČK/ČP. 
2.   neoprávnené používanie – používanie znaku organizáciami alebo 

osobami, ktoré nie sú na to oprávnené (napr. obchodné spoloč-
nosti, súkromní lekári, nevládne organizácie a jednotlivci). 

3.   vážne zneužitie – používanie znaku počas ozbrojeného konfliktu 
na klamnú ochranu príslušníkov alebo zariadení ozbrojených síl.



PRINCÍPY 
ČERVENÉHO 
KRÍŽA
ĽUDSKOSŤ 
  Červený kríž chráni zdravie, život a vysoko si váži človeka 
  Červený kríž podporuje vzájomné porozumenie, spoluprácu a 

trvalý mier medzi národmi

NESTRANNOSŤ 
  Červený kríž nerobí rozdiel medzi štátnou príslušnosťou, rasou, 

náboženským vyznaním, sociálnym postavením a politickou 
príslušnosťou 

NEUTRALITA 
  Červený kríž sa nezúčastňuje na nepriateľských akciách, ani 

na politických, náboženských, rasových a svetonázorových 
rozporoch 

NEZÁVISLOSŤ 
  Červený kríž je nezávislý, rešpektuje zákony každej krajiny, 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 
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ÚLOHY  
SLOVENSKÉHO 
ČERVENÉHO 
KRÍŽA
V ČASE MIERU: 
  podieľa sa na civilnej ochrane obyvateľstva 
  pôsobí ako zložka integrovaného záchranného systému 
  zabezpečuje a spolupracuje pri organizovaní, poskytovaní a 

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

udalostiach 
  uskutočňuje školenie a výučbu obyvateľstva v poskytovaní prvej 

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

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

  udeľuje ocenenia občanom Slovenskej republiky za celoživotný 

  výkon dobrovoľnej služby v prospech humanity 
  oboznamuje obyvateľstvo so základnými 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

Rok 2020 potvrdil dôležitú úlohu a zásadné miesto 
Slovenského Červeného kríža pri zmierňovaní pandémie 

na obyvateľstvo Slovenska. Celá organizácia, jej pracovníci 
a dobrovoľníci od začiatku pandémie podporovali nielen 

jednotlivcov, ktorí sa ocitli odkázaní na pomoc, ale tiež štátne 
orgány a samosprávy. 



PREDSTAVITELIA SČK   

Prezident SČK 
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Viceprezidentka SČK 
PhDr. Helena Kobzová

Viceprezidentka 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
MUDr. Eva Čičmancová
JUDr. Pavel  Piliarik
MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
Veronika Kopúnková
Mgr. Adriana Pavlíková
PaeDr. Marcela Satmáryová
MUDr. Gabriel Kleban
RNDr. Ľudmila Mošková
MUDr. Dušan Gaša
Mgr. Radka Poláková
Mgr. Mária Urbancová
JUDr. Róbert Kováč
Peter Martinek
Matej Gocník
JUDr. Ing. Roman Rybák

KONTROLNÁ RADA SČK

Predsedníčka 
PhDr. Milica Zaťková 

Členovia 
Ing. Zuzana Dubajová, CsC.
Ing. Marta Eckhardtová, MPH
Ing. Anna Jadroňová
Mária Kováčová
Alžbeta Rubliková
Lucia Šperková
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Banská Bystrica
Predseda: MUDr. Ján Mačkin
Riaditeľka: RNDr. Zuzana Stanová 

Banská Štiavnica
Predsedníčka: JUDr. Ľuboslava Horváthová
Riaditeľka: Mgr. Emília Jányová Lopušníková

Bardejov
Predsedníčka: Mgr. Jana Danečková
Riaditeľka: Mgr. Miroslava Vasičkaninová

Bratislava - mesto
Predseda: PhDr. Pavol Jusko                                                             
Riaditeľka: PhDr. Pavlína Ferenčič 
                                                              
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: Mgr. Patrícia Horská
   
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
Riaditeľka: Beáta Jakubčová

Prievidza
Predsedníčka: MUDr. Eva Čičmancová
Riaditeľka: Bc. Renáta Lukáčiová

Rimavská Sobota
Predseda: MUDr, Jana Hrablayová
Riaditeľka: Mária Majerčíková

Rožňava
Predsedníčka: MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
Riaditeľ: Bc. 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
Riaditeľ: Bc. Andrej Barborka 

Trebišov
Predsedníčka: RNDr. Ľudmila Mošková
Riaditeľka: Ingrid Tomášová
                                                       
Trenčín
Predseda: MUDr. Dušan Gaša
Riaditeľka: MVDr. Janka Koppiová

Trnava
Predsedníčka: Mgr. Radka Poláková
Riaditeľka: Bc. Eva Gbelcová

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

Žiar nad Hronom
Predseda: JUDr. Róbert Kováč
Riaditeľka: Ružena Stará
                                                           
Žilina
Predseda: Peter Martinek
Riaditeľ: PhDr. Martin Brňak, PhD.

ÚZEMNÉ SPOLKY



KONTROLNÝ 
MECHANIZMUS 
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.  

Hlavnou úlohou kontrolných orgánov SČK je kontrola dodržiavania 
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. 

V roku 2020 bol počet kontrol vykonaných na základe poverenia 
generálnej sekretárky SČK ovplyvnený reštrikčnými opatreniami 
vyplývajúcimi zo vzniknutej pandemickej situácie. Tieto kontroly 
realizoval kontrolór ÚS SČK v nasledujúcich územných spolkoch 
SČK: Snina, Svidník, Bratislava – mesto, Trnava, Vranov nad Topľou, 
Levice, Banská Štiavnica a Rimavská Sobota. 
Predmetom kontrol bolo použitie štátneho príspevku zo štátneho 
rozpočtu SR, dodržiavanie finančnej disciplíny územných spolkov, 
správnosť a archivácia účtovných dokladov, hospodárenie s 
majetkom, personálna a mzdová agenda, dodržiavanie odvodovej 
povinnosti do Sociálnej a zdravotných poisťovní, dodržiavanie 
daňovej povinnosti, poskytovanie cestovných náhrad, vedenie 
evidencie autoprevádzky a dokumentácie z kurzov a školení.    
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ČLENSKÁ 
ZÁKLADŇA
Počet územných spolkov SČK: 35
Počet miestnych spolkov SČK: 921
Počet skupín Mládeže SČK: 28

Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická 
alebo právnická osoba na území Slovenskej republiky. Člen 
SČK pravidelne podporuje organizáciu každoročným členským 
príspevkom vo výške 2 € a súhlasí so siedmimi princípmi Červeného 
kríža a Červeného polmesiaca. Členstvo v SČK je dobrovoľné a nesie 
so sebou práva i povinnosti. Členovia SČK sú evidovaní  miestnymi 
spolkami (MS SČK), ktoré sú združované v územných spolkoch (ÚzS 
SČK). 

územný spolok SČK počet členov

Banská Bystrica 1 332

Banská Štiavnica 277

Bardejov 725

Bratislava - mesto 1 263

Bratislava - okolie 4 054

Čadca 560

Dolný Kubín 2 352

Dunajská Streda 4 300

Galanta 2 335

Humenné 800

Komárno 1 742

Košice - mesto 1 523

Košice - okolie 485

Levice 1 600

Liptovský Mikuláš 1 755

Lučenec 774

Michalovce 619

Nitra 2 857

Nové Zámky 2 400

Poprad 1 350

Prešov 908

Prievidza 955

Rimavská Sobota 1 013

Rožňava 172

Senica 2 020

Snina 744

Spišská Nová Ves 600

Svidník 330

Topoľčany 1 368

Trebišov 1 616

Trenčín 1 500

Trnava 2 265

Vranov nad Topľou 1 420

Žiar nad Hronom 326

Žilina 2 758

Spolu 51 098



Dobrovoľnosť je aj jedným zo siedmich princípov Medzinárodného 
hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorými sa riadia 
nielen dobrovoľníci, ale aj členovia a pracovníci Červeného kríža.
 
Dobrovoľníci predstavujú jeden z hlavných pilierov Červeného kríža a 
Červeného polmesiaca. Celoročne sa podieľajú na širokom spektre 
lokálnych i celoslovenských aktivít aj v Slovenskom Červenom kríži.
 
V roku 2020, od začiatku prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 
bolo potrebné zmobilizovať väčší počet dobrovoľníkov na rozšírenie 
služieb zameraných na zmiernenie dopadu pandémie na zraniteľné 
obyvateľstvo. Slovenský Červený kríž ako aj ďalšie organizácie 
a inštitúcie robil intenzívny nábor nových dobrovoľníkov. Niektorí 
ľudia si dobrovoľnícku činnosť na chvíľu vyskúšali, ďalší rozšírili 

rady dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža na dlhšie a boli 
nápomocní počas celého náročného obdobia. Pomáhali šitím 
a distribúciou rúšok, roznášaním stravy, nákupmi pre seniorov. 
Poskytovali pomocnú ruku repatriantom v štátnych karanténnych 
centrách, strávili stovky hodín v nemocničných filtroch alebo sa 
neskôr zapojili do celoplošného antigénového testovania. 

Dobrovoľníci a zamestnanci SČK riskovali doslova svoje zdravie i 
život, poskytli svoj čas, energiu, trpezlivosť, odvahu a veľkú dávku 
ľudskosti a empatie.  Dosah ich pomoci sa nedá vyčísliť. V tomto 
náročnom období roku 2020 v SČK pomáhalo 4 500 stálych a 
príležitostných  dobrovoľníkov - v rámci červenokrížskych aktivít 
odpracovali vyše 115 – tisíc dobrovoľníckych hodín.  

DOBROVOĽNÍCTVO  

K červenokrižiakom v Bratislave sa pridala aj bratislavská Cyklokoalícia 
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BEZPRÍSPEV-
KOVÉ DAR-
COVSTVO KRVI
Slovenský Červený kríž sa venuje bezpríspevkovému darcovstvu krvi 
(BDK) už od roku 1960. 

  podieľa sa na vzdelávaní obyvateľstva v bezpríspevkovom  
darcovstve krvi;

 zabezpečuje pravidelný nábor darcov krvi;
 pripravuje celoslovenské i lokálne kampane;
 organizuje odbery krvi v úzkej spolupráci s Národnou transfúznou 

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

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

 udeľuje pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. za 
aktivity v oblasti BDK;

 registruje darcov krvi - dôvodom je zabezpečenie darcov 
krvi v prípade potreby krvi počas mimoriadnych situácií a 
počas pohrôm. Vyplýva to zo Zákona o SČK a z plnenia úloh 
hospodárskej mobilizácie.

Pandemická situácia v roku 2020 spojená s koronavírusom mala 
dopad na darcovstvo krvi aj na Slovensku. Prísne opatrenia s cieľom 
zabrániť šíreniu koronavírusu výrazne ovplyvnili aktivity SČK v oblasti 
bezpríspevkového darcovstva krvi. 
V rámci celoslovenských kampaní zameraných na osvetu v darovaní 
krvi a získavanie nových darcov krvi nebolo možné vykonávať 
mobilné odbery. Odberové miesta postupne zaviedli nové pravidlá, 
kontrolný COVID-19 dotazník a na darovanie krvi bolo potrebné sa 
objednať na presný dátum a čas. 

KAMPANE
Prostredníctvom celoslovenských i lokálnych kampaní SČK už 
desiatky rokov podporuje pravidelné darcovstvo krvi a získava 
prvodarcov pre slovenské zdravotníctvo. V roku 2020 okrem 
dvoch celoslovenských kampaní územné spolky zorganizovali 
15 lokálnych kampaní – ich počet kvôli nepriaznivej pandemickej 
situácii oproti predchádzajúcim rokom rapídne klesol. Napriek 
zložitým podmienkam SČK naďalej šíril osvetu o dôležitosti a potrebe 
pravidelného darcovstva krvi – v auguste spolu so spoločnosťou 
GSK pripravil letnú online kampaň zameranú na základné informácie 
o darcovstve krvi, jeho úžitok pre pravidelných darcov a na prevenciu 
krvácania ďasien. 

Celoslovenské kampane

Valentínska kvapka krvi ® 2020
Už celé štvrťstoročie sa Slovenskému Červenému krížu darí 
spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. Jubilejná 
kampaň začala presne na Valentína, a to mobilným odberom krvi v 
Prezidentskom paláci. Zdravotníkov, červenokrižiakov a darcov krvi, 
ktorí boli najmä z radov Čestnej stráže prezidenta SR, prišla osobne 
pozdraviť aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Medzi darcami bola 
opäť aj ambasádorka bezpríspevkového darcovstva krvi SČK Aneta 
Parišková. 

Do valentínskej kampane sa v tomto roku zapojilo takmer 23,5 tisíc 
ľudí. Krv počas nej mohlo darovať 19 564 z nich, z toho bolo 2 773 
prvodarcov. 

Termín kampane: 10. február – 13. marec 2020
Hlavná myšlienka: Láska lieči



Študentská kvapka krvi

Ďalší ročník študentskej kampane značne ovplyvnila druhá vlna 
pandémie COVID-19, vyhlásenie núdzového stavu a výrazne 
sprísnené podmienky darovania krvi. Napriek tomu SČK naďalej 
pokračovali v osvete a v spolupráci s odberovými miestami NTS a 
HTO vyzývali ľudí k darovaniu krvi a rešpektovaniu nového režimu pri 
darovaní krvi. 
Počas piatich týždňov kampane prišlo na Slovensku darovať krv  
19 317 ľudí, z toho nakoniec krv darovalo 16 648. Tento ročník 
kampane organizovaný za mimoriadnych okolností a prísnych 
opatrení priniesol 1 918 prvodarcov. 
26. ročník kampane bol pripravený aj za podpory študentov 
marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. 

Termín: 19. október  – 20. november 2020
Hlavná myšlienka: Rád sa miešaš druhým do života?

Kampane SČK Valentínska kvapka krvi a Študentská kvapka krvi 
sú zapísané v registri ochranných známok Úradu priemyselného 
vlastníctva SR.

Svetový deň darcov krvi 
Darujte krv a urobte svet zdravším – to bol slogan Svetového dňa 
darcov krvi 2020. Pri príležitosti tohto dňa, ktorý si každoročne  
14. júna pripomíname, Slovenský Červený kríž a spoločnosť Kaufland 
už niekoľko rokov organizujú Divadelnú kvapku krvi. Pre mimoriadne 
opatrenia spojené s pandémiou sa ďalší ročník nekonal, o to viac 
však bolo potrebné hovoriť o stále aktuálnej téme – dôležitosti a 
neoceniteľnosti pravidelných darcov krvi  pre slovenské zdravotníctvo 
i celý svet. 

OCEŇOVANIE MNOHONÁSOBNÝCH DARCOV 
KRVI

Slovenský Červený kríž každoročne usporadúva desiatky podujatí, 
počas ktorých vyzdvihuje a oceňuje pravidelných darcov krvi. 
Prvýkrát v histórii BDK boli kvôli zákazu hromadných akcií zrušené 
aj tieto slávnostné podujatia spojené s odovzdávaním plakiet prof. 
MUDr. Jana Janského a medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického. 
Ocenenia si darcovia prevzali buď osobne na územných spolkoch 
SČK, alebo im boli zaslané poštou. V roku 2020 bolo takto 
ocenených 11 042 mnohonásobných darcov krvi.

Rád sa miešaš 

hematologicko-transfúziologické 
oddelenia nemocníc SR

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

darujkrv.redcross.sk
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Plaketa prof. MUDr. Jana Janského

Bronzová Muži 3 227

Ženy 1 761

Strieborná Muži 2 489

Ženy 966

Zlatá Muži 1 412

Ženy 527

Diamantová Muži 402

Ženy 61

Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického 

Muži 187

Ženy 10
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PRVÁ POMOC 
A ZDRAVOTNÁ 
VÝCHOVA 
Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila vo svete situáciu, ktorú si 
nepamätá niekoľko generácií. COVID-19 sa stal hlavnou témou správ 
na celom svete. Aj keď máme k dispozícii pokrokové technológie 
a moderné komunikačné médiá, v prevencii proti nákaze je stále 
najúčinnejšie dodržiavanie základných pravidiel hygieny – dôkladné 
umývanie rúk a prekrytie horných dýchacích ciest. Osvetové odkazy 
s informácie zaplavili televíziu, rádiá, internet a sociálne médiá. Aj 
Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca 
a spolu s ňou aj Slovenský Červený kríž upriamili pozornosť na 
šírenie osvety v tejto oblasti – pripravených bolo množstvo vizuálov, 
inštruktážnych videí a online kurzov v mnohých svetových jazykoch. 

Mimoriadnej situácii sa museli prispôsobiť všetci. Zakázané bolo 
organizovanie hromadných podujatí, zavreli 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 organizovanie kurzov prvej 
pomoci i opatrovania. Aj keď mnohé veci prešli do online podoby, 
Červený kríž naďalej fungoval najmä v teréne, pomáhal zmierňovať 
následky pandémie a podporoval zraniteľné skupiny obyvateľstva. 

Územné spolky SČK navštívili aj rómske osady, kde sa spolu 
s miestnymi dobrovoľníkmi hovorili o prevencii pred nákazou 
koronavírusom, distribuovali ochranné rúška a pomohli tiež s čistením 
interiérov pomocou ozónových generátorov. 

Keďže v roku 2020 trávili deti oveľa viac času doma, Slovenský 
Červený kríž sa na sociálnych sieťach zameral aj prvú pomoc pri 
detských úrazoch v domácom prostredí #zostanmedomazdravi 

Cez leto 2020 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.  
Kardiopulmonálnu resuscitáciu účastníci nacvičujú len stláčaním 
hrudníka, bez záchranných vdychov.



* Slovenský Červený kríž má akreditovaný e-learning kurzu prvej 
pomoci. Vychádza z projektu Krajina záchrancov, ktorého odborným 
partnerom je SČK a hlavným garantom prezident SČK doc. MUDr. 
Viliam Dobiáš.

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

Už siedmy rok SČK organizuje Deň záchrany života spolu s 
partnermi, ktorým záleží na propagácii prvej pomoci a resuscitácie. 
Podujatie sa vo viacerých krajinách koná vždy 16. októbra a 
zastrešuje ho Európska resuscitačná rada (ERC). Tento deň 
významne prispieva k šíreniu osvety na tému kardiopulmonálnej 
resuscitácie a používania automatického externého defibrilátora 
(AED).  
Kvôli opatreniam spojeným s pandémiou COVID-19 sa Deň záchrany 
života presunul do virtuálneho priestoru. Téma prvej pomoci a 
záchrana života však rezonovala v médiách a na sociálnych sieťach, 
kde sa k nej vyjadrovali aj osobnosti, známi športovci, či moderátori 
a herci. 

KURZY PRVEJ POMOCI 

8-hodinové počet kurzov 855

počet vyškolených 9 486

16-hodinové počet kurzov 30

počet vyškolených 177

33-hodinové počet kurzov 37

počet vyškolených 343

Krajina záchrancov * počet kurzov 15

počet vyškolených 171

Kurz inštruktora prvej pomoci počet kurzov 3

počet vyškolených 31

16. OKTÓBER 2020
Deň záchrany života

KAŽDÝ ČLOVEK
na svete

môže ZACHRÁNIŤ život

zvýšenie povedomia o zastavení srdca

PODUJATIE PODPORILI
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Rok 2020 priniesol svetu rôzne a nečakané zvraty. Pandémia 
ochorenia COVID-19 ovplyvnila životy  všetkých, bez rozdielu. 
Spoločnosť dlhé desaťročia nezažila takúto mimoriadnu situáciu, ktorá 
neobišla ani Slovensko a jeho obyvateľov.

Slovenský Červený kríž, jeho zamestnanci a dobrovoľníci tiež čelili 
novým výzvam. Na pomoc druhého bolo zrazu odkázaných oveľa viac 
ľudí. Okrem tradičnej dlhoročnej činnosti bolo treba veľmi rýchlo konať 
a pružne reagovať na novovznikajúce potreby a stále sa meniacu 
situáciu. 

Od vyhlásenia pandémie v marci 2020 červenokrižiaci ponúkli svoju 
pomoc nielen jednotlivcom, ale aj samosprávam a štátnej správe. 
Aktivity na zmierňovanie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 sa 
postupne rozrastali. 

Prostredníctvom online nástrojov – webovej stránky či sociálnych sietí 
- boli šírené edukačné videá a vizuály o tom, ako chrániť seba a svojich 
blízkych, ako znižovať riziko a ako psychicky zvládať túto mimoriadnu 
situáciu. 

Územné spolky, ktoré prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb, 
zabezpečovali chod zariadení sociálnych služieb v sprísnenom režime. 

SČK v Banskej Štiavnici bol v neustálom kontakte aj so svojimi klientmi 
Domova sociálnych služieb – sociálneho strediska SČK. Kontakt udržia-
vali pomocou videohovorov, návštev a prostredníctvom fotografií. 

Bližšie k ľuďom
Rozšíril sa výdaj a rozvoz 
obedov pre seniorov a ľudí s 
ťažkým zdravotným postihnutím. 
Rozšírila sa terénna pomoc pre 
najviac ohrozené skupiny – pre 
seniorov a osamelých ľudí – 
zabezpečenie donášky nákupov 
základných potravín, či liekov, 
to všetko prostredníctvom 
pracovníkov a dobrovoľníkov 
SČK, v spolupráci s mestami 
a obcami a mimovládnymi 
organizáciami.

Nákupy pre seniorov v Poprade

SČK A ZMIERŇOVANIE DOPADU 
PANDÉMIE COVID-19 
NA OBYVATEĽSTVO



Terénna pomoc pre zraniteľné osoby v okrese Košice-okolie

Výdaj teplých obedov pre seniorov, Košice - mesto          

Šitie a distribúcia ochranných rúšok
Do pomoci sa výrazne zapájali aj členovia miestnych spolkov SČK, 
ktorí pomáhali šitím a distribúciou rúšok a poskytovali susedskú 
výpomoc. Členovia a dobrovoľníci SČK ušili viac ako 100 000 tisíc 
ochranných rúšok. 

Rúška šili aj dobrovoľníci v improvizovanej krajčírskej dielni v Žiline 

Zdravotné filtre pred nemocnicami
Už na jar 2020 Slovenský Červený kríž zapožičal svoje humanitárne 
stany viacerým slovenským nemocniciam. V spolupráci s nimi v 
niektorých mestách dobrovoľníci SČK priamo zabezpečovali zdravotné 
filtre pre tieto nemocnice. V tejto spolupráci pokračovali aj na jeseň. 

Zdravotný filter pred Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v 
Bojniciach

Humanitárny stan SČK pred Univerzitnou nemocnicou Bratislava na 
Mickiewiczovej ulici

Pomoc ľuďom bez domova
SČK nezabúdal ani na ľudí bez domova. Aj v tomto pandemickom 
roku vyše 20 územných spolkov poskytovalo týmto ľuďom oblečenie. 
V spolupráci s ďalšími organizáciami v teréne monitorovali tiež ich 
zdravotný stav a zisťovali potreby.  
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Testovanie klientov Nocľahárne Večierka v Banskej Bystrici 

Testovanie obyvateľstva
Na prelome októbra a novembra 2020 sa viac ako 1 500 
červenokrižiakov zapojilo do celoplošných testovaní. Následne od 
novembra začali mobilné odberové miesta (MOM) SČK v 15 mestách 
na Slovensku vykonávať antigénové testovanie pre obyvateľov – 6 dní 
v týždni, 8 hodín denne. Do konca decembra 2020 červenokrížske 
„MOMky“ vykonali 125 801 antigénových testovaní.

Celoplošné 
antigénové testovanie 
v Topoľčanoch
  

Antigénové 
testovanie 
v Bratislave

Antigénové 
testovanie, mobilné 
odberové miesto 
SČK, Liptovský 
Mikuláš

SČK, územný spolok 
Banská Bystrica, od  
30. marca do jesene 2020 
ako jediný subjekt testoval 
obyvateľstvo  v Banskej 
Bystrici a jej okolí. Už na 
jar sa podarilo v spolupráci 
s viacerými partnermi 
zabezpečiť kúpu karavanu, 
ktorý následne celý rok 
slúžil ako mobilná odberová 
jednotka..

Karanténne centrá pre 
repatriantov
Počas povinnej štátnej karantény dobrovoľníci SČK poskytovali aj 
pomoc a asistenciu ľuďom vo viac ako 15 repatriačných centrách 
na Slovensku. Na starosti mali ich prijímanie, evidenciu, ubytovanie, 

distribúciu stravy a zabezpečenie 
iných základných potrieb a 
jednoduchej psychickej podpory. 
   
Dobrovoľníci SČK z Rožňavy pred 
karanténnym centrom 

Karanténne centrum pre 
repatriantov vo Veľkom Mederi 
– 17 dobrovoľníkov územného 
spolku SČK Dunajská Streda tu 
repatriantom pomáhalo nepretržite 
84 dní. 

Trasovanie kontaktov 
Počas najväčšieho nárastu nakazených 
v okrese Humenné  spolupracoval SČK, 
územný spolok Humenné s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva pri 
trasovaní kontaktov. Do trasovania boli 
nasadení miestni dobrovoľníci SČK 
trénovaní v krízovej komunikácii.
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SOCIÁLNA 
ČINNOSŤ
Sociálna činnosť Slovenského Červeného kríža vychádza z rôznych 
potrieb rôznych regiónov Slovenska. Jednotlivé územné spolky SČK 
tomu prispôsobujú aj svoje služby. Ponuka nimi poskytovaných 
sociálnych služieb sa v jednotlivých okresoch výrazne líši. Vždy sa 
však zameriava na konkrétneho človeka či komunitu. 

Územné spolky SČK poskytujú sociálne služby podľa zákona o 
sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Mimoriadna situácia spojená 
s pandémiou ovplyvnila aj túto oblasť činnosti – v zariadeniach 
sociálnych služieb SČK i v teréne. 
Ďalšiu sociálnu činnosť – typickú pre miestne spolky SČK, vykonávali 
jednotliví členovia a dobrovoľníci za podpory územných spolkov. 
Najmä v čase obmedzeného pohybu s cieľom zabrániť šíreniu 
koronavírusu vo zvýšenej miere zabezpečovali susedskú výpomoc 
seniorom či ľuďom so zdravotným postihnutím, a to najmä vo forme 
nákupov, donášky teplej stravy či zabezpečovania liekov.

ODBORNÉ ČINNOSTI 

Základné sociálne poradenstvo 
Územné spolky SČK každodenne poskytujú základné sociálne 
poradenstvo pri poskytovaní registrovaných sociálnych služieb. 
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť, ktorá sa zameriava na 
pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii – posudzuje 
povahu problému, poskytuje základné informácie o možnostiach 
riešenia problému a odporúčanie, príp. sprostredkovanie ďalšej 
odbornej pomoci. Súčasťou sociálno-poradenskej činnosti je aj 
spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby, čo 

poskytované služby skvalitňuje. Počas pandemického roku 2020 
SČK poskytol základné sociálne poradenstvo 22 603 klientom.

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 špecializovaný sociálny 
poradca s potrebným vzdelaním na základe akreditácie Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Špeciálne sociálne poradenstvo 
poskytujú územné spolky pri prevádzkovaní svojich zariadení 
sociálnych služieb. 
Územné spolky SČK, ktoré majú samostatne akreditovanú odbornú 
činnosť špecializovaného sociálneho poradenstva, poskytli v roku 
2020 toto poradenstvo 1 636 klientom:

Ďalšie odborné činnosti ako pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov a sociálna rehabilitácia sú činnosti, ktoré 
vykonávajú len územné spolky SČK prevádzkujúce zariadenia 
sociálnych služieb alebo poskytujú domácu opatrovateľskú službu.

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

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

NOCĽAHÁREŇ VEČIERKA
Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet nocľahov: 4 640
Sociálne stredisko SČK Nocľaháreň Večierka tvorí prvý stupeň 
trojstupňovej resocializačnej siete, ktorú za kooperácie s partnermi 
(mesto Banská Bystrica) realizuje ÚzS SČK v Banskej Bystrici.

Útulok
Útulok poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, 
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
pracovnú terapiu a nevyhnutné ošatenie a obuv. V útulku sa utvárajú 
podmienky okrem prípravy a výdaja stravy a vykonávania osobnej 

hygieny aj na pranie, žehlenie a údržbu šatstva, a záujmovú činnosť. 

Územný spolok SČK v Banskej Bystrici dáva možnosť klientom 
útulku privyrobiť si predajom časopisu Nota Bene. Aj keď počas roku 
2020 bola táto možnosť vzhľadom na situáciu obmedzená, klientom 
útulku sa podarilo predať 9 720 kusov časopisu a takmer 600 kusov 
ďalších publikácií. 

územný spolok SČK počet členov

Humenné 675

Košice – mesto 639

Senica 322

názov zariadenia
SČK, územný 
spolok

Počet 
nocľahov

Útulok Prístav Banská Bystrica 13 870

Útulok Nádej Šanca Banská Bystrica 6 597

Útulok ADOM Michalovce 5 110

Útulok Dom humanity Snina 2 300



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

SČK počas uplynulého roku nezabúdal ani na ľudí bez domova. Vo 
viacerých mestách v teréne monitoroval ich zdravotný stav a zisťoval 
ich potreby.
Vo svojich zariadeniach SČK zabezpečoval dôkladnú dezinfekciu 
priestorov, pravidelne individuálne i skupinovo komunikoval so 
svojimi klientmi a vysvetľoval usmernenia hygienikov, upozorňoval 
na príznaky ochorenia COVID-19, ktoré si je treba všímať a v prípade 
podozrenia hneď informovať zamestnancov. Na rozdiel od bežnej 
prevádzky sociálni pracovníci SČK pravidelne merali teplotu klientov, 
v čase antigénového testovania tiež zabezpečovali testovanie. 

Terénna práca SČK v Žiline

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
SČK, územný spolok v Senici začal v decembri 2019 prevádzkovať 
nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu - Humanitko. 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 
vylúčením. Zariadenie poskytuje pomoc 90 viacpočetným rodinám. 
Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu bola činnosť v roku 
2020 zameraná predovšetkým na poskytovanie materiálnej pomoci 
rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Uskutočnili sa však 
aj skupinové aktivity – karneval, prednáška prvej pomoci, doučovanie 
detí a vianočné darovanie. 

Meranie teploty klientov Útulku ADOM v Michalovciach

názov zariadenia
SČK, územný 
spolok

Počet 
nocľahov

Zariadenie núdzového 
bývania MANU

Banská Bystrica 4 745

Zariadenie núdzového 
bývania Dom humanity

Snina 2 491

Zariadenie núdzového 
bývania Maják

Trebišov 5 172
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SOCIÁLNE ZARIADENIA NA RIEŠENIE 
NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU 
ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, 
NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z 
DÔVODU DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

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

Dom humanity
Prevádzkuje: ÚzS SČK Snina
Počet klientov: 8

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

Zariadenia opatrovateľskej služby
V zariadeniach opatrovateľskej služby poskytujeme pomoc 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, a to  sociálnym 
poradenstvom, sociálnou rehabilitáciou, ubytovaním, stravovaním, 
upratovaním a údržbou šatstva.

Domov sociálnych služieb
V našich domovoch sociálnych služieb sa venujeme buď zdravotne 
postihnutým deťom, mládeži, dospelým alebo seniorom. Našim 
klientom pomáhajú rehabilitační pracovníci, maséri, 
zdravotnícky personál a sociálni pracovníci. Poskytujeme nielen 
ubytovanie a stravu, ale venujeme sa vzdelávaniu, pracovnej činnosti, 
sociálnej komunikácii, muzikoterapii, tréningom pamäte a v prípade 
potreby je klientom zabezpečená zdravotnícka starostlivosť.

Špecializované zariadenie
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, 
ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova 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 
samosprávneho kraja, ktorí sú odkázaní na pomoc inej FO, osoby s 
ZP a osoby s nepriaznivým zdravotným stavom vo veku od 18 rokov 
(vhodný pre osoby trpiace Alzheimerovou chorobou, pervazívnou 
vývinovou poruchou, sklerózou multiplex, schizofréniou, demenciou 
rôzneho typu). Do zariadenia je možné dochádzať aj iba niekoľko krát 
za týždeň na 4 - 8 hod. V roku 2020 mal stacionár 6 klientov.
 

názov zariadenia
SČK, územný 
spolok

Počet 
nocľahov

Dom SČK Poprad - Spišská 
Sobota

Poprad 27

Zariadenie opatrovateľskej 
služby 

Rožňava 9

Dom SČK Prameň nádeje Trebišov 46

Dom humanity SČK 
Kráľovský Chlmec

Trebišov 16

názov zariadenia
SČK, územný 
spolok

Počet 
nocľahov

Zariadenie pre seniorov 
SČK Liptovský Hrádok

Liptovský Mikuláš 26

Dom humanity SČK  Trenčín 29

Zariadenie pre seniorov – 
Dom Sv. Lazara

Žilina 13

názov zariadenia
SČK, územný 
spolok

Počet 
nocľahov

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

Banská Štiavnica 13

DSS SČK pre mentálne pos-
tihnutých dospelých 

Bratislava - 
mesto 10

DSS SČK pre deti a dos-
pelých so zdravotným 
postihnutím

Košice - mesto 25

DSS Dom humanity G. 
Bergera

Rožňava 20

názov zariadenia
SČK, územný 
spolok

Počet 
nocľahov

Dom humanity Slovenský 
Červený kríž

Trenčín 3

Maják Trebišov 15

Prameň nádeje  Trebišov Trebišov 21



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

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 

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

SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM TELEKOMUNI-
KAČNÝCH 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
 Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

SČK, ÚzS Banská Bystrica zabezpečuje túto službu 
subdodávateľsky pre mesto Banská Bystrica. Zabezpečuje dispečing 
a monitorovanie životných potrieb v rámci služby SOS Senior. 
Zaznamenal  37 signálov v priemere od 12 klientov.

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

SČK, územný spolok počet

klientov opatrovateliek

Humenné 21 20

Košice – mesto 27 8

Michalovce 16 18

Prešov 1 1

Rožňava  5 5

Senica 28 19

Snina 8 3

SČK, územný spolok počet výjazdov

Banská Bystrica 2 236

Bratislava - mesto 100

Humenné 2 195

Košice - okolie 3 148

Levice 545

Liptovský Mikuláš 135

Poprad 242

Prešov 1 825

Rožňava 3 240

Senica 1 736

Topoľčany 10 800

Žiar nad Hronom 185

SČK, územný spolok počet klientov

Humenné  71

Liptovský Mikuláš 97

Poprad 20

Prešov 50

Rožňava 6

Senica 173

Žiar nad Hronom 31

SČK, územný spolok počet klientov

Dunajská Streda 240

Humenné 63

Levice 1 620

Liptovský Mikuláš 44

Rožňava 301

Senica 133

Topoľčany 670
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PODPORNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Jedáleň
V jedálni poskytujeme stravovanie seniorom, zdravotne postihnutým 
alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom a tým, ktorí 
nemajú zabezpečené podmienky nevyhnutné na uspokojovanie 
základných životných potrieb. Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú 
situáciu výrazne stúpol počet obedov poskytnutých prostredníctvom 
donášky, keď SČK rozšíril službu pre väčší počet seniorov a ľudí so 
zdravotným postihnutím.

Mnohé územné spolky poskytujú donášku obedov/ rozvoz stravy 
aj na základe zaregistrovanej opatrovateľskej služby podľa zákona 
448/2007 Z. z., či na základe zmluvy s mestom. Rozvoz stravy však 
niekedy poskytujú aj občanom, ktorí nemajú priznanú opatrovateľskú 
službu, no ich vek, či zdravotný stav im už neumožňuje chodiť do 
jedálne pre dôchodcov, alebo si pripraviť teplé jedlo. 

Práčovňa
Táto podporná sociálna služba na pranie, žehlenie a údržbu bielizne 
je poskytovaná seniorom, zdravotne postihnutým alebo osobám s 
nepriaznivým zdravotným stavom a tým, ktorí nemajú zabezpečené 
podmienky nevyhnutné na uspokojovanie základných životných 
potrieb. Práčovňu prevádzkujú SČK, Územný spolok Bratislava– 
mesto (v roku 2020 službu využilo 21 klientov) a SČK, Územný 
spolok Poprad (v roku 2020 službu využilo 27 klientov).

Stredisko osobnej hygieny
Túto službu poskytuje SČK, Územný spolok Liptovský Mikuláš a v 
roku 2020 ju poskytol 498 klientom. 

VZDELÁVANIE V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Slovenský Červený kríž realizuje akreditované 226-hodinové kurzy 
opatrovania a kurzy opatrovania detí. Vzhľadom na nepriaznivú 
epidemickú situáciu musel Slovenský Červený kríž počas roku 2020 
výrazne obmedziť aj organizovanie vzdelávacích aktivít.

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 oddeleniach 
zdravotníckych zariadení, či zariadeniach sociálnych služieb. 
Absolventi kurzu získajú komplexné vedomosti o problematike 
opatrovateľskej starostlivosti a sú schopní aktívne, samostatne a 
tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti. Budú tiež 
vedieť zareagovať v mimoriadnych situáciách, pohotovo poskytnúť 
prvú pomoc a privolať lekára. Naučia sa tiež taktne a rozvážne 
pristupovať ku klientom – nielen v súlade so zásadami etiky a 
morálky, ale aj v súlade s poznatkami z psychológie zdravotne 
postihnutej osoby a starších ľudí.

Územné spolky SČK v roku 2020 vyškolili 515 opatrovateliek a 
opatrovateľov v 65 kurzoch opatrovania.

Kurz opatrovania detí
Od marca 2017 SČK poskytuje aj kurz opatrovania detí akreditovaný 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Absolventi kurzu získajú vedomosti o:
  o zásadách starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti 

do troch rokov veku dieťaťa, v domácnosti dieťaťa, domácnosti 
opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch 
zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa,

  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 poraneniach 

dieťaťa,
  starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí,
  pestovaní hygienických návykov u detí,
  zásadách správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa,
  etických princípoch práce opatrovateľky/opatrovateľa detí,
  prevádzkových a hygienických požiadavkách na prácu s deťmi.

Takto vyškolení ľudia sa môžu následne uplatniť ako opatrovatelia 
detí do veku troch rokov. 

V roku 2018 SČK vyškolil 19 opatrovateliek a opatrovateľov  
v 5 kurzoch opatrovania detí. 

územný spolok SČK počet vydaných jedál

v jedálni
prostredníct-
vom donášky

Bratislava – mesto 10 511 2 465

Košice - mesto 22 611 660

Levice 19 188 28 943

Poprad 12 412 57 175

Prešov 5 750 37 950

Rožňava 8 002 26 100

Senica 27 736 15 680

Topoľčany 4 300 22 800

Trebišov 18 698 10 177

Vranov nad Topľou 4 126 21 261



INÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

Poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
SČK prostredníctvom svojich územných i miestnych spolkov SČK 
pravidelne organizuje zber oblečenia a pre deti a dospelých, posteľnú 
bielizeň, uteráky, obuv, hračky, deky a paplóny. Aj toto je jeden zo 
spôsobov, ako pomôcť ľuďom bez domova, prípadne tým, ktorí sú 
v materiálnej núdzi a potrebujú oblečenie. Často krát vyzbierané veci 
končia v detských domovoch, internátnych školách či nemocniciach.  
V roku 2020 sme ošatením pomohli takmer 7-tisícom ľudí.

Letné rekondičné pobyty
V letných mesiacoch niektoré územné spolky pravidelne organizujú 
rekondičné pobyty pre dospelých i pre deti. V roku 2020 sa vzhľa-
dom na nepriaznivú epidemickú situáciu podarilo zorganizovať len 
jeden rekondičný pobyt v zariadení SČK - Dom Henryho Dunanta v 
Mlynčekoch. Za sprísnených hygienických opatrení ho zorganizoval 
SČK, Územný spolok Liptovský Mikuláš v spolupráci s Katolíckou 
univerzitou v Ružomberku. Pobytu sa zúčastnilo 54 detí. 

Asistenčná služba
Územné spolky SČK poskytujú unikátnu asistenčnú službu prostred

níctvom svojich zamestnancov, dobrovoľníkov a prostredníctvom 
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona  
č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Táto služba má za cieľ 
napomôcť riešeniu sociálno-zdravotnej politiky v danom meste, 
podať pomocnú ruku občanovi v núdzi (telesne a zdravotne postih-
nutému) a dopĺňať nedostatočné sociálne služby v zdravotníckych 
zariadeniach (nemocnice a polikliniky). Ide predovšetkým o pomoc 
pacientom a návštevníkom orientovať sa v zdravotníckom zariade-
ní, asistenciu a sprevádzanie pacientov pri rehabilitácii, vyšetrení u 
lekárov – pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, vybavení laboratórnych 
vyšetrení, hospitalizácii, či zabezpečovaní liekov. Asistenčná služba 
SČK je veľmi úspešne prijímaná, oceňujú ju pacienti, ich rodinní prís-
lušníci aj pracovníci zdravotníckych zariadení. V prípade uchádzačov 
o zamestnanie je vhodnou príležitosťou pre získanie nových zručností 
v sociálnej oblasti a pre zlepšenie ich komunikačných zručností. Asis-
tenčné služby poskytujú najmä územné spolky SČK v Humennom 
(11 730 asistencií), Leviciach (7 783 asistencií) a v Senici (11 848 asis-
tencií). Asistenčnú službu v roku 2020 poskytli aj v Bratislave-mesto, 
Košiciach-okolie, Nových Zámkoch, Poprade, Rimavskej Sobote, 
Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Svidníku, Topoľčanoch, Trnave a Žiline.

POTRAVINOVÁ POMOC A FEAD 

Slovenský Červený kríž dlhodobo pomáha ľuďom v nepriaznivej 
sociálnej situácii aj prostredníctvom potravinovej pomoci, v spoluprá-
ci s lokálnymi alebo celoslovenskými partnermi. V roku 2020 územné 
spolky SČK distribuovali takmer 20 ton potravín 2 300 ľuďom.

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
Okrem vyššie uvedenej potravinovej pomoci je Slovenský Červený 
kríž od roku 2016 zapojený do Operačného programu FEAD (Fond 
európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby). Riadiacim orgánom 
je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prijímateľom a 
realizátorom pomoci v zmysle OP FEAD je Ústredie práce, rodiny a 
sociálnych vecí SR (ÚPSVaR). 
 
SČK je jednou z partnerských organizácií pri distribúcii materiálnej 
pomoci. 23 územných spolkov SČK sa so svojimi pracovníkmi a 
dobrovoľníkmi podieľa na realizácii troch opatrení v 36 okresoch 
Slovenskej republiky - poskytovanie potravinových balíčkov, hygie-
nických balíčkov a varenie teplého jedla so sprievodnými opatreniami 
ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie. 

V roku 2020 pracovníci a dobrovoľníci SČK rozdali 75 038 potravino-
vých balíkov (1 013 ton) 33 351 konečným príjemcom.

FEAD je primárne zameraný na mnohopočetné rodiny mladších ľudí. 
V sekundárnej časti projektu sa však väčšina zapojených územných 
spolkov zameriava aj na staršiu populáciu, ľudí s nízkym príjmom 
žijúcich osamelo. Dôležitou súčasťou operačného programu sú 

sprievodné opatrenia v podobe sociálneho poradenstva. V spoluprá-
ci s miestnymi spolkami SČK, zástupcami obcí a iných organizácií 
sa aj realizovaním aktivít v rámci FEAD dostáva SČK bližšie k týmto 
zraniteľným skupinám a poskytuje im aj ďalšie terénne sociálne služ-

by - či už v podobe ošatenia, poradenstva či odporúčania na ďalšiu 
špecializovanú pomoc.

Distribúcia balíkov FEAD v Topoľčanoch
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ZDRAVOTNÁ 
ČINNOSŤ 
V súlade so zákonom 578/2004 Z.z. vykonáva Slovenský Červený 
kríž v niektorých regiónoch aj služby súvisiace s poskytovaním zdra-
votnej  starostlivosti (ambulancia, zariadenie spoločných vyšetrova-
cích a liečebných zložiek) a v zdravotníckych zariadeniach poskytuje 
služby s náplňou sociálnej starostlivosti (Agentúra domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti).

ZARIADENIA AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Ambulancia
Špecializačný odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Územný spolok SČK prevádzkujúci toto zariadenie: Košice – mesto
Počet klientov: 116
Počet zamestnancov: 1

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Špecializačný odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Územný spolok SČK prevádzkujúci toto zariadenie: Košice – mesto
Počet klientov: 114
Počet zamestnancov: 3

Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
V roku 2020 ADOS prevádzkovali:
SČK, Územný spolok SČK Prešov – služby poskytovali 3 zamestnan-
ci 192 klientom
SČK, Územný spolok SČK Senica – služby poskytovali 4 zamestnan-
ci 164 klientom

Táto forma poskytovania zdravotníckej starostlivosti má veľký 
význam najmä pre imobilných pacientov veľakrát v terminálnom 
štádiu ochorenia. Zdravotné sestry takto denne ošetrujú pacientov v 
domácom prostredí – v roku 2020, v období nepriaznivej epidemickej 
situácie bol o túto službu veľký záujem, keďže zdravotné sestry v 
prvej línii nahrádzali pozastavenú činnosť zdravotníckych zariadení a 
ambulantných lekárov. 
     
Prípravné kurzy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Úradom verejného zdravotníc-
tva a odbornými garantmi jednotlivých regionálnych úradov vykonáva 
podľa zákona 355/2007 Z.z.  odbornú prípravu na získanie osvedče-
nia o odbornej spôsobilosti. Cieľom prípravných kurzov na získanie 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a 
rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov. 
Pre pracovníkov pracujúcich v epidemiologicky závažnom prostredí 
územné spolky SČK realizujú kurzy na získanie odbornej spôsobilosti 
v potravinárstve, v školskom stravovaní, v zariadeniach starostlivosti 
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 Slovenského 
Červeného kríža. Združuje deti a mládež vo veku od 5 rokov do 
dovŕšenia 30 rokov. Svoje aktivity pripravuje a realizuje v duchu prin-
cípov Červeného kríža a Červeného polmesiaca využívajúc iniciatívu 
a nápady týchto mladých ľudí.

Úlohou Mládeže SČK je najmä:
- pomáhať usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné a spolo-
čensky vyspelé osobnosti,
- umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave a uskutočňo-
vaní programov v duchu základných princípov hnutia,
- pomáhať viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti, sociál-
nemu cíteniu a medzinárodnému porozumeniu.
 
Štruktúra 

Základnou organizačnou zložkou Mládeže SČK je skupina Mládeže 
SČK. V roku 2020 bolo evidovaných 28 skupín Mládeže SČK

Vyšším orgánom je územná rada Mládeže SČK, ktorá je zložená z 
predsedov, prípadne podpredsedov alebo vedúcich skupín mládeže 
registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK. Úlohou územnej 
rady mládeže je koordinovať činnosti skupín mládeže registrovaných 
v príslušnom územnom spolku SČK. V roku 2020 bolo evidovaných 
17 územných rád Mládeže SČK. 

Najvyšším orgánom Mládeže SČK je Rada Mládeže SČK. Tvoria 
ju predsedovia územných rád mládeže a členovia prezídia mládeže.  
Rada Mládeže SČK na svojom zasadnutí volí na funkčné obdobie 
dvoch rokov Prezídium Mládeže SČK.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa v roku 2020 uskutočnili dve 
online zasadnutia Rady Mládeže SČK – v máji a októbri 2020.

Prezídium Mládeže SČK je stály výkonný orgán Mládeže SČK. 
Zabezpečuje plnenie uznesení rady mládeže. Prezídium riadi, usmer-
ňuje a koordinuje činnosť územných rád mládeže. Prezídium za 
svoju činnosť zodpovedá Rade mládeže. Prezídium Mládeže môže 
z členov Mládeže alebo odborníkov ustanovovať pracovné skupiny 
k jednotlivým programom a projektom Mládeže SČK ako poradné 
orgány.

Rada Mládeže SČK na svojom online zasadnutí 24. októbra 2020 
zvolila nové Prezídium Mládeže SČK. Prezidentom Mládeže sa stal 
Matej Gocník, za viceprezidentov boli zvolení Dominik Palkovič a 
Matej Piatrik. Ďalšími členmi mládeže sa stali Lívia Knapčoková a 
András Zemes. 
Zástupcom Mládeže SČK v Najvyššej rade SČK sa stal Matej Gocník 
a náhradníkom Dominik Palkovič. 

Mládež SČK evidovala 1 520 svojich členov, ktorí spoločne odpraco-
vali takmer 13 tisíc dobrovoľníckych hodín, z toho viac ako 7 300 ho-
dín bolo venovaných na zmierňovania dopadu pandémie ochorenia 
COVID-19 na obyvateľstvo.

NÁRODNÉ PROJEKTY MLÁDEŽE SČK 

Dorotka a jej priatelia 
Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách 
pravidelné stretnutia s mladými ľuďmi vo veku 16 až 26 rokov. Každý 
mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej Dorotky, ktorá 
potrebuje pomoc. Je rovesníčkou škôlkarov a tí sa formou hier, básní, 
príbehov a rozhovorov učia Dorotkine drobné zranenia ošetriť a zároveň 
v prípade potreby privolať rýchlu lekársku pomoc. Deti sa oboznamujú 
aj s darcovstvom krvi a prácou Červeného kríža. Mládežníci sa stávajú 
ich veľkými kamarátmi a pozitívnymi vzormi. Vďaka projektu zas mladí 
ľudia spoznávajú prácu s deťmi, učia sa komunikovať nielen s nimi, ale aj 
s pracovníkmi materských škôl. Aktívne a zmysluplne tak využívajú svoj 
voľný čas prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.  
V školskom roku 2020/2021 sa národný kurz k projektu Dorotka a jej 
priatelia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 neuskutočnil, nebolo 
ho možné realizovať prezenčnou formou. Mladí ľudia však pracovali 
formou online sedení a ďalších sprievodných aktivít, ako napríklad tvorba 
videí, pracovných listov a doplňujúcich materiálov (maľovanky, pexesá, 
bludiská a pod.). Do tejto formy projektu sa zapojilo 12 koordinátorov zo 
7 územných spolkov SČK. ktorí pracovali v 15 materských školách (19 
tried) s viac ako 400 deťmi.

Spolu ochránime mládež (SOM)
V septembri 2019 sa zástupcovia Mládeže SČK zúčastnili medzi-
národného tréningu digitálnej prevencie organizovaného Mládežou 
Maďarského Červeného kríža za podpory grantu Erasmus+. Tréning 
bol zameraný na aktuálne témy, ktoré trápia dnešných mladých ľudí 
- kyberšikana, boj proti nenávistným prejavom, sexting, ochrana pred 
pohlavne prenosnými chorobami, ľudské práva a pod. Skúsenosti 
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získané počas tohto tréningu viedli slovenských mládežníkov k 
revitalizácii projektu HIV/AIDS prevencia. Bol vypracovaný plán na 
vytvorenie nového projektu Mládeže SČK, ktorý by zahŕňal nielen 
problematiku pohlavne prenosných chorôb, ale tiež vyššie spomína-
né témy.

Cieľom tohto nového projektu Mládeže SČK Spolu ochránime 
mládež (SOM) je vyškoliť koordinátorov projektu. Tí získajú potrebné 
vedomosti na vedenie menších skupín mladých ľudí a realizáciu pra-
videlných stretnutí na druhom stupni základných škôl a na stredných 
školách. Projekt je realizovaný metódou neformálneho vzdelávania a 
formou rovesníckeho prístupu.
Stretnutia na školách sú realizované minimálne raz do mesiaca 
počas celého školského roka a sú zamerané na témy: rovesnícky 
nátlak, nenávistné prejavy, kyberšikana a online bezpečnosť, rodová 
rovnosť, sexting a pohlavne prenosné choroby, vrátane témy HIV/
AIDS prevencia.
Pôvodný  projekt HIV/AIDS prevencia bol takto včlenený do širšieho, 
nového projektu, ktorý odteraz nesie názov Spolu ochránime mládež 
(SOM).
Prvý národný kurz k projektu SOM sa uskutočnil 3. - 8. augusta 
2020 na Počúvadle a zúčastnilo sa ho 25 mládežníkov z územných 
spolkov SČK Bratislava mesto, Liptovský Mikuláš, Poprad, Žiar 
nad Hronom, Nové Zámky, Humenné, Levice, Banská Štiavnica a 
Košice-mesto. 

Facebook projektu SOM
Twitter: @SVKRedCrossSOM
www.instagram.com/svkredcrosssom

Slovenský Červený kríž je aj v roku 2020 naďalej členom Európskej 
siete Národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesia-
ca pre prevenciu HIV/AIDS a tuberkulózy (ERNA), ako aj Národného 
programu pre prevenciu HIV/AIDS v Slovenskej republike.

Projekt prvej pomoci (3P)
Cieľovou skupinou projektu sú mládežníci SČK z radov študentov 
stredných a vysokých škôl so záujmom o oblasť prvej pomoci. 
Mládežníci na národnom kurze nadobúdajú rozsiahle vedomosti o 
postupoch správneho podania prvej pomoci v zmysle platných eu-
rópskych odporúčaní, naučia sa pracovať v skupinách aj samostatne 
pri vedení tréningov prvej pomoci. Zároveň sa venujú zdravotnej 
výchove z hľadiska etiky, humanity, zodpovednosti za zdravie a 
vzájomnej pomoci.

Absolvent kurzu - tréner prvej pomoci môže následne šíriť svoje 
vedomosti o prvej pomoci prostredníctvom besied, krúžkov, ukážok, 
prednášok a iných aktivít spojených s prvou pomocou, ktoré nevyža-
dujú potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu. Vďaka projektu 
sa vytvára tiež sieť mladých ľudí s jednotnými postupmi prvej pomoci, 
ktorí sú schopní nadobudnuté vedomosti odovzdávať nielen svojim 

rovesníkom na školách, ale spolupracovať tiež pri organizovaní súťaží 
prvej pomoci, stať sa na takejto súťaži rozhodcom a realizovať tiež 
vzdelávacie podujatia a ukážky prvej pomoci pre širokú verejnosť.

Vo februári 2020 sa konal revitalizovaný kurz k Projektu prvej pomoci. 
Zúčastnilo sa ho 21 dobrovoľníkov z 11 územných spolkov SČK. 
Tréneri prvej pomoci sa napriek zložitej pandemickej situácii venovali 
rôznym aktivitám, či už online alebo naživo, v rámci územných 
spolkov SČK. Mládežníci vytvorili počas roku 2020 jarnú kampaň za-
meranú na osvetu širokej verejnosti v oblasti prvej pomoci  v podobe 
5 osvetových plagátov, ktoré mali v online priestore dosah 38 000 
ľudí. Tréneri prvej pomoci sa v roku 2020 venovali aj tvorbe učebných 
materiálov, pracovných listov, prezentácii a podkladov na súťaže 
prvej pomoci. Pracovná skupina k Projektu prvej pomoci vytvorila 
podklady k realizácii kurzu, hodnotila a koordinovala aktivity trénerov 
prevej pomoci, zrealizovala 5 online konzultácií pre všetkých trénerov 
prvej pomoci, vytvorila študijný materiál pre trénerov prvej pomoci a 
pracovala na vytvorení nového loga projektu. 

Spolu to zvládneme
Projekt Spolu to zvládneme je zameraný na spoločné stretnutia 
seniorov a mladých ľudí. Ich cieľom je vzájomné porozumenie 
medzi dvomi generáciami. Projekt predstavuje skvelú príležitosťou 
pre mladých ľudí získavať rady a múdrosti z bohatých životných 
skúseností starších ľudí. Pomocou pravidelných stretnutí sa darí 
preklenúť medzigeneračné bariéry a vybudovať medzigeneračné 
priateľstvá. Možností aktivít so seniormi je veľké množstvo - výtvarné 
práce, ukážky prvej pomoci, spoločné popoludnie pri čaji, piknik, či 
vianočné zdobenie medovníkov. Výsledkom je upevnenie vzťahov a 
vytvorenie príjemnej atmosféry.
Kvôli pandémie bol projekt v roku 2020 výrazne obmedzený, napriek 
tomu sa mládežníci SČK usilovali hľadať rôzne spôsoby, ako sa so 
seniormi spojiť - napríklad výrobou pohľadníc a dekoračných pred-
metov, ktoré boli v rámci epidemických opatrení doručené seniorom.



KAMPANE

Sviečkový pochod
Mládež Slovenského Červeného kríža zrealizovala pri príležitosti Svetové-
ho dňa boja proti AIDS kampaň Sviečkový pochod už po 24.-krát. Kvôli 
pandémii ochorenia COVID-19 boli všetky aktivity spojené s kampaňou 
zrealizované online.
Od 17. novembra boli na sociálnych sieťach Mládeže SČK uverejňované 
informačné plagáty o víruse HIV a AIDS, články o tejto problematike, 
videá zachytávajúce zrealizované aktivity za posledné roky. Vrchol tohto-
ročnej online kampane predstavovalo video vyjadrujúce podporu ľuďom
žijúcim s HIV/AIDS, ako aj uctenie pamiatky 33 miliónov obetí, ktoré si 
toto ochorenie doteraz vyžiadalo. Do tvorby videa sa okrem dobrovoľ-
níkov Mládeže SČK zapojil aj prezident SČK Viliam Dobiáš a iné známe 
slovenské osobnosti - olympijský víťaz Matej Tóth, speváčka Katarína 
Knechtová, moderátorka a redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, 
komici Juraj Tabaček a František Košarišťan (Fero Joke), herec Oliver 
Oswald a moderátor Viktor Vincze.
Vytvorené video bolo uverejnené 1. decembra prostredníctvom Face-
booku na stránke Mládeže SČK s celkovým dosahom 8 200 ľudí a s 
počtom 6 075 pozretí na sociálnej sieti Instagram.
Pre kampaň bola vytvorená aj samostatná webová stránka, ktorá ma-
puje históriu ochorenia HIV/AIDS, ako aj aktivity zrealizované Mládežou 
SČK v oblasti HIV/AIDS prevencie v uplynulých rokoch. Okrem webovej 
stránky SČK a sociálnych sietí bola kampaň mediálne zastrešená aj regi-
onálnymi televíziami, rádiami a tlačou v príslušných mestách a interneto-
vou stránkou redcross.sk.

Hodina o Červenom kríži
Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca je 
najstaršou a najväčšou humanitárnou organizáciou pôsobiacou v súčas-
nosti v 192 krajinách sveta. Združuje viac ako 17 miliónov dobrovoľníkov, 
ktorí každoročne participujú na aktivitách v duchu siedmych princípov 
– humanity, nestrannosti, neutrality, nezávislosti, dobrovoľnosti, jednoty 
a svetovosti. Cieľom kampane je približovať širokej verejnosti myšlienky 
Červeného kríža, ako aj dobrovoľnícku prácu členov SČK. Kampaň 
tiež slúži ako prostriedok náboru nových členov Mládeže SČK, ktorých 
oslovia myšlienky Medzinárodného hnutia.
V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 bolo realizovanie v roku 
2020 výrazne obmedzené, na lokálnej úrovni sa však podarilo usporiadať 
20 aktivít, vďaka ktorým bolo oslovených približne 400 žiakov, študentov 
a ďalších ľudí z verejnosti.  

ZMIERŇOVANIE DOPADU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19
Mládež SČK sa v roku 2020 aktívne zapájala do aktivít územných spol-
kov SČK zameraných na zmierňovanie dopadu pandémie ochorenia 
COVID-19 na zraniteľných ľudí. Členovia Mládeže SČK sa zapojili do 
desiatok rôznych aktivít (pomoc pri prvom celoplošnom testovaní, po-
moc na mobilných odberových miestach, nákupy pre seniorov, rozvoz 

jedál, pomoc v karanténnych centrách, výroba a distribúcia rúšok a iné), 
pričom takto odpracovali viac 7 300 dobrovoľníckych hodín. 

Medzinárodná spolupráca
Mládež Slovenského Červeného kríža je aj v roku 2020 naďalej súčasťou 
Európskej siete mládeže Červeného kríža a Červeného polmesiaca 
(RCRC European Youth Network). Táto sieť mládeže Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca združuje mládež národných spoločností z 
Európy a Strednej Ázie. Vzhľadom na celosvetovú pandémiu spolupráca 
v roku 2020 fungovala len prostredníctvom online stretnutí.  

Lokálne aktivity mládeže 
Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu boli v roku 2020 výrazne 
obmedzené aj lokálne aktivity mládeže. Začiatkom roku 2020 a počas 
leta 2020, keď sa epidemická situácia trocha zlepšila, sa podarilo zorga-
nizovať viacero podujatí – Mládež SČK v Nových Zámkoch usporiadala 
benefičný ples, levickí mládežníci zorganizovali Týždeň prvej pomoci a lo-
kálne kampane bezpríspevkového darcovstva krvi - Jarná kvapka krvi a 
Kvapka Mládeže. Lokálne sa mládežníci podieľali na viacerých aktivitách 
a tréningoch súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci.
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HUMANITÁRNA 
POMOC 
A KRÍZOVÝ 
MANAŽMENT   
KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Krízový manažment má za úlohu vytvárať podmienky na zabezpeče-
nie potrebných zdrojov, síl a prostriedkov na riešenie krízových situá-
cií – v dôsledku prírodných katastrof i ozbrojených konfliktov. Okrem 
prípravy materiálneho zabezpečenia navrhuje, ako v prípade krízy 
postupovať. Veľmi úzko súvisí s následnou konkrétnou humanitár-
nou pomocou, ktorá pomáha obetiam nešťastia a sociálne slabším 
skupinám obyvateľstva. 

Pandémia ochorenia COVID-19
Rok 2020 bol poznačený celosvetovou krízou spôsobenou koronaví-
rusom a ochorením COVID-19. Slovenský Červený kríž počas celého 
roka pravidelne komunikoval s krízovým riadením a krízovými štábmi 
a podieľal sa na znižovaní dopadu pandémie ochorenia COVID-19 
na obyvateľstvo. Od marca 2020, keď bol na Slovensku vyhlásený 
núdzový stav, SČK podnikal kroky na zabezpečenie potrebných 
zdrojov a materiálneho vybavenia územných spolkov SČK a ich 
práce v teréne. Vďaka finančnej podpore viacerých donorov SČK 
vybavil územné spolky SČK humanitárnymi stanmi s vnútorným 
vybavením, pravidelne zabezpečoval ochranné pracovné prostriedky, 
dezinfekciu, germicídne žiariče atď., ktoré boli následne počas celého 
roka 2020 využívané počas zapojenia územných spolkov v teréne – v 
rámci antigénového testovania, ako zdravotné filtre pred nemocnica-
mi a pod. 

Humanitárne jednotky SČK 
Humanitárne jednotky SČK sú zložené z minimálne štyroch dobro-
voľníkov. Tí sú vyškolení v poskytovaní prvej pomoci a v zmierňovaní 
následkov prírodných a priemyselných katastrof. V roku 2020 boli 
členovia humanitárnych jednotiek aktívne zapojení do zmierňovania 
dopadu pandémie ochorenia COVID-19

Záchranné jednotky 
Okresný úrad ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v 
súlade s ustanovením § 14, ods. 1, písm. g) zákona Národnej rady 
SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskor-
ších predpisov a ustanovenia § 8 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 
523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie záchranných 
prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany môže rozhodnúť 
aby SČK vytvoril záchrannú jednotku civilnej ochrany. Rozhodnutím 
Okresného úradu Senica má SČK, územný spolok Senica vytvorenú 
záchrannú jednotku civilnej ochrany. Táto záchranná jednotka je 
vytvorená z členov humanitárnej jednotky SČK.

HUMANITÁRNA POMOC

SČK poskytuje humanitárnu pomoc v rámci materiálnych mož-
nosti 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 pri povodniach 
V letných mesiacoch intenzívne búrky najmä na východe Slovenska 
spôsobili lokálne povodne. Tie spôsobili nemalé škody na majetku 
občanov a samospráv. V obci Pichne v sninskom okrese pomáhal 
Slovenský Červený kríž zapožičaním vysúšačov, aj poskytnutím de-
zinfekčných prostriedkov pre 100 domácností. Miestny spolok SČK 
zabezpečoval stravu a teplý čaj pre záchranné zložky. V obci Zubné v 
humenskom okrese červenokrižiaci tiež zmierňovali dopad vodné-
ho živlu na miestne obyvateľstvo – okrem čistiacich prostriedkov a 
občerstvenia pre zasahujúci personál poskytovali dobrovoľníci SČK 
aj psychickú prvú pomoc pre najviac zasiahnutých.
V októbri 2020 povodne zasiahli aj obyvateľov povodia Hornádu a 
Bodvy v okrese Košice-okolie. Voda najviac potrápila Jasov, Medzev, 



Moldavu nad Bodvou, Veľkú Lodinu, Kostoľany nad Hornádom, 
Kysak a Trebejov. Viac ako 500 ľudí muselo byť náhle evakuovaných. 
SČK, územný spolok Košice-okolie reagoval rýchlo  - zabezpečil 
viac ako 660 kg čerstvých i trvanlivých potravín ako aj čistiace a 
dezinfekčné prostriedky pre zasiahnuté domácnosti, ktoré výrazne 
pomohli pri odstraňovaní následkov zaplavenia a pri čistení studní. 

Zmierňovanie následkov požiarov
Na jar 2020 SČK, územný spolok Spišská Nová Ves poskytol huma-
nitárnu pomoc obyvateľom Krompách a Závadky, ktorých domovy 
zničil požiar. V Závadke zhorelo 6 obydlí, o strechu nad hlavou prišlo 

56 ľudí, z toho viac ako polovica detí do 15 rokov. SČK zasiahnutým 
poskytol potraviny, deky a oblečenie.
V decembri 2020 horelo v obci Žehra, 45 obyvateľom SČK zabezpe-
čoval pomoc vo forme oblečenia.
Koncom apríla vyhoreli sociálne byty v obci Hostice, o strechu nad 
hlavou prišlo približne 50 ľudí. SČK, územný spolok Rimavská Sobo-
ta, poskytol týmto ľuďom materiálnu pomoc v podobe šatstva, diek, 
paplónov, vankúšov a čistiacich prostriedkov.
Pri zmierňovaní následkov požiaru pomáhali aj červenokrižiaci z 
Popradu, keď koncom augusta 2020 požiar zasiahol dvojpodlažný 
rodinný dom. O bývanie prišlo 43 osôb. Počas vyhlásenej mimoriad-
nej situácie SČK, územný spolok Poprad zabezpečoval stravovanie 
pre zasiahnuté osoby.

Nehoda na diaľnici pri Poprade
Začiatkom roka 2020 došlo k hromadnej dopravnej nehode na diaľni-
ci D1 pri Poprade. SČK, územný spolok Poprad pomáhal zmierňovať 
následky nehody a zabezpečoval pitný režim a potravinové balíčky 
pre účastníkov nehody a tiež príslušníkov policajného a hasičského 
zboru. Pripravili teplý čaj pre 34 dospelých a 8 detí, ktorí sa nachá-
dzali v evakuačnom autobuse a kávu a čaj pre 15 príslušníkov policaj-
ného a hasičského zboru. SČK následne zabezpečil ďalších  
72 potravinových balíčkov a deky pre deti,  ktoré odniesol na dohod-
nuté miesto. 

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

VALNÉ ZHROMAŽDENIE VZS SČK
Dňa 2. februára 2020 sa uskutočnilo na Územnom spolku Slovenské-
ho Červeného kríža Bratislava-mesto VII. Valné zhromaždenie Vodnej 
záchrannej služby Slovenského Červeného kríža, na ktorom bola pre 
obdobie 2020 až 2024 zvolená výkonná rada a novým prezidentom 
VZS SČK sa stal JUDr. Ing. Roman Rybák.

VZDELÁVANIE 
VZS SČK v školiacich strediskách zabezpečuje školenie a preš-
koľovanie plavcov – záchranárov. Kurz je určený pre záujemcov, 

ktorí chcú vykonávať preventívnu a priamu záchrannú službu na 
vodných plochách, plaveckých zariadeniach, vodných cestách a v 
ich bezprostrednej blízkosti. Kurzy sú tiež určené pre pracovníkov 
regeneračných rehabilitačných a kúpeľných zariadení, ktoré prevádz-
kujú liečebné vane a bazény s maximálnou hĺbkou vody do 130 cm. 
Obsah kurzu je zameraný na teoretické a praktické zvládnutie činnos-
tí vodného záchranára tak, aby bol schopný samostatne zasahovať s 
cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri rekreačnej a športo-
vej 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.

TYPY KURZOV VODNEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY SČK:
1. kvalifikačný stupeň – Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné 
 a liečebné vane a bazény
2. kvalifikačný stupeň – Bronz - plavčík pre bazény
3. kvalifikačný stupeň – Striebro - plavčík na otvorenú vodu
4. kvalifikačný stupeň – Zlato - vedúci strediska Vodnej záchrannej  
 služby SČK
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PÔSOBENIE PLAVČÍKOV SČK
Počas roku 2020 vzhľadom na epidémiu COVID-19 a opatrenia 
s tým spojené pôsobili plavčíci Slovenského Červeného kríža na 
otvorených vodných plochách a pri bazénoch na Slovensku vo veľmi 
obmedzenom rozsahu.

Školiace stredisko VZS SČK Liptovský Mikuláš realizovalo len jeden 
kurz v improvizovaných podmienkach v priestoroch Tatralandie, 
ktorý absolvovalo 25 plavčíkov. Každoročná spolupráca s Katolíckou 

univerzitou v Ružomberku, Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdra-
votníckej univerzity v Banskej Bystrici a Akadémiou ozbrojených síl v 
Liptovskom Mikuláši bola pozastavená.

Školiace stredisko VZS SČK Bratislava-mesto realizovalo 6 kurzov, 
ktoré absolvovalo 131 plavčíkov.

Školiace stredisko VZS SČK Prešov realizovalo 4 kurzy, ktoré absol-
vovalo 65 plavčíkov.

PÁTRACIA 
SLUŽBA   
Slovenský Červený kríž vykonáva činnosť Pátracej služby tak, ako to 
vyplýva zo Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov a 
tiež príslušných medzinárodných pravidiel. Riešenie žiadostí prebieha 
nielen v spolupráci s pátracími službami jednotlivých národných spo-
ločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ale aj prostred-
níctvom pravidelnej komunikácie s rôznymi inštitúciami Slovenskej 
republiky - Slovenský národný archív, Register obyvateľstva SR, 
matričné úrady, Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad, Policajný 
zbor SR, Úrad pre hraničnú a cudzineckú políciu, obecné úrady, 
Slovenský národný archív SR a iné.

SČK aj v roku 2020 prijímal žiadosti o pátranie po osobách s cieľom 
obnoviť rodinné väzby, spájať rozdelené rodiny, poskytovať príbuz-
ným hľadaných osôb informácie o ich pobyte, mieste posledného
odpočinku alebo poskytnúť pomoc pri administratívnych úkonoch. 

V októbri 2020 sa mali v Bratislave stretnúť zástupcovia pátracích 
služieb z Česka, Maďarska a Poľska s kolegami z Medzinárodného
výboru ČK. Pre pandémiu bolo plánované stretnutie odložené. 
Spolupráca, konzultácie a výmena skúseností však funguje online a 
Slovenský Červený kríž je s kolegami zo zahraničia naďalej v úzkom 
kontakte.

Počet prijatých žiadostí: 63
Žiadosti zo Slovenskej republiky: 47
Žiadosti zo zahraničia – od národných spoločností Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca: 16 (najmä z Ruskej federácie, Ukrajiny, 
Rakúska, Švajčiarska, Belgicka a Českej republiky)
Počet žiadostí týkajúcich sa migrantov: 2 (Švajčiarsko, Belgicko)
Počet Odkazov Červeného kríža (Red Cross Messages): 1

Školiace stredisko VZS SČK Preškolenie
Regeneračné, rehabilitačné 

vane a bazény
KS bronz KS striebro KS zlato

Bratislava-mesto 35 49 38 9 0

Liptovský Mikuláš 10 9 6 0 0

Prešov 65 0 0 0 0

S P O L U 110 58 44 9 0



SČK je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červe-
ného polmesiaca (ČK/ČP). Medzinárodná federácia ČK/ČP (MFČK/
ČP) združuje 192 národných spoločností ČK/ČP vo svete a koordi-
nuje humanitárnu pomoc národných spoločností v prípade katastrof 
a núdze. 

V roku 2020 bol Slovenský Červený kríž v úzkom kontakte s kolegami 
z medzinárodných štruktúr ČK/ČP najmä v oblasti prevencie a aktivít 
na zmierňovanie dopadu pandémie ochorenia COVID-19. SČK tiež 
spolupracoval pri pravidelnom vyhodnocovaní dosahu činnosti člen-
ských národných spoločností MFČK/ČP na zmierňovanie dopadu 
pandémie na zraniteľné obyvateľstvo v celosvetovom meradle. 

Pandemická situácia ovplyvnila všetky aktivity a spolupráca sa rozší-
rila najmä vo virtuálnom priestore prostredníctvom videokonferencií a 
webinárov. Vďaka spolupráci s Medzinárodnou federáciou ČK/ČP a 
viacerými národnými spoločnosťami Červeného kríža SČK priebežne 
počas roka pripravoval slovenské verzie osvetových vizuálov, spustil 
online kurz starostlivosti o chorého člena domácnosti, či preložil 
materiály na podporu mentálneho zdravia v čase sociálnej izolácie – 
Denník duševnej pohody.

Holandský Červený kríž a Rumunský Červený kríž v rámci spolu-
práce s nadnárodnými partnermi finančne podporili aktivity SČK v 
oblasti prevencie a zabezpečovania ochranných prostriedkov pre 
dobrovoľníkov a zamestnancov SČK. 

MEDZINÁRODNÁ 
SPOLUPRÁCA 
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ POČAS 
PANDÉMIE COVID-19 

Od začiatku pandémie Slovenský Červený kríž a jeho aktivity 
podporilo veľa dlhoročných, ale aj úplne nových partnerov, donorov, 
spoločností či jednotlivcov – finančne, materiálne, alebo venovaním 
svojho voľného času ako dobrovoľníci. Táto pomoc umožnila nielen 
vykonávať bežnú prácu SČK v zmenených podmienkach, no vďaka 
nej bola národná spoločnosť schopná podať pomocnú ruku širšiemu 
okruhu zraniteľných ľudí, byť naďalej spoľahlivým partnerom štátnej 
správe, samosprávam i celej spoločnosti. Vďaka podpore a solida-
rite, ktorú červenokrižiaci výrazne pocítili, boli tiež lepšie pripravení 
pomáhať aj počas druhej vlny pandémie. Veľké ĎAKUJEME patrí 
všetkým, ktorí dôverujú Slovenskému Červenému krížu a jeho mottu 
SPOLU POMÔŽEME!

Amazon
Aj vďaka štedrému finančnému daru spoločnosti Amazon už na jar 
2020 SČK mohol naďalej pomáhať aj počas druhej vlny pandémie – 
hromadne zabezpečil ochranné pracovné prostriedky a dezinfekciu 
pre svojich pracovníkov a dobrovoľníkov, ale aj germicídne žiariče do 
terénu a do zariadení sociálnych služieb. V Banskej Bystrici tento dar 
pomohol prispieť na zakúpenie karavanu, v ktorom slovenskí červe-
nokrižiaci celoročne vykonávali mobilné testovanie na COVID-19 v 
celom regióne.

Coca-Cola
Vďaka finančnej podpore z Nadácie Coca-Cola zabezpečil SČK pre 
pracovníkov a dobrovoľníkov vo všetkých 35 územných spolkoch 
nové humanitárne stany s vnútorným vybavením. Počas roka v 
nich vo viacerých mestách červenokrižiaci zabezpečovali filtre pred 
nemocnicami, či neskôr na jeseň a v zime boli súčasťou mobilných 
odberových miest SČK pre antigénové testovanie obyvateľstva. 

Coca-Cola v roku 2020 podporila SČK aj svojimi nápojmi v podobe 
vianočnej fundraisingovej kampane #DarujmeSa.

Finančná podpora partnerov umožnila Slovenskému Červenému 
krížu sústrediť sa na poskytovanie pomoci v čase, keď aktivity priná-
šajúce organizácii finančné zdroje na fungovanie boli kvôli prísnym 
celoštátnym opatreniam pozastavené. 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 mimoriadnou situáciou. Tie tak mohli rozširovať 
dosah pomoci v podobe prípravy, výdaja či rozvozu stravy zraniteľ-
ným skupinám obyvateľstva, donášky nákupov, liekov a distribúcie 
rúšok. Vďaka projektu Slovenský Červený kríž pripravil aj slovenskú 
verziu online kurzu Starostlivosť doma, ktorý dáva návod na to, 
ako v domácom prostredí opatrovať osoby zasiahnuté ochorením 
COVID-19.

Aby červenokrižiaci mohli pomáhať, tiež potrebovali pomoc. Projekt 
Podpora činnosti SČK a jeho aktivít počas pandémie COVID-19, 
ktorý bol financovaný z Nadačného fondu Kaufland pri Nadácie 
Centrum pre filantropiu, výrazne prispel k personálnemu zabez-
pečeniu 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 mimoriad-
nej situácii – príprava a rozvoz stravy, koordinácia činnosti dobro-
voľníkov, donáška liekov, nákup potravín, základných hygienických 
prostriedkov a pod. 

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

Spojením síl a finančných prostriedkov viacerých partnerov za SČK 
Banská Bystrica podarilo zakúpiť špeciálne upravený karavan, ktorý 
slúži ako odberová jednotka. Zdravotníkom poskytuje kompletné 
zázemie.

PARTNERI 
A SPOLUPRÁCA

Mobilné odberové miesto SČK v Humennom



Počas prvej vlny pandémie zapožičala spoločnosť Škoda Auto Slo-
vensko  svoje vozidlá viacerým územným spolkom SČK. Vďaka posil-
nenému vozovému parku mohli červenokrižiaci v Bratislave, Leviciach, 
Liptovskom Mikuláši a v Poprade rozviezť viac obedov, nákupov a inej 
materiálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli odkázaní na pomoc. 

Kaufland Slovenská republika, v.o.s. 
Dlhoročná spolupráca SČK so spoločnosťou Kaufland sa v uplynulom 
roku opäť prehĺbila. Svedčia o tom aj výsledky v rôznych oblastiach 
kooperácie na celoslovenskej i regionálnej úrovni.

Autá pre terénne sociálne služby SČK 
V roku 2020 Slovenský Červený kríž a spoločnosť Kaufland pokračo-
vali v projekte podpory terénnych sociálnych služieb SČK. Pomôcť 
mohol každý, kto od 29. októbra do 2. decembra 2020 nakúpil pro-
dukty „Z lásky k tradícii“. Z každého zakúpeného produktu Kaufland 
Slovenská republika prispel 5 centov na nákup vozidiel pre terénne 
sociálne služby SČK. Kaufland daroval ďalších 5 nových automobilov 
územným spolkom SČK Banská Štiavnica, Komárno, Košice – mesto, 
Trenčín a Prešov. 

Pomáhame potravinami 
Pandemická situácia na Slovensku ovplyvnila aj niektoré dlhoročné 
spoločné aktivity Slovenského Červeného kríža a spoločnosti Kau-
fland. Ďalší ročník spoločného projektu Pomáhame potravinami, keď 
zákazníci počas svojho nákupu mohli kúpiť a darovať trvanlivé potravi-
ny pre ľudí v núdzi v ktorejkoľvek predajni Kauflandu na Slovensku, bol 
kvôli núdzovému stavu odložený. Kaufland však opäť daroval 12 ton 
trvanlivých potravín v podobe 700 balíkov. Tie Slovenský Červený kríž 
distribuoval rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ĎAKUJE ZA FINANČNÚ A MATE-
RIÁLNU PODPORU AJ SPOLOČNOSTIAM:

Mondelez Europe Services GmbH, Procter & Gamble, Beiersdorf Slo-
vakia, 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 kríž, Swiss Re 
Foundation, Birell, Jazykový mentoring, Palma a.s., OMV, PSA Peuge-
ot Citroën Slovakia a mnoho ďalších.

2create
V roku 2020 Slovenský Červený kríž naďalej spolupracoval s reklam-
nou agentúrou 2create - agentúra pripravuje grafiku časopisu Zvesti, 
výročných správ SČK, alebo sa podieľa na príprave rôznych osveto-
vých vizuálov, celoslovenských kampaniach a pod.

Ďalší partneri, ktorí podporili SČK finančne alebo materiálne:
Dôvera zdravotná poisťovňa
Henkel Slovensko, s. r.o.
IOSEC
Palma a. s.
Tesco Stores SR, a.s.
Coop Jednota

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

Každý rok mnohí jednotlivci, ale aj právnické osoby, venujú 2 % z dane 
zo svojich príjmov na podporu aktivít Slovenského Červeného kríža. 
 
Darujme.sk je portál, ktorý neziskovým organizáciám umožňuje prijí-
mať finančné príspevky online. Prostredníctvom tohto portálu sympa-
tizanti SČK aj v roku 2020 jednorazovo alebo pravidelným príspevkom Odovzdanie balíka v rámci projektu Pomáhame potravinami v Rožňave
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podporovali činnosť SČK.

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ AKOUKOĽVEK FORMOU PRISPE-
LI AJ V ROKU 2020 K TOMU, ABY SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ 
MOHOL SVOJOU ČINNOSŤOU AJ NAĎALEJ PRINÁŠAŤ ĽUĎOM 
NÁDEJ A ZMIERŇOVAŤ ICH UTRPENIE.

Slovenský Červený kríž je tiež členom Rady vlády Slovenskej republiky 
pre mimovládne organizácie, Platformy mimovládnych rozvojových or-
ganizácií, členom Slovenského výboru pre medzinárodné humanitárne 
právo, členom Slovenskej resuscitačnej rady a tiež členom Platformy 
dobrovoľníckych centier a organizácií.

PROPAGÁCIA SČK 

Médiá
V roku  2020 bola spustená nová verzia webovej stránky Slovenského 
Červeného kríža a tiež podstránok jednotlivých územných spolkov. 
Prostredníctvom nej SČK celoročne propaguje svoju činnosť a šíri 
osvetu v rôznych oblastiach. 
V roku 2020 stránka výrazne podporovala osvetu v oblasti prevencie 
šírenia koronavírusu a ním spôsobenej choroby COVID-19. Pripravené 
a zverejnené boli videá, osvetové vizuály, preložené boli viaceré publi-
kácie národných spoločností Červeného kríža na zmierňovanie dopadu 
pandémie. K propagácii činnosti SČK a osvete výrazne prispieva 
Facebook a Instagram. 

Informácie a správy o aktivitách SČK sa pravidelne objavujú aj v celo-
slovenských i lokálnych tlačových, televíznych, rozhlasových médiách 
a na internetových informačných portáloch.

Časopis Zvesti 
V roku 2020 bolo vydané jedno špeciálne číslo časopisu Zvesti Sloven-
ského Červeného kríža Zvesti. Venované bolo predstaveniu širokého 
spektra aktivít Slovenského Červeného kríža, jeho územných spolkov, 
členov miestnych spolkov, dobrovoľníkov a zamestnancov, ktoré v 
roku 2020 výrazne prispeli k zmierňovaniu dopadu pandémie ochore-
nia COVID-19 na obyvateľov Slovenska. 



FINANČNÁ ČASŤ
PREHĽAD MAJETKU, VLASTNÝCH A CUDZÍCH ZDROJOV, VÝNOSOV, NÁKLADOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU K 31. 12. 2020
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AKTÍVA

Dlhodobý 
nehmotný 

majetok

Dlhodobý hmotný 
majetok

Dlhodobý 
finančný 
majetok

Zásoby
Krátkodobé 
pohľadávky

Finančné účty
Časové 

rozlíšenie aktív
MAJETOK SPOLU

06 Bratislava

 -mesto
0,00 € 34 405,71 € 0,00 € 80,37 € 1 908,70 € 173 552,35 € 1 118,34 € 211 065,47 €

07 Bratislava

 -okolie
0,00 € 7 960,51 € 0,00 € 70,27 € 933,00 € 11 288,76 € 362,03 € 20 614,57 €

08 Dunajská   

Streda
0,00 € 7 394,02 € 0,00 € 71,49 € 2 787,28 € 129 679,82 € 0,00 € 139 932,61 €

09 Galanta 0,00 € 7 394,81 € 0,00 € 247,23 € 0,00 € 44 341,72 € 248,04 € 52 231,80 €

10 Komárno 0,00 € 7 794,20 € 0,00 € 149,40 € 0,00 € 43 273,92 € 0,00 € 51 217,52 €

11 Levice 0,00 € 26 637,15 € 0,00 € 2 759,75 € 40,00 € 46 066,68 € 2 629,86 € 78 133,44 €

12 Nitra 0,00 € 7 687,19 € 0,00 € 8,46 € 1 658,83 € 39 671,28 € 0,00 € 49 025,76 €

13 Nové Zámky 0,00 € 321,62 € 0,00 € 11,83 € -255,60 € 62 607,86 € 0,00 € 62 685,71 €

14 Senica 0,00 € 53 879,58 € 0,00 € 2 136,70 € 16 672,70 € 207 576,48 € 11 677,48 € 291 942,94 €

15 Topoľčany 0,00 € 34 692,14 € 0,00 € 385,60 € 383,39 € 24 841,03 € 0,00 € 60 302,16 €

16 Trenčín 0,00 € 261 964,34 € 0,00 € 2 743,88 € 1 419,31 € 37 759,91 € 1 366,00 € 305 253,44 €

17 Trnava 0,00 € 41 932,45 € 0,00 € 11,63 € 360,00 € 21 449,60 € 340,25 € 64 093,93 €

18 Banská 

 Bystrica
0,00 € 101 856,04 € 0,00 € 1 096,29 € 23 891,83 € 94 791,16 € 2 667,87 € 224 303,19 €

19 Čadca 0,00 € 7 396,20 € 0,00 € 60,04 € 192,00 € 32 857,15 € 0,00 € 40 505,39 €

20 Dolný Kubín 0,00 € 7 685,34 € 0,00 € 57,80 € 904,00 € 20 800,67 € 0,00 € 29 447,81 €

21 Liptovský   

Mikuláš
0,00 € 17 794,34 € 0,00 € 655,00 € 13 929,44 € 88 603,52 € 5 281,35 € 126 263,65 €

22 Lučenec 0,00 € 8 186,19 € 0,00 € 74,68 € 121,00 € 91 190,19 € 286,50 € 99 858,56 €

25 Prievidza 0,00 € 11 928,78 € 0,00 € 65,28 € 300,00 € 15 605,26 € 278,16 € 28 177,48 €

26 Rimavská   

Sobota
0,00 € 8 769,46 € 0,00 € 701,36 € -9 336,59 € 119 195,17 € 276,30 € 119 605,70 €

29 Žiar nad   

Hronom
0,00 € 17 670,96 € 0,00 € 116,79 € 737,95 € 11 208,97 € -7 570,11 € 22 164,56 €

30 Žilina 0,00 € 44 882,92 € 0,00 € 198,90 € 4 023,10 € 58 564,47 € 0,00 € 107 669,39 €

31 Bardejov 0,00 € 7 308,14 € 0,00 € 65,47 € 2 416,06 € 8 612,19 € 0,00 € 18 401,86 €

32 Humenné 0,00 € 18 494,28 € 0,00 € 306,18 € 6 307,73 € 109 539,94 € 1 763,08 € 136 411,21 €

33 Košice - mesto 0,00 € 417 357,52 € 0,00 € 3 578,34 € 9 796,33 € 133 914,64 € 1 845,66 € 566 492,49 €

34 Košice - vidiek 0,00 € 44 718,02 € 0,00 € 427,64 € 4 942,32 € 41 074,30 € 4 706,37 € 95 868,65 €

35 Michalovce 0,00 € 8 882,40 € 0,00 € 76,06 € 2 284,70 € 59 609,68 € 248,03 € 71 100,87 €

36 Poprad 0,00 € 55 986,81 € 0,00 € 2 513,67 € 8 662,12 € 45 417,83 € 1 874,43 € 114 454,86 €

37 Prešov 0,00 € 25 396,41 € 0,00 € 99,02 € 3 297,81 € 36 545,36 € 0,00 € 65 338,60 €

38 Rožňava 0,00 € 41 147,14 € 0,00 € 2 147,25 € 3 294,21 € 80 877,46 € 866,43 € 128 332,49 €

39 Spišská Nová  

 Ves
0,00 € 7 306,34 € 0,00 € 870,48 € 1 336,00 € 65 396,06 € 0,00 € 74 908,88 €

41 Svidník 0,00 € 25 869,32 € 0,00 € 68,33 € 15 897,91 € 43 139,41 € 0,00 € 84 974,97 €

42 Trebišov 0,00 € 322 877,36 € 18 683,59 € 3 661,97 € 4 814,82 € 97 631,77 € 1 429,31 € 449 098,82 €

43 Vranov 0,00 € 14 693,95 € 0,00 € 1 989,71 € 2 273,77 € 62 701,98 € 0,00 € 81 659,41 €

45 Banská 

 Štiavnica
0,00 € 11 697,39 € 0,00 € 38,73 € 1 496,11 € 50 247,48 € 0,00 € 63 479,71 €

46 Snina 0,00 € 315 257,73 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 70 118,09 € 0,00 € 385 435,82 €

01 ÚS SČK 0,00 € 850 118,79 € 0,00 € 189,73 € 164 964,41 € 1 056 125,37 € 8 424,01 € 2 079 822,31 €

SČK SPOLU 0,00 € 2 885 345,55 € 18 683,59 € 27 735,33 € 292 514,64 € 3 335 877,53 € 40 119,39 € 6 600 276,03 €
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PASÍVA
Dlhodobý 

nehmotný majetok

Dlhodobý 
hmotný 

majetok

Dlhodobý 
finančný 
majetok

Zásoby
Krátkodobé 
pohľadávky

Finančné účty
Časové 

rozlíšenie aktív
MAJETOK SPOLU

06 Bratislava

 -mesto
118 650,03 € 0,00 € -19 738,78 € 10 081,78 € 9 620,96 € 14 167,26 € 78 284,22 € 211 065,47 €

07 Bratislava

 -okolie
0,00 € 0,00 € 3 661,53 € -775,03 € 200,40 € 7 955,51 € 9 572,16 € 20 614,57 €

08 Dunajská   

Streda
21 006,83 € 0,00 € 77 510,59 € 6 959,79 € 0,00 € 7 313,12 € 27 142,28 € 139 932,61 €

09 Galanta 19 831,90 € 0,00 € 28 734,14 € -6 665,59 € 379,61 € 2 556,93 € 7 394,81 € 52 231,80 €

10 Komárno 4 932,04 € 0,00 € 37 158,95 € 82,31 € 0,00 € 1 515,57 € 7 528,65 € 51 217,52 €

11 Levice 26 589,82 € 0,00 € -26 847,89 € 14 645,36 € 5 610,87 € 24 821,26 € 33 314,02 € 78 133,44 €

12 Nitra 36 765,86 € 0,00 € -13 811,02 € 12 793,14 € 0,00 € 5 590,59 € 7 687,19 € 49 025,76 €

13 Nové Zámky 53 908,49 € 0,00 € 1 403,86 € 2 788,19 € 0,00 € 4 585,17 € 0,00 € 62 685,71 €

14 Senica 0,00 € 0,00 € 178 358,12 € 32 191,37 € 13 533,72 € 47 691,70 € 20 168,03 € 291 942,94 €

15 Topoľčany 7 070,85 € 0,00 € -5 706,30 € -17 165,69 € 0,00 € 41 134,97 € 34 968,33 € 60 302,16 €

16 Trenčín 116 535,76 € 0,00 € 32 320,86 € -4 351,52 € 15 349,77 € 13 131,17 € 132 267,40 € 305 253,44 €

17 Trnava 89 317,71 € 0,00 € -28 542,64 € -10 960,68 € 0,00 € 4 190,91 € 10 088,63 € 64 093,93 €

18 Banská 

 Bystrica
40 537,42 € 0,00 € 6 585,87 € 39 967,37 € 9 024,26 € 43 152,77 € 85 035,50 € 224 303,19 €

19 Čadca 9 544,17 € 0,00 € 21 155,27 € 331,99 € 0,00 € 2 077,76 € 7 396,20 € 40 505,39 €

20 Dolný Kubín 2 147,52 € 0,00 € 9 739,22 € 3 523,98 € 736,97 € 2 185,25 € 11 114,87 € 29 447,81 €

21 Liptovský   

Mikuláš
16 174,58 € 0,00 € -21 416,58 € -29 102,91 € 15 812,67 € 84 020,11 € 60 775,78 € 126 263,65 €

22 Lučenec 12 237,88 € 0,00 € 80 432,53 € -5 787,23 € 1 820,48 € 2 941,84 € 8 213,06 € 99 858,56 €

25 Prievidza 31 892,91 € 0,00 € -26 078,98 € 7 751,11 € 821,75 € 3 732,33 € 10 058,36 € 28 177,48 €

26 Rimavská   

Sobota
13 098,91 € 0,00 € 109 192,04 € -23 790,07 € 513,43 € 11 424,83 € 9 166,56 € 119 605,70 €

29 Žiar nad   

Hronom
23 399,21 € 0,00 € -27 994,30 € 1 518,39 € 1 041,19 € 8 499,95 € 15 700,12 € 22 164,56 €

30 Žilina 161 155,96 € 0,00 € -133 112,40 € -8 272,76 € 0,00 € 41 274,14 € 46 624,45 € 107 669,39 €

31 Bardejov 2 123,40 € 0,00 € 10 323,40 € -3 135,79 € 0,00 € 1 782,71 € 7 308,14 € 18 401,86 €

32 Humenné 9 302,33 € 0,00 € 3 866,71 € -4 227,55 € 11 858,00 € 33 261,80 € 82 349,92 € 136 411,21 €

33 Košice - mesto 222 589,41 € 0,00 € -29 800,68 € -21 319,45 € 0,00 € 44 813,75 € 350 209,46 € 566 492,49 €

34 Košice - vidiek 11 991,37 € 0,00 € 31 291,27 € -9 986,44 € 789,00 € 16 995,09 € 44 788,36 € 95 868,65 €

35 Michalovce 145 153,33 € 0,00 € -144 306,80 € 4 082,79 € 4 925,18 € 17 161,21 € 44 085,16 € 71 100,87 €

36 Poprad 107 435,40 € 0,00 € -99 057,46 € -13 992,03 € 11 323,74 € 67 415,94 € 41 329,27 € 114 454,86 €

37 Prešov 11 742,40 € 0,00 € -28 983,84 € 33 491,47 € 9 939,17 € 15 078,94 € 24 070,46 € 65 338,60 €

38 Rožňava 0,00 € 0,00 € 50 701,79 € -1 132,58 € 5 674,28 € 42 049,05 € 31 039,95 € 128 332,49 €

39 Spišská Nová  

 Ves
3 397,07 € 0,00 € 15 845,81 € 5 658,25 € 1 995,43 € 16 548,17 € 31 464,15 € 74 908,88 €

41 Svidník 6 577,75 € 0,00 € 2 595,87 € -9 967,67 € 529,36 € 35 789,60 € 49 450,06 € 84 974,97 €

42 Trebišov 118 993,64 € 0,00 € -41 430,39 € -906,32 € 960,00 € 27 568,61 € 343 913,28 € 449 098,82 €

43 Vranov 13 596,09 € 0,00 € 19 307,53 € 1 403,34 € 3 968,04 € 6 958,99 € 36 425,42 € 81 659,41 €

45 Banská 

 Štiavnica
8 706,81 € 0,00 € 6 042,99 € -1 106,92 € 3 640,78 € 24 991,89 € 21 204,16 € 63 479,71 €

46 Snina 15 513,85 € 0,00 € 3 248,67 € 7 341,64 € 1 622,40 € 56 622,63 € 301 086,63 € 385 435,82 €

01 ÚS SČK 1 667 725,80 € 0,00 € -170 447,46 € 46 479,74 € 9 635,67 € 79 727,88 € 446 700,68 € 2 079 822,31 €

SČK SPOLU 3 149 646,50 € 0,00 € -87 798,50 € 58 445,78 € 141 327,13 € 860 729,40 € 2 477 925,72 € 6 600 276,03 €
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Výnosy 2019 Náklady 2019
Hospodársky výsledok 

2019
Výnosy 2020 Náklady 2020

Hospodársky 
výsledok 2020

Bratislava - mesto 294 824,18 € 284 931,73 € 9 892,45 € 453 533,21 € 443 451,43 € 10 081,78 €

Bratislava - okolie 57 217,89 € 61 776,34 € -4 558,45 € 46 028,08 € 46 803,11 € -775,03 €

Dunajská Streda 105 128,11 € 97 185,40 € 7 942,71 € 116 975,19 € 110 015,40 € 6 959,79 €

Galanta 37 642,57 € 42 881,34 € -5 238,77 € 32 780,26 € 39 445,85 € -6 665,59 €

Komárno 58 380,47 € 58 023,96 € 356,51 € 47 334,39 € 47 252,08 € 82,31 €

Levice 328 629,99 € 341 761,59 € -13 131,60 € 311 604,79 € 296 959,43 € 14 645,36 €

Nitra 94 529,51 € 86 322,54 € 8 206,97 € 87 148,31 € 74 355,17 € 12 793,14 €

Nové Zámky 75 366,27 € 73 531,66 € 1 834,61 € 79 296,97 € 76 508,78 € 2 788,19 €

Senica 396 850,51 € 382 949,03 € 13 901,48 € 485 438,89 € 453 247,52 € 32 191,37 €

Topoľčany 163 861,92 € 163 475,65 € 386,27 € 196 441,09 € 213 606,78 € -17 165,69 €

Trenčín 496 663,35 € 496 103,13 € 560,22 € 511 479,93 € 515 831,45 € -4 351,52 €

Trnava 48 815,06 € 60 046,06 € -11 231,00 € 35 221,74 € 46 182,42 € -10 960,68 €

Banská Bystrica 398 342,49 € 388 758,34 € 9 584,15 € 552 923,31 € 512 955,94 € 39 967,37 €

Čadca 45 125,77 € 44 169,43 € 956,34 € 43 934,97 € 43 602,98 € 331,99 €

Dolný Kubín 55 404,66 € 57 193,56 € -1 788,90 € 46 165,20 € 42 641,22 € 3 523,98 €

Liptovský Mikuláš 402 841,92 € 438 723,13 € -35 881,21 € 460 229,01 € 489 331,92 € -29 102,91 €

Lučenec 124 196,39 € 109 655,17 € 14 541,22 € 64 404,91 € 70 192,14 € -5 787,23 €

Martin 15 839,20 € 22 793,45 € -6 954,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prievidza 59 376,67 € 57 492,28 € 1 884,39 € 60 646,51 € 52 895,40 € 7 751,11 €

Rimavská Sobota 172 274,55 € 146 463,95 € 25 810,60 € 104 805,94 € 128 596,01 € -23 790,07 €

Žiar nad Hronom 116 673,73 € 116 587,95 € 85,78 € 134 677,19 € 133 158,80 € 1 518,39 €

Žilina 282 996,21 € 285 768,29 € -2 772,08 € 370 700,73 € 378 973,49 € -8 272,76 €

Bardejov 66 963,01 € 68 538,41 € -1 575,40 € 50 442,12 € 53 577,91 € -3 135,79 €

Humenné 244 279,84 € 256 092,85 € -11 813,01 € 353 648,90 € 357 876,45 € -4 227,55 €

Košice - mesto 511 747,67 € 530 890,98 € -19 143,31 € 571 882,72 € 593 202,17 € -21 319,45 €

Košice - vidiek 155 316,39 € 155 288,34 € 28,05 € 132 165,30 € 142 151,74 € -9 986,44 €

Michalovce 169 757,11 € 174 099,73 € -4 342,62 € 241 828,74 € 237 745,95 € 4 082,79 €

Poprad 530 805,20 € 547 759,99 € -16 954,79 € 592 807,92 € 606 799,95 € -13 992,03 €

Prešov 174 417,04 € 156 923,27 € 17 493,77 € 206 559,07 € 173 067,60 € 33 491,47 €

Rožňava 403 706,36 € 365 571,35 € 38 135,01 € 415 430,90 € 416 563,48 € -1 132,58 €

Spišská Nová Ves 51 333,44 € 50 541,95 € 791,49 € 95 720,48 € 90 062,23 € 5 658,25 €

Svidník 96 230,95 € 95 486,66 € 744,29 € 144 187,71 € 154 155,38 € -9 967,67 €

Trebišov 1 010 796,83 € 1 020 249,75 € -9 452,92 € 1 098 297,34 € 1 099 203,66 € -906,32 €

Vranov 127 918,07 € 114 198,01 € 13 720,06 € 145 039,86 € 143 636,52 € 1 403,34 €

Banská Štiavnica 141 309,23 € 139 923,89 € 1 385,34 € 201 002,04 € 202 108,96 € -1 106,92 €

Snina 151 316,24 € 145 172,29 € 6 143,95 € 227 101,01 € 219 759,37 € 7 341,64 €

ÚS SČK 684 763,81 € 644 877,17 € 39 886,64 € 1 114 294,11 € 1 067 814,37 € 46 479,74 €

8 351 642,61 € 8 282 208,62 € 69 433,99 € 9 832 178,84 € 9 773 733,06 € 58 445,78 €
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STAV DLHODOBÉHO MAJETKU ZA ROK 2020

Dlhodobý 
nehmotný 

majetok 
(softver 

a ost.dlh.
nehm.

majetok)

Pozemky
Umelecké 

diela  a 
zbierky

Stavby

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí

Dopravné 
prostriedky

Pesto-
vateľské 

celky 
trvalých 

porastov

Základ-
né 

stádo a 
ťažné 

zvieratá

Drobný a 
ostatný 

dlhodobý 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého 

majetku

Poskyt-
nuté 

pred-
davky 
na dl-

hodobý 
hmotný 

majetok

SPOLU

Prvotné 

ocenenie

Stav na zači-

atku bežného 

účt. obdobia

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

prírastky 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 196 989,01 € 90 606,00 € 0,00 € 471 285,07 € 758 880,08 €

úbytky 0 -12 237,78 € 0,00 € -55 797,65 € -37 445,47 € -23 430,11 € -23 483,26 € -447 688,67 € -600 082,94 €

Stav na 

konci bežného 

účtovného 

obdobia

4905,57 306 274,22 € 57 956,59 € 3 928 449,21 € 1 361 968,05 € 1 810 773,75 € 0,00 € 0,00 € 437 647,57 € 23 596,40 € 7 931 571,36 €

Oprávky  

Stav na zači-

atku bežného 

účt. 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 €

prírastky 0,00 € 0,00 € 167 164,69 € 76 879,08 € 333 818,98 € 0,00 € 0,00 € 577 862,75 €

úbytky 0,00 € 0,00 € -62 045,75 € -37 445,47 € -23 430,11 € -17 235,16 € 0,00 € -140 156,49 €

Stav na 

konci bežného 

účtovného 

obdobia

4905,57 0,00 € 0,00 € 2 179 942,27 € 1 102 291,64 € 1 315 678,50 € 0,00 € 0,00 € 443 407,83 € 0,00 € 5 046 225,81 €

Opravné 

položky

Stav na zači-

atku bežného 

účt. obdobia

prírastky

úbytky

Stav na 

konci bežného 

účtovného 

obdobia

Zostatková 

hodnota

Stav na zači-

atku bežného 

účt. 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 na 

konci bežného 

účtovného 

obdobia

0 306 274,22 € 57 956,59 € 1 748 506,94 € 259 676,41 € 495 095,25 € 0,00 € 0,00 € -5 760,26 € 23 596,40 € 0,00 € 2 885 345,55 €



POROVNANIE NÁKLADOV A VÝNOSOV V ROKOCH 2017-2020 (TIS. €)  

VÝNOSY V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 2020 (%) 
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Výnosy Náklady

2017 6 941,30 € 6 938,50 €

2018 7 596,20 € 7 456,40 €

2019 8 351,64 € 8 282,20 €

2020 9 832,17 € 9 773,73 €

vlastná činnosť (kurzy, školenia, certifikáty, známky ...) 38,04%

ostatné vlastné zdroje (nájomné, vlastná živnosť) 3,18%

finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MZSR) 10,35%

ostatné príspevky zo štátneho rozpočtu 25,76%

príspevok z 2% uhradenej dane z príjmu 0,79%

príspevky samospráv (VÚC, obec, mesto, okres) 11,10%

súkromné zdroje (príspevky PO, FO, zbierky, granty) 10,78%

100,00%
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AGREGOVANÁ SÚVAHA - AKTÍVA

Strana aktív č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezpros-
tredne 

predchádza-
júce účtovné 

obdobiev

a b Brutto

1

Korekcia

2

Netto

3

Netto

4

1. Dlhodobý nehmotný majetok 002 4 905,57 4 905,57 0,00 0,00

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

Softvér 004 2 501,59 2 501,59 0,00 0,00

Oceniteľné práva 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok            (018+019)-(078+079+091AÚ) 006 2 403,98 2 403,98 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 007

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

2. Dlhodobý hmotný majetok 009 7 911 423,64 5 026 078,09 2 885 345,55 3 164 254,67

Pozemky 010 306 274,22 0,00 306 274,22 318 512,00

Umelecké diela a zbierky 011 57 956,59 0,00 57 956,59 57 956,59

Stavby 012 3 928 449,21 2 179 942,27 1 748 506,94 1 909 423,53

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí       (022-(082+092AÚ) 013 1 356 213,77 1 096 537,36 259 676,41 139 566,48

Dopravné prostriedky 014 1 802 435,75 1 307 340,50 495 095,25 738 308,23

Pestovateľské celky trvalých porastov 015

Základné stádo a ťažné zvieratá 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 017 436 497,70 442 257,96 -5 760,26 487,84

Ostatný dlhodobého hmotného majetku 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 019 23 596,40 0,00 23 596,40 0,00

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

3. Dlhodobý finančný majetok 021 18 683,59 0,00 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 0,00 18 683,59 18 683,59

Obstaranie dlhodobých finančných investícií 027

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



AGREGOVANÁ SÚVAHA - AKTÍVA
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Strana aktív č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezpros-
tredne 

predchádza-
júce účtovné 

obdobiev

a b Brutto

1

Korekcia

2

Netto

3

Netto

4

1. Zásoby 030 27 735,33 0,00 27 735,33 29 473,46

Materiál 031 27 229,40 0,00 27 229,40 28 653,92

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

Výrobky 033

Zvieratá 034

Tovar 035 505,93 0,00 505,93 819,54

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 042 296 765,83 4 251,19 292 514,64 238 310,80

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ) 043 108 411,54 4 251,19 104 160,35 102 919,67

Ostatné pohľadávky 044 1 574,76 0,00 1 574,76 11 769,36

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045

Daňové pohľadávky 046 10 366,59 0,00 10 366,59 84,82

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 
348)

047 11 310,29 0,00 11 310,29 10 151,87

Pohľadávky voči účastníkom združení 048 5 016,00 0,00 5 016,00 6 871,57

Spojovací účet pri združení 049

Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) 050 160 086,65 0,00 160 086,65 106 513,51

4. Finančné účty 051 3 335 877,53 0,00 3 335 877,53 2 371 496,13

Pokladnica 052 321 990,54 0,00 321 990,54 303 959,52

Bankové účty 053 3 013 886,99 0,00 3 013 886,99 2 067 536,61

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 40 119,39 0,00 40 119,39 127 091,64

1. Náklady budúcich období 058 20 649,04 0,00 20 649,04 27 345,52

Príjmy budúcich období 059 19 470,35 0,00 19 470,35 99 746,12

MAJETOK SPOLU 060  11 635 510,88     5 035 234,85     6 600 276,03     5 949 310,29    
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AGREGOVANÁ SÚVAHA - PASÍVA

Strana pasív č.r. Účtovné obdobie
Bezprostredne predchádza-

júce účtovné obdobiev

a b 5 6

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061  3 120 293,78     3 082 496,34    

1. Imanie a peňažné fondy 062  3 149 646,50     3 144 728,60    

Základné imanie 063  2 937 959,97     2 932 234,28    

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064  211 686,53     212 494,32    

Fond reprodukcie 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067

2. Fondy tvorené zo zisku 068

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070

Ostatné fondy 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 -87 798,50    -131 666,25    

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   073  58 445,78     69 433,99    

B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074  1 002 056,53     738 793,67    

1. Rezervy 075  141 327,13     101 481,14    

Rezervy zákonné 076

Ostatné rezervy 077    

Krátkodobé rezervy 078  141 327,13     101 481,14    

2. Dlhodobé záväzky 079  83 848,96     65 726,31    

Záväzky zo sociálneho fondu 080  40 543,65     37 772,62    

Vydané dlhopisy 081

Záväzky z nájmu 082  3 223,75    

Dlhodobé prijaté preddavky 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky 084

Dlhodobé zmenky na úhradu 085

Ostatné dlhodobé záväzky 086  40 081,56     27 953,69    

3. Krátkodobé záväzky 087  768 080,44     565 834,82    

Záväzky z obchodného styku 088  136 045,63     131 053,27    

Záväzky voči zamestnancom 089  277 281,14     167 981,24    

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 090  183 039,82     105 542,11    

Daňové záväzky 091  51 910,84     28 649,70    

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy 092  77 352,29     23 633,64    

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov                            093

Záväzky voči účastníkom združení 094  6 447,80     8 615,00    

Spojovací účet pri združení 095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096  36 002,92     100 359,86    

4. Bankové výpomoci a pôžičky 097  8 800,00     5 751,40    

Dlhodobé bankové úvery 098

Bežné bankové úvery 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 100  8 800,00     5 750,00    

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 101  2 477 925,72     2 128 020,28    

1. Výdavky budúcich období 102  16 479,34     16 932,66    

Výnosy budúcich období 103  2 461 446,38     2 111 087,62    

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 104  6 600 276,03     5 949 310,29    
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Č.
účtu

Náklady Č.r.

Činnosť
Bezpros-

tredne 
predchádza-
júce účtovné 

obdobieHlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

1 2 3 4

504 Predaný tovar 003  1 173,60    

511 Opravy a udržiavanie 004  138 172,58     40 555,00     178 727,58     145 447,74    

512 Cestovné 005  6 330,19     6 330,19     19 273,93    

513 Náklady na reprezentáciu 006  11 861,20     11 861,20     24 675,76    

518 Ostatné služby 007  736 381,62     16 144,29     752 525,91     647 953,68    

521 Mzdové náklady 008  3 954 743,18     69 723,83     4 024 467,01     3 489 833,51    

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 009  1 338 174,68     24 188,03     1 362 362,71     1 182 775,47    

525 Ostatné sociálne poistenie 010  7 909,28     21,29     7 930,57     7 607,89    

527 Zákonné sociálne náklady 011  154 039,23     1 533,85     155 573,08     144 296,07    

528 Ostatné sociálne náklady 012  480,00     480,00     400,26    

531 Daň z motorových vozidiel 013  85,13     85,13     64,00    

532 Daň z nehnuteľností 014  234,70     234,70     183,07    

538 Ostatné dane a poplatky 015  15 009,67     1 205,87     16 215,54     21 626,95    

541 Zmluvné pokuty a penále 016  23,60     23,60     535,78    

542 Ostatné pokuty a penále 017  1 394,15     3,60     1 397,75     556,74    

543 Odpísanie pohľadávky 018  1 390,45     1 390,45     4 546,02    

544 Úroky 019  1 402,96     1 402,96     1 904,82    

545 Kurzové straty 020  0,67     0,67     2,39    

546 Dary 021  2 754,38     2 754,38     4 341,76    

547 Osobitné náklady 022  325 275,61     34,55     325 310,16     400 774,54    

548 Manká a škody 023  5 671,19     5 671,19     10 336,86    

549 Iné ostatné náklady 024  108 025,96     38 771,65     146 797,61     137 597,56    

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 025  515 460,64     9 638,23     525 098,87     477 258,67    

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 026  6 961,82     53 479,94     60 441,76     4 818,96    

553 Predané cenné papiere 027

554 Predaný materiál 028  9 642,54     9 642,54     12 253,45    

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 029

556 Tvorba fondov 030  100,00     100,00     2 521,78    

557 Náklady na precenenie cenných papierov 031

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 032  18,00     3 075,95     3 093,95     1 988,88    

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 033  25 854,20     83,78     25 937,98     39 456,43    

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 034  1 000,00     1 000,00     2 220,00    

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 035  5 054,47     5 054,47     9 745,50    

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 036  1 424,01     1 424,01    

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 037  1 704,41    

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 038  9 420 412,04     333 925,09     9 754 337,13     8 251 949,96    
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AGREGOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - VÝNOSY

Č.
účtu

Výnosy Č.r.

Činnosť
Bezpros-

tredne 
predchádza-
júce účtovné 

obdobieHlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

1 2 3 4

604 Tržby za predaný tovar 041  388,15     388,15     953,50    

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

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 047  21 569,46     21 569,46     19 066,20    

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 048

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 049

641 Zmluvné pokuty a penále 050

642 Ostatné pokuty a penále 051

643 Platby za odpísané pohľadávky 052

644 Úroky 053  12,99     12,99     11,41    

645 Kurzové zisky 054

646 Prijaté dary 055  255 474,62     255 474,62     7 701,19    

647 Osobitné výnosy 056  5 396,15     5 396,15     16 125,39    

648 Zákonné poplatky 057

649 Iné ostatné výnosy 058  132 641,30     14 062,12     146 703,42     75 539,88    

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 059  6 000,00     36 751,97     42 751,97     5 876,80    

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 060

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 061

654 Tržby z predaja materiálu 062  10 535,47     10 535,47     13 781,70    

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 063

656 Výnosy z použitia fondu 064  767,22     767,22     3 473,42    

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 065

658 Výnosy z nájmu majetku 066  202 685,85     202 685,85     218 454,38    

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 067  58 442,30     200,00     58 642,30     57 319,36    

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 068  813 574,77     813 574,77     281 954,21    

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 069  53 153,42     2 265,00     55 418,42     70 879,56    

664 Prijaté členské príspevky 070  91 402,80     204,00     91 606,80     105 351,84    

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 071  79 446,52     79 446,52     95 489,88    

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 072  192,89     192,89     17 351,35    

691 Dotácie 073  4 582 085,78     4 582 085,78     3 407 650,28    

Účtová trieda 6 spolu    r. 39 až r. 73 074  9 446 398,12     385 780,72     9 832 178,84     8 350 800,36    

Výsledok hospodárenia pred zdanením     r. 74 - r. 38 075  25 986,08     51 855,63     77 841,71     98 850,40    

591 Daň z príjmov        076  1,20     19 394,73     19 395,93     30 258,66    

595 Dodatočné odvody dane z príjmov         077

Výsledok hospodárenia po zdanení                                    (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) 078  25 984,88     32 460,90     58 445,78     68 591,74    



Audit účtovnej závierky bol za rok 2020 vykonaný za ústredný sekre-
tariát a za 9 územných spolkov (ÚzS). Z overenia účtovných závierok 
boli vydané audítorské správy: 

Zdôraznenie skutočností 

SČK, ÚzS Liptovský Mikuláš

Významná neistota týkajúca sa nepretržitosti pokračovania  
v činnosti 

Upozorňujeme na č. II. bod (1) poznámok k účtovnej závierke v 
ktorom sa uvádza „Organizácia má čistú stratu za rok končiaci sa k 
31. decembru 2020 vo výške 29 102,91 €. Záväzky organizácie sú 
vyššie ako majetok organizácie o 34 344,91 €. Záväzky organizácie po 
lehote splatnosti sú vo výške 4 108,73 €.  Tieto okolnosti alebo udalosti 
naznačujú, že existuje významná neistota, ktorá vyvoláva závažné 
pochybnosti o schopnosti organizácie nepretržite pokračovať vo svojej 
činnosti. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, 
že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 
Organizácia predpokladá, že za rok 2021 dosiahne zisk, prostredníc-
tvom ktorého sa vysporiadajú straty minulých rokov.“ Náš názor nie je 
z tohto dôvodu modifikovaný. 

NÁZORY 
AUDÍTOROV 
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NEMODIFIKOVANÝ NÁZOR AUDÍTORA :

ÚS SČK Bratislava SČK, ÚzS Košice-mesto

SČK, ÚzS Trenčín SČK, ÚzS Poprad

SČK, ÚzS Banská Bystrica SČK, ÚzS Rožňava

SČK, ÚzS Liptovský Mikuláš SČK, ÚzS Trebišov

SČK, ÚzS Humenné SČK, ÚzS Snina
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