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začiatkom roka sme plynule prešli z prvého roka pandemických 

opatrení do druhého. Naučili sme sa s krátkou neúplnou 

prestávkou počas leta 2020 umývať si ruky, dodržiavať odstupy, 

vydržať zavretí doma, ignorovať vedecké fakty, stať sa popredným 

vedcom vo virológii a epidemiológii, vyvinúť očkovaciu látku príliš 

rýchlo a aj spoznať, že o desať rokov bude mať trvalé následky. 

Ľudia z prostredia Červeného kríža nemali čas učiť sa vyššie 

menované, pretože sa museli zo dňa na deň naučiť postupy, ktoré 

nikdy nerobili a nikto nevedel poradiť ako sa ich naučiť. Ako 

zriadiť a manažovať odberové miesto na antigénové testy, ako 

robiť osvetu o dodržiavaní jednoduchých ochranných opatrení, 

osvetu proti popieračom zjavných faktov. Ako dnes riadiť logistiku 

niekoľkokrát väčšieho počtu dobrovoľníkov v porovnaní so 

včerajškom. Ako a kde zohnať neexistujúce, ale životne dôležité 

ochranné prostriedky. Ako....To všetko počas dní, ktoré stále 

mali len 24 hodín, stále iba s dvomi rukami a nohami, zároveň 

unavení aj hnaní eufóriou, niekedy deptaní nekompetentnosťou, 

ktorá sa v krízovom období vyplavila navonok a komplikovala a 

spomaľovala spoluprácu, aj neskutočnou spolupatričnosťou 

objavujúcou sa aj tam, kde sme ju ani nečakali. Naša 

všestrannosť a horúčkovitá činnosť pritiahla mnohých, 

ktorí priložili ruku k dielu. Nebývalé vypätie všetkých 

zúčastnených v Slovenskom Červenom kríži pomohlo 

objaviť množstvo nových dobrodincov, ale aktivovalo 

aj tých z predchádzajúceho obdobia. Dostalo sa 

nám všestrannej podpory, od morálnej v podobe 

slovných poďakovaní, cez symbolické v 

podobe kvetov, drobných 

pozorností až po zabezpečenie nápojov, potravín, lahôdok. 

Výrazne pomohla aj pomoc od veľkých spoločností v podobe 

šekov v hodnotách až po šesťciferné sumy, vrátane štedrých darov 

ako sú potraviny, hygienické potreby, prístroje, autá. Pandémia 

nepriaznivo až neľudsky ovplyvnila životy v podobe straty práce, 

zárobku, zdravia, rozbila rodiny, komunity, kolektívy. Na druhej 

strane stmelila všetkých v SČK, aj predtým neznámych, spoločným 

cieľom a snažením, spoločnou obranou proti nepriazniam osudu, 

inštitúcií, jednotlivcov. Zažili sme ochorenia aj úmrtia našich 

blízkych, slovnú aj fyzickú agresiu voči dobrovoľníkom, ktorí sa 

snažili robiť prácu prospešnú všetkým, aj úmyselné poškodzovanie 

majetku. Je to nepochopiteľné a neospravedlniteľné, ale 

rany nepriazne sme dokázali pretaviť do výsledku, ktorý je 

dokumentovaný na nasledujúcich stranách. V skutočnosti je to len 

zlomok všetkého.

S úctou 

Viliam Dobiáš
prezident Slovenského Červeného kríža

Vážení a milí červenokrížski 
priatelia, dobrovoľníci, členovia 
a podporovatelia,
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Poďakovanie darcom krvi 

Ctené darkyne, 
ctení darcovia krvi,

dlhodobé pandemické opatrenia zabránili 

stretávaniu členov rodiny a blízkych. 

Kontakty sa obmedzili. Slovenský Červený kríž 

musel zrušiť tradičné aktivity, medzi ktoré 

patria aj pravidelné slávnostné oceňovania 

mnohonásobných darcov krvi. 

Už druhý rok sme sa nemohli stretnúť na týchto 

väčších podujatiach, aby sme Vám podali ruku 

a osobne poďakovali za Vašu nezištnú pomoc 

a nasadenie, za to, že aj v týchto neľahkých 

časoch s odvahou a bez váhania naďalej 

preukazujete svoju ľudskosť darovaním kúska 

seba tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. 

Veríme, že sa opäť budeme môcť častejšie 

stretávať a vyjadriť Vám úctu a vďaku v mene 

tisícov tých, ktorým práve Vy každodenne 

meníte život k lepšiemu.

S úctou 

Zuzana Rosiarová Kesegová,
generálna sekretárka 
Slovenského Červeného kríža 
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BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI

Je to v našich rukách. Jednoduchý slogan 26. roč-
níka Valentínskej kvapky krvi pripomenul, že záleží 
na každom z nás, ktorí môžeme darovať krv, či jej 
bude dostatok. Kampaň zameraná na bezpríspev-
kové darcovstvo krvi prebiehala od 15. februára do 
19. marca 2021.
Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou CO-

VID-19 priniesla aj zmeny niektorých podmienok 
pri darovaní krvi. Mobilné odbery boli v tom čase 
zrušené, darcovia krvi však naďalej mohli darovať 
krv na  pracoviskách Národnej transfúznej služby 
SR (NTS SR) a na hematologicko-transfúziologic-
kých oddeleniach (HTO) v nemocniciach na Slo-
vensku.  
Tento ročník sa nevyhol témam ako lockdown, 
sprísnené protiepidemiologické opatrenia, či oba-
vy o vlastné zdravie. Každá z týchto tém má pria-
my vplyv na zásoby krvi, preto tohtoročná kam-
paň upozorňovala verejnosť aj na túto skutočnosť. 
Konečné čísla ukázali, že ľudia napriek pandémii 
nezostali ľahostajní voči tým, ktorí sú na darovanú 
krv odkázaní. Počas kampane prišlo na odberové 
miesta NTS SR či HTO nemocníc 23 476 ľudí. Krv 
nakoniec darovalo 20 234 ľudí.

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok do kampa-
ne zapojili. S potešením sme sledovali, ako s nami 
darcovia krvi zdieľali svoj humánny čin. V týchto 
časoch plných neistoty a negatívnych správ zverej-

ňovali na sociálnych sieťach svoje posty plné opti-
mizmu a nádeje. Povzbudzovali svojich blízkych a 
priateľov, vybrali sa v rovnakom termíne v menších 
skupinách darovať krv. Náš obdiv a poďakovanie 
patrí aj 1 936 prvodarcom, ktorých súčasná situá-
cia neodradila, prekonali počiatočné obavy a roz-
šírili rady bezpríspevkových darcov krvi“, povedala 
Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka 
Slovenského Červeného kríža.

Slovenský Červený kríž ďakuje za spoluprácu na 
kampani všetkým odberovým miestam NTS SR 
a HTO a všetkým médiám, ktoré upozorňovali na 
dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi. 

Silvia Kostelná, Bratislava 

Valentínska kvapka krvi® 2020

Aj keď podmienky na darovanie krvi boli počas lockdownu prísnejšie, darcovia krvi sú naďalej 
potrební po celý rok. Žilinských červenokrižiakov oslovila výzva zo strany pracoviska Národnej 
transfúznej služby v Žiline, kde zaznamenali akútny nedostatok krvi. Začiatkom mája šli krv da-
rovať ôsmi z nich, z toho aj traja prvodarcovia. 
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Vzhľadom na zlepšenú epidemickú situáciu 
boli od 1. júna opäť spustené mobilné odbery 
krvi. Červenokrižiaci neváhali a mnohé miestne 
spolky či jednotlivci okamžite začali opäť orga-
nizovať mobilné odbery krvi vo svojich obciach 
a mestách.

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi zorgani-
zovala Kancelária prezidenta SR v spolupráci NTS 
SR 2. ročník Prezidentskej kvapky krvi. Na tomto 
podujatí sa zúčastnili aj naši dobrovoľníci, kto-
rí sa od ostatných darcov líšili iba uniformou. Aj 
členovia SČK dokazujú, akí dôležití sú dobrovoľní 
darcovia krvi pre udržanie chodu sveta zachraňo-
vaním životov a zlepšovaním zdravia ostatných. 
Prvodarcom Eme, Nikol, Barborke a Marekovi, ktorí 
nás reprezentovali v Prezidentskom paláci, zo srd-
ca ďakujeme a gratulujeme. Sme hrdí, že aj oni sa 
rozhodli nezištne darovať to najcennejšie - krv a 
veríme, že v tom budú pokračovať. Držíme im na 
tejto ceste palce! 

Gabriela Šujanská, Bratislava 

Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, ot-
covstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Tento deň sa 
rozhodli netradične osláviť v MS SČK v Istebnom, a 
to zorganizovaním Otcovskej kvapky krvi. Spolu-
organizátormi hromadného odberu krvi boli NTS, 
pracovisko Martin a Obec Istebné. Odberu sa zú-
častnilo 29 darcov. Z 27 darcov, ktorí krv darovali, 
boli 4 prvodarcovia.

ODBER KRVI V PREZIDENTSKOM PALÁCI

Veľkú radosť z toho, že po dlhej dobe opäť mohli zorganizovať mobilný odber krvi, mali aj členovia 
Miestneho spolku SČK v Cabaji-Čápore. Prvou lastovičkou bol odber v obci 3. júna. Srdečná vďaka 
všetkým - darcom i organizátorom!

Takmer po roku sa v obci Valča opäť uskutočnil mo-
bilný odber krvi. 17 darcov (z toho 2 prvodarcovia) 
prišlo darovať kúsok zo seba. Vďaka SČK Miestnemu 
spolku SČK Valča, Obci Valča, NTS SR Martin a ďal-
ším dobrodincom a partnerom sa mohla uskutočniť 
skvelá akcia. Ďakujeme!
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Daruj krv, nech bije srdce sveta. Takto by sa dal 
preložiť anglický slogan tohtoročného Svetového 
dňa darcov krvi. „Uplynulý náročný rok celému 
svetu ukázal, ako veľmi sme navzájom prepojení. 
Chceme poďakovať darcom krvi na Slovensku  
i vo svete, že aj počas tohto neľahkého obdobia 
mysleli na tých, ktorí sú odkázaní na ich dobrú vôľu 
a rozhodnutie darovať časť seba niekomu inému. 
Ich nezištný postoj dáva nádej tomuto svetu  

a ďalším generáciám“, hovorí Zuzana Rosiarová 
Kesegová, generálna sekretárka Slovenského 
Červeného kríža.

Tohtoročná kampaň venovala pozornosť 
najmä úlohe mladých ľudí pri zabezpečovaní 
sebestačnosti v zásobovaní krvou v rámci 
jednotlivých krajín. V mnohých z nich práve mladí 
ľudia organizujú aktivity a iniciatívy s cieľom 

získavať zo svojich radov nových pravidelných 
darcov krvi. „Pocit solidarity je veľmi blízky  
i nám, mladým v Slovenskom Červenom kríži. 
Organizujeme mobilné odbery na našich školách, 
sprevádzame našich kamarátov a súrodencov 
na ich prvých odberoch krvi a dodávame im tak 
odvahu robiť dobré skutky,” dodáva Matej Gocník 
z Mládeže SČK. 

V roku 2020 viac ako 11-tisíc darcov krvi dosiahlo jubilejný počet odberov krvi a získalo tak jednu  
z plakiet prof. MUDr. Jana Janského alebo Medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického. Ďakujeme všetkým, 
ktorí v neľahkých časoch mysleli na tých, ktorí sú na tento neoceniteľný dar odkázaní! 

SVETOV Ý DEŇ DARCOV KRVI 2021

Zdroj: Tlačová správa SČK
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15. júna 2021 som bola ocenená medailou prof. 
MUDr. Jána Kňazovického za darovanie krvi. Moja 
cesta darovať 80-krát krv a krvné doštičky trvala 

viac ako 30 rokov. Prvýkrát sme ako vysokoškolá-
ci využili možnosť „uliať sa z prednášky“ a išli sme 
v Žiline darovať krv. Následne sme sa „uliali“ ešte 

niekoľkokrát a bola z toho prvá bronzová Janského 
plaketa za 10 bezplatných odberov krvi. 
Môj vlastný život je spojený so zdravotníctvom od 
detstva. Narodila som sa s obojstrannou luxáciou 
(kĺbová hlavica bola mimo kĺbovej jamky) a oboj-
strannou dyspláziou (vývinová odchýlka jamky 
bedrového kĺbu). Bez liečby veľmi zlá perspektíva 
už v začiatkoch dospelosti. Prešla som si liečbu 
abdukčným aparátom, ale aj 8 ortopedickými ope-
ráciami (osteotómie, transpozície, odstraňovanie 
fixačných materiálov) na oboch bedrových kĺboch. 
Skrátka detstvo plné „zážitkov“ strávené v nemoc-
niciach a rehabilitačných ústavoch. Do vienka mi 
sudičky dali poškodené bedrové kĺby, ale pribalili 
mi húževnatosť a tvrdohlavosť. Vďaka tomu sa 
neskôr zo mňa stala trénerka plávania, aerobiku, 
mažoretkových súborov, milovníčka cyklistiky a 
turistiky. Súčasne som pochopila, že za to, čo som 
mohla robiť v dospelosti, vďačím svojim rodičom 
a vynikajúcim ortopédom v Martine. Pocit prvej 
bronzovej Janského plakety nadobudol nový roz-
mer. Je to pocit úprimnej vďaky zdravotníctvu za 
to, že som mohla viesť aktívny život. 
Od roku 2017 mám za sebou ďalšie tri ortopedic-
ké operácie bedrových kĺbov. Momentálne mám 
jednu totálnu endoprotézu a druhá ma ešte čaká. 
Moja TEP-ka (totálna endoprotéza kĺbov) má hod-
notu titánu, ale najvyššie ocenenie medailou prof. 
MUDr. Jána Kňazovického má hodnotu nádeje pre 
ľudí, ktorí dostali moju krv. Možno, že spolu s ňou 
do ich krvného obehu vstúpila i moja húževnatosť 
a tvrdohlavosť.    

Milada Mišicová, Bratislava
Foto: Jozef Lepáček

V hornooravskej  obci Rabča sa pri príležitosti 
Svetového dňa darcov krvi konal 14. júna odber 
krvi. Darovať krv prišlo  61 darcov, 53 bolo úspeš-
ne odobraným krv - z toho boli 10 prvodarcovia. 
Ďakujeme hlavne všetkým darcom a prvodarcom, 
organizátorom a aj obecnému úradu za priestory a 
podporu. „Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori..., 
Ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýba-
la.“ (Matka Tereza).

Paulína Oselská, Rabča

Vďaka zlepšenej epidemickej situácii viaceré územné spolky zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi menšie slávnostné podu-

jatia, aby ocenili mnohonásobných darcov krvi tými najvyššími oceneniami.

AKO SOM SA STAL A DARK YŇOU KRVI
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SČK, územný spolok Dolný Kubín zorganizoval 
15. júna 2021 slávnostné odovzdávanie ocenení 
viacnásobným darcom krvi. Medzi štyrmi 
darcami, ktorí boli ocenení  medailou prof. MUDr. 
Jána Kňazovického, bol aj Ivan Miškovič z obce 
Zubrohlava. Poskytol nám zaujímavý rozhovor, 
prečítajte si jeho vyznanie: 
„Prvýkrát som daroval krv ako vojak na Kysuciach 
v Čadci. Bolo to kolektívne rozhodnutie. Viac-
menej vždy ma to nejako lákalo. Potom som však 
odišiel na dlhšie obdobie pracovať do zahraničia.  
Po návrate som chcel znovu darovať krv, ale nebola 
príležitosť. Vlastne bola, len ja som ju nevidel.  
Až neskôr, presne si to pamätám: v pekárni, kde som 
chodieval kupovať pečivo, visel plagát. Bol to plagát 
Červeného kríža a propagoval mobilný odber krvi 
Miestneho spolku SČK Rabča. Šiel som tam a začal 
som s pravidelným darovaním krvi. Chodieval som 
na mobilné odbery krvi, ktoré organizoval SČK v 
okolitých obciach. Kvôli práci som občas daroval 
krv aj v Bratislave, kde ma pre dobré zdravotné 
výsledky oslovili aj na darovanie krvných doštičiek. 
Súhlasil som. Zapísali ma do registra  darcov NTS 
v Ružinove. Zo začiatku sa neozývali, ale už som 
sa o to začal zaujímať sám. Natrafil som na výzvu 

z Národného onkologického ústavu. Ozval som sa 
im a absolvoval úvodné vyšetrenia. Všetko bolo 
v pohode, a tak som prvýkrát absolvoval odber 
krvných doštičiek. Potom ma začali pozývať aj 
do Ružinovskej nemocnice. Ono sa povie, že to 
sa potom zbierajú plakety, ale nie je to o tých 
plaketách. Kto to skúsil, vie, o čom hovorím. Stačilo 
mi vidieť tých onkologických pacientov.
Chcel som však urobiť ešte niečo viac. Doma, na 
Orave, mi chýbala väčšia propagácia darcovstva 
krvi. Nemal som žiadny profil na Facebooku, 
a tak som si zaregistroval stránku. Začal som 
informovať o odberoch v okolitých obciach, 
zdieľať články o darcovstve a podobne. Keď som 
robil plagáty pre odbery v okolitých obciach, 
napadlo mi - prečo by som odbery nerobil aj u 
nás, v obci Zubrohlava?  Pozisťoval som si, koho, 
čo, kde osloviť a zorganizoval som odber. Ešte 
som nebol člen Červeného kríža,  ale zdalo sa mi 
veľmi vhodné osloviť  náš miestny spolok  SČK a 
ponúknuť im spoluprácu. Zo začiatku mali obavy, 
či budeme mať dosť darcov, keďže okolité obce 
Rabča a Klin už mali silné zázemie. Vyhliadol 
som si mesiace konania odberov tak, že jedna 
obec má termín pred nami a tá druhá po nás,  

a tak sme si „nekonkurovali“. Máme to nastavené 
v presnom cykle, čo vyhovuje nám, aj darcom. 
Facebook používam len ako nástroj na propagáciu 
darcovstva krvi na Orave. Snažím sa dať darovanie 
krvi do pozornosti hlavne mladým, ale aj deťom 
u nás,  na základnej škole - cez súťaže v kreslení,  
ktoré ako miestny spolok organizujeme. Ja som sa 
v tomto všetkom našiel, aj napriek tomu, že mám 
svoju rodinu, prácu a aj kopec iných koníčkov.   
Ale ja nemôžem byť neaktívny...
Čo mi dáva darcovstvo krvi? Dobrý pocit, že ako 
človek môžem niečím pomôcť. Pre mňa to nie je nič 
extra špeciálne. Idem vždy rád, vždy sa na to teším. 
Tým, ktorí s darovaním krvi váhajú, by som chcel 
odkázať, že sa netreba báť. Určite sa treba zamyslieť 
nad tým, koľkým ľuďom to dokáže pomôcť. A to je 
najdôležitejšie. Keď sa človek bojí ihly, treba otočiť 
hlavu na druhú stranu a nedívať sa. Treba ísť pre 
dobrý pocit, že človek môže pomôcť. Všetky tie 
predsudky a strach treba hodiť za hlavu. Až keď 
krv darujem, môžem vedieť, či mi to robí zle. Keď 
človek môže a nastaví sa na to, potom už bez toho 
nemôže existovať.“

Zuzana Kršková, Dolný Kubín

OD PL AGÁTU SLOVENSKÉHO  
ČERVENÉHO KRÍŽ A A Ž K MEDAILE 
PROF. MUDR. JÁNA KŇA ZOVICKÉHO 
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PRVÁ POMOC A ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA

Naši dobrovoľníci Táňka a Jakub začiatkom júna 
navštívili Spojenú internátnu školu v Ždani, aby 
po uvoľnení prísnych bezpečnostných a epidemic-
kých opatrení spestrili žiakom vyučovací proces 
a naučili ich čosi nové a zmysluplné. Počas nie-
koľkých vyučovacích hodín predviedli praktický 
nácvik poskytovania prvej pomoci pri úrazoch, 
predávkovaní sa drogami, alkoholom, pri zástave 
srdca a ďalších život ohrozujúcich stavoch. Róm-
sku mládež táto problematika zaujala, veď takmer 
všetci sa už stretli s vážnymi úrazmi, či ohrozením 
života. Teší nás, že aj títo mladí ľudia pochopili, aká 
je problematika poskytovania prvej pomoci život-
ne dôležitá a potešila nás najmä skutočnosť, že o 
ňu prejavili aj aktívny záujem.

Helena Kmetzová, Košice – okolie

Najťažšie na práci s defibrilátorom je nabrať 
odvahu použiť ho. 
Humenská mestská polícia rozšírila svoju výbavu 
o prenosný defibrilátor, ktorý bude slúžiť pri 
zásahoch v prípade ohrozenia života. Všetci 
policajti, ktorí sú v priamom výkone služby, 
absolvovali školenie s dlhoročným dobrovoľníkom 
Slovenského Červeného kríža v Humennom 
Jakubom Blišákom.  Pracuje ako profesionálny 
záchranár pre Košickú záchranku, vo voľnom 

čase pôsobí ako školiteľ prvej pomoci. Mestskí 
policajti  absolvovali teoretickú, ale aj praktickú 
časť s použitím nášho tréningového defibrilátora 
a výučbovej figuríny. Podobne si preskúšali rôzne 
modelové situácie. 
Sme radi, že po dlhšom čase sme sa mohli vrátiť aj 
k tejto činnosti, ktorú máme radi.

Silvia Knapiková, Humenné

Dobrovoľníci medzi rómskou mládežou

Humenskí dobrovoľníci
školili prácu 
s defibrilátorom

Pandémia COVID-19 nám do kurzov prvej pomoci 
vniesla okrem úplne nových protipandemických 
opatrení aj obmedzenia v nácviku život zachraňujú-
cich úkonov na figurínach. Naši inštruktori a účast-
níci kurzov však všetko zvládli.

Nové sú však aj odporúčania, ktoré priniesol prvý 
polrok 2021. Vyhlásila ich Európska resuscitačná 

rada a mnohí ich poznajú pod názvom Guidelines 
2021.

Nové informácie sú dôležité nielen pre zdravotní-
kov do praxe, ale aj pre inštruktorov prvej pomoci, 
ktorí vyučujú laickú verejnosť v kurzoch prvej po-
moci. Niektorí z inštruktorov prvej pomoci SČK sa 
v marci tohto roku zúčastnili webinára Slovenskej 

resuscitačnej rady, kde si mohli vypočuť novinky v 
poskytovaní prvej pomoci a tiež priamo diskutovať 
s odborníkmi v oblasti urgentnej medicíny. 

Všetky novinky, nové algoritmy a odporúčania náj-
dete na stránke www.srr.sk 

Silvia Erdélyiová, Bratislava
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Dňa 20. júna zažili červenokrižiaci z Topoľčian a 
okolia neopísateľnú atmosféru Majstrovstiev SR a 
ČR v cestnej cyklistike v Bánovciach nad Bebravou. 
Jedna z posádok SČK bola priamo v pelotóne za 
cyklistami. Posádka si užívala vzrušujúce momen-
ty pretekov s Petrom Saganom a mužskou cyklis-
tickou elitou. Červenokrižiaci sa tešili z víťazstva 
Petra Sagana a najmä z toho, že majstrovstvá pre-
behli bez vážnejších zranení.

Jana Števanková, Topoľčany

Po dlhom čase sme sa mohli vybrať medzi verej-
nosť s ukážkami prvej pomoci. 
Spoločne s dobrovoľnými hasičmi a Ozbrojenými 
silami SR sme sa na chvíľu stali súčasťou detského 
sveta. Deti si tak okrem obhliadky hasičských áut 
a vojenskej techniky mohli prísť vypočuť niečo o 
tom najcennejšom, o záchrane ľudského života. 
O naše prednášky, ktoré sa viedli veľmi hravou a 
motivačnou formou, prispôsobené hlavne veku 
poslucháčov, bol nemalý záujem. Naši mladí lekto-
ri pripravili mnohé modelové situácie, do ktorých 
zapojili aj deti, aby si vlastným prežitím tento krát-
ky tréning čo najlepšie zapamätali.

Silvia Knapiková, Humenné

Červený kríž na cyklistických majstrovstvách

Medzinárodný deň detí v Hummenom
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SČK, územný spolok Rimavská Sobota spolu so 
svojimi dobrovoľníkmi a mládežou pomáhal v ne-
ľahkej covidovej situácii, ako vedel. Keď sa uzav-
rela spoločnosť, tuho sme rozmýšľali, ako by sme 
mohli oslovovať tých, pre ktorých sme tu. 

Platí staré známe: „Všetko zlé je na niečo dobré“. 
Do práce s technikou sme sa v dobe „pred koro-

nou“ nehrnuli, no práve korona nás v tom začala 
posúvať a boli sme pritlačení k múru.  Bolo potreb-
né začať sa vzdelávať, pre nás doteraz neznámym 
spôsobom - dištančne, v online svete.

A práve tu sa u nás zrodila myšlienka vytvoriť v 
online svete „niečo“, čo tu ešte nebolo. Aby sme sa 
vedeli zaujímavým, pútavým spôsobom dostať k 
tým najmladším - deťúrencom v materských ško-
lách - našim budúcim členom SČK. Zrodil sa pro-
jekt, ktorý nám pomôže posunúť jednu z úloh SČK 
(osvety a výučby prvej pomoci) jemným, inovatív-
nym spôsobom k cieľovým skupinám. 

Projekt Mládež deťom je zameraný na deti a 
mládež. Ide o výchovno-vzdelávací a preventívny 
program, ktorý sa bude vždy formovať v rámci 
aktuálnych celospoločenských tém. Zapojenie 

materských škôl v marginalizovaných rómskych 
komunitách je zahrnuté v integrovanej  územnej 
stratégií na nasledujúce roky. Projekt by sme chce-
li spustiť vo veľmi krátkej dobe, prípravné fázy už 
máme za sebou. 

Vytvorili sme tiež maskota Zdravka, ktorý celý 
projekt bude sprevádzať. Zdravko je postavička 
(maňuška), prostredníctvom ktorej vysvetľujeme 
to, čo chceme deti naučiť.  Zdravka sprevádzajú 
pesničky Mira Jaroša. Deti tohto speváka poznajú, 
zbožňujú, poznajú jeho pesničky, ktoré sú jedno-
duché, krásne a ľahko zapamätateľné. O spoluprá-
ci sme hovorili s Mirovou manažérkou, ktorá nám s 
jeho súhlasom poskytla autorské práva a sponzor-
sky DVD-čka, z ktorých čerpáme námety k jednot-
livým témam. 

Predpokladom spustenia tohto projektu je pokra-
čovať v ňom i v nasledujúcich rokoch. Tzn., projekt 
chceme spustiť v neobmedzenom časovom inter-
vale (do uvoľnenia opatrení - online stretnutia, po 
uvoľnení opatrení - osobné stretnutia v teréne). 
Konkrétnymi výstupmi sú videá,  ktoré spolu s pre-
zentáciami pripravuje mládež. Sú to tiež besedy 
s deťmi v materských školách a následne, keď sa 
deti zoznámia so Zdravkom a preberieme úvodné 
témy, vyhlásime tiež výtvarnú súťaž.
Po úvodných stretnutiach detí so Zdravkom chce-
me pokračovať cielene v projekte, ktorý už SČK v 
spolupráci s Mládežou má - Dorotka a jej priate-
lia, či Evička nám ochorela. 

Miestom konania budú mestá a obce v okresoch 
Rimavská Sobota a Revúca. V projekte by sme 
chceli spolupracovať aj s inými inštitúciami, preto 
sme oslovili partnerov, ktorí realizujú preventívne 
programy - ORPZ, RÚVZ a pod.

Prostredníctvom našich projektov poskytujeme 
mladým ľuďom možnosť zmysluplne sa realizo-
vať a nachádzať rôzne oblasti svojho uplatnenia. 
Sú to práve takéto projekty, ktoré sú zamerané na 
ochranu detského zdravia a výučbu prvej pomoci 
na všetkých úrovniach materských, základných a 
stredných škôl. Našou snahou je pritiahnuť mla-
dých ľudí, motivovať, naštartovať ich záujem, aby 
následne, so svojimi skúsenosťami a zručnosťami, 
zostali dobrovoľníkmi SČK aj v dospelosti.

Danka Hladovcová, 
Rimavská Sobota 

Mládež deťom 

Úvodné stretnutie detí so Zdravkom prostredníctvom videa sa venuje vysvetleniu pojmov: rúško, odstup, 
umývanie rúk, karanténa. Zdravko sa už naživo stretol s deťmi počas letných denných táborov.
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Už 14 rokov organizuje Slovenský Červený kríž v 
spolupráci s Policajným zborom SR preventívno-
-edukačnú aktivitu na slovenských cestách. Postup-
ne sa z kontroly lekárničiek aktivita posunula až k 
ukážkam poskytovania prvej pomoci pre vodičov 
motorových vozidiel, cyklistov a kolobežkárov. Aj 
mnohí okoloidúci si radi vyskúšali resuscitáciu, či 
iné život zachraňujúce úkony. Vybavenosť moto-
rových vozidiel lekárničkami sa rokmi zlepšila, aj 

ochota vyskúšať si prvú pomoc priamo v teréne 
sa zvyšuje. Vedomosti z prvej pomoci však mnohí 
účastníci cestnej premávky nemajú  a spoliehajú 
sa na telefonát na tiesňovú linku. Najväčšou barié-
rou stále zostáva strach zo zle poskytnutej pomoci. 
Mnohí priznávajú, že na kurze prvej pomoci boli 
veľmi dávno.
Na preventívnych aktivitách na cestách sa zú-
častnilo 120 dobrovoľníkov SČK, ktorí pre-

zentovali prvú pomoc na 72 stanovištiach.  
V priebehu týždňa od 12. do 16. júla tejto akcii veno-
vali takmer 100 hodín. Akcie sa zúčastnilo viac ako  
1 600 účastníkov cestnej premávky, poskytnúť prvú 
pomoc správne vedelo približne 66 %. Viac ako  
500 účastníkov akcie využilo možnosť zoznámiť sa s 
AED – automatickým externým defibrilátorom.

Silvia Erdélyiová, Bratislava

Bezpečnosť na cestách

Bezpečnosť na cestách v Bratislave

Najmenší účastníci cestnej premávky v Banskej Štiavnici

V Košiciach vodiči červenokrižiakov príjemne prekvapili. Ukázali obdivu-
hodné znalosti prvej pomoci a všetci mali vôľu zúčastniť sa aj praktickej 
časti – nácviku kardio-pulmonálnej resuscitácie.

V Michalovciach sa tentoraz zamerali na to, ako postupovať pri nehode, 
ako zastaviť, rozložiť výstražný trojuholník, kedy si obliecť vestu a tiež ako 
ošetriť časté poranenia pri nehodách - krvácanie či zlomeniny. 
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Už sme si zvykli, že v lete spolu s policajtmi v teré-
ne preverujeme vedomosti vodičov z poskytova-
nia prvej pomoci. Vždy sa na akciu tešíme, vodiči 
s nami radi hovoria o svojich zážitkoch na cestách, 
väčšina si za tých pár minút zopakuje život za-
chraňujúce úkony a ako sa správať na ceste počas 
dopravnej nehody. Mnohí teóriu poznajú, nemajú 
však istotu, či by to zvládli aj v praxi. Asi po hodine 
sme neďaleko od nás začuli veľkú ranu. Na križo-
vatke z ničoho nič stáli dve autá narazené v sebe. 
Všetka naša pozornosť sa obrátila týmto smerom. 
A bežali sme ako o život. Našťastie, šlo len pokrče-
né plechy, vodičky v nich však boli vyľakané, otra-
sené, jedna z nich mala narazený hrudník a necítila 
sa dobre. Privolali sme záchrannú zdravotnú služ-
bu, policajti zatiaľ uvoľňovali cestu, dokumento-
vali nehodu. Sanitka odviezla jednu zo zranených, 
druhá sa mohla vrátiť domov. Spolupráca všetkých 
záchranných zložiek bola zaujímavá a obohacujú-
ca. Pre nás to bola neplánovaná akcia naživo. Ešte 
dnes pri spomienke na ňu cítime adrenalín.

Mária Vojvodová 
a Slávka Bednárová, Dolný Kubín

Prvá pomoc naživo

Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov sa 
3. júla zúčastnil na akcii Obecného úradu v Zem-
plínskom Hradišti pod názvom Hurá prázdniny. 
Zamestnanci spolku názornou ukážkou predviedli 

deťom poskytnutie prvej pomoci, ako ňou môže 
každý z nás pomôcť človeku v núdzi. Deti si po-
skytnutie prvej pomoci vyskúšali na figuríne a ich 
snaha bola odmenená zaujímavými darčekmi. 

Zuzana Hajduová, Trebišov

Hurá prázdniny v Trebišove
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Koncom júna spustil systém Coca-Cola pro-

jekt 50 miest pre dobrý skutok, ktorý je sú-

časťou osláv 50. výročia nápoja Coca-Cola na 

česko-slovenskom trhu. Symbolicky zaistí  

50 kurzov prvej pomoci na 30 miestach v Čes-

ku a ďalších 20 na Slovensku. Cieľom projektu 

je podporiť personál detských domovov a pra-

covníkov rôznych neziskových organizácií, 

ktoré ďalej pomáhajú iným skupinám ľudí. 

Absolvovať kurzy by malo celkovo až 500 za-

mestnancov z neziskového sektora. 

Kurzy na 50 miestach realizuje Český a Sloven-

ský Červený kríž, na Slovensku ich organizu-

je s pomocou občianskeho združenia Úsmev 

ako dar. Slovenská časť projektu odštartovala 

kurzom prvej pomoci v Bratislave, ktorý ab-

solvovala aj ambasádorka projektu speváčka 

Mária Čírová. „Ako ambasádorku značky ma 

veľmi teší, že Coca-Cola myslela v rámci svo-

jich osláv 50. výročia výroby na našom trhu aj 

na dôležité veci. Dobrých skutkov nie je nikdy 

dosť a najdôležitejšie sú tie, ktoré zachraňujú 

ľudské životy. Nie vždy však ľudia, ktorí sa sta-

nú súčasťou kritickej situácie, vedia, ako rea-

govať. Praktická ukážka prvej pomoci a s ňou 

spojené sebavedomie je pre záchranu života 

absolútne kľúčové,“ hovorí speváčka.

50 miest pre dobrý skutok

Denná letná škola Mladý Záchranár 2021
2. ročník dennej letnej školy Mladý záchranár sa 
konal od 12. do 16. júla. Zorganizovali ho Fakulta 
bezpečnostného inžinierstva (FBI) Žilinskej univer-
zity v Žiline a SČK, územný spolok Žilina. 51 detí 

zažilo nezabudnuteľný týždeň plný akcie, trénin-
gov, nových kamarátstiev a dobrodružstiev. Deti 
zažili hasičský výcvik spojený so železným hasi-
čom a nácvikom zapojenia čerpadla, prúdnice a 

hasenia na terč. V utorok na nich čakala detektívna 
pátracia akcia, kurz sebaobrany a vyšetrovanie na 
mieste činu. V stredu spoznali prácu mestskej po-
lície, detektívnu činnosť ako odlievanie stôp, odo-
beranie otlačkov prstov či spoznávanie pravidiel 
cestnej premávky. Štvrtok patril záchrane života 
a prvej pomoci. Červenokrižiaci naučili mladých 
záchranárov základnú kardiopulmonálnu resusci-
táciu hravou formou pretekov, transport pacienta 
v neľahkom teréne, ošetrenie popálenín, či zástavu 
krvácania. Každý si mohol vyskúšať zastaviť krvá-
canie na namaskovaných ranách. Okrem toho spo-
znali v tomto dni aj leteckú záchrannú zdravotnú 
službu, vybavenie ambulancie záchrannej zdra-
votnej služby či aj poslepiačky spoznať základnú 
lekárničku. V posledný deň na mladých záchraná-
rov čakal výcvik v civilnej ochrane, kde sa naučili 
rozpoznávať zvuky sirén, vytvoriť si improvizovanú 
ochranu dýchacích ciest a tela, či naučiť sa chrániť 
prírodu a separovať odpad. Poobede im pani de-
kanka, pani prodekanka, vedúci katedry požiarne-
ho inžinierstva a žilinský predseda SČK udelili titul 
"Mladý záchranár" na slávnostnej promócii za prí-
tomnosti rodičov a animátorov jednotlivých tímov. 

V tábore sa vystriedalo 16 červenokrižiakov - či 
už v pozícií animátorov v tímoch pri deťoch, ale-
bo na aktivitách v prvej pomoci či manažmente 
chodu tábora. Červenokrižiaci spolu so študentmi, 
pedagógmi a vedením fakulty vymysleli viac ako 
32 pestrých aktivít počas celého tábora. K radom 
červenokrižiakov sa stihli pridať 4 členovia zo štu-
dentov FBI Žilinskej univerzity v Žiline. Teší nás, že 
tábor priniesol radosť nielen deťom, ale aj nám, v 
územnom spolku. 

Peter Martinek, Žilina

Zdroj: Tlačová správa k projektu
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KRÍZOV Ý MANAŽMENT 
A HUMANITÁRNA POMOC
Pomoc obyvateľom Moravy 
zasiahnutých tornádom
Vo štvrtok 24. júna 2021 sa vo večerných hodi-
nách prehnalo juhomoravskými okresmi Hodonín 
a Břeclav tornádo. Zranilo stovky ľudí a spôsobilo 
obrovské materiálne škody. 
Hneď v piatok 25. júna ráno sme ponúkli pomoc 
nášmu partnerskému oblastnému spolku Českého 
červeného kríža Brno. Dlhodobo spolupracujeme 
najmä v projektoch cvičení humanitárnych jedno-
tiek. 
Už o hodinu sme dostali spätnú väzbu – požiadali 
nás, aby boli v prípade potreby naše tímy v poho-
tovosti. Pripravených bolo 14 členov zo senického 
územného spolku a 4 členovia Humanitárnej jed-
notky z Bratislavy.
V piatok večer sme boli požiadaní vyslať štyroch 
ľudí hneď na druhý deň. 

O deviatej hodine ráno sme sa hlásili v meste Podi-
vín. Na mieste boli členovia humanitárnej jednot-
ky z Brna a dobrovoľníci z iných organizácií. Dosta-
li sme prvotné informácie a rozdelili nás do troch 
najviac postihnutých obcí. Tie boli veľmi ťažko 
prístupné, cesty boli upchaté, keďže prichádzalo 
množstvo ľudí z okolitých obcí z Česka aj Sloven-

ska, ktorí chceli nezištne pomáhať. 
Zadelili nás pomáhať v Moravskej Novej Vsi. Určili 
nám veliteľa, dostali sme mapy obce a dotazníky – 

našou úlohou bolo na určenej ulici navštíviť každý 
dom a zmapovať potreby obyvateľov zasiahnu-
tých tornádom. 

Ťažko sa slovami opisuje atmosféra, ktorá v dedine 
vládla. Zničená obec, v ktorej zo všetkých domov 
zobralo strechy, bola ako veľké mravenisko. Pohyb 
po cestách a uliciach bol veľmi problematický, 
všade bol pracovný ruch a veľa ľudí - civilistov, rôz-
nych organizácií - všetci chceli pomáhať. 
V strede dediny vytvorili stanovište na zvážanie 
potravín, kde sa ľudia mohli okamžite posilniť a 
občerstviť. 
Tu boli tiež sústredené profesionálne záchranné 
zložky, najmä kvôli úrazom, ku ktorým dochádzalo 
a ktoré neustále hrozili. Ľudia bez zaistenia liezli po 
strechách, zhadzovali škridle a snažili sa zakrývať 
strechy. Policajti riadili dopravu, keďže tam ne-
ustále premávali veľké stroje, ktoré odvážali sutinu 
a neporiadok zo zbúranísk a striech. 
V každom dome pomáhalo a pracovalo minimálne 
10 až 12 cudzích ľudí - miestni obyvatelia, ľudia z 
okolitých obcí a dobrovoľní hasiči.
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Naše dva tímy mali za celý deň prejsť 100 domov. 
Návšteva hneď v prvej rodine vyvolala silné emó-
cie – museli sme sa brániť slzám, aby sme s ľuďmi 
len neplakali, ale boli im aj oporou. Napriek tomu, 
že ľudia prekonali veľkú traumu – tornádo ohrozilo 
ich životy a zničilo majetok – boli srdeční a vďační 
za silnú vlnu solidarity a ochotu pomôcť. Tešili sa 
príchodu Červeného kríža. Spolupracovali a boli 
radi, že v tej chvíli nie sú sami.

Na základe dotazníka sme zaznamenávali kon-
krétne potreby obyvateľov. Tie mal zabezpečiť a 
následne pomoc distribuovať Český červený kríž. 
Záujem bol najmä o potraviny, drogériu, pomôc-
ky na upratovanie, prípadne odbornú pomoc. 
Okrem mapovania potrieb sme ľudí informovali o 
tom, kde ich ošetria profesionáli a kde im poskyt-
nú psychosociálnu pomoc, ktorá bola v obci tiež 
k dispozícii. My sme im prostredníctvom rozhovo-
rov poskytovali prvú psychologickú pomoc. Ľudia 
mali tendenciu plakať a potrebovali sa z tej traumy 
vyrozprávať. Boli sme tam aj na to, aby sme ich vy-
počuli, prejavili záujem a takýmto spôsobom ich 
podporili.

Bolo to veľmi náročné nielen psychicky, ale aj fy-
zicky, keďže v tom čase vládli veľké horúčavy. Pri 
práci na slnku hrozilo prehriatie z tepla, spálenie, 
potrebné boli opaľovacie krémy, kvapky do očí, 
dochádzalo k drobným či väčším poraneniam, kto-
ré bolo treba ošetriť.  

Poskytnúť pomocnú ruku bezprostredne po ži-
velnej pohrome bola pre nás obrovská skúsenosť, 

ktorá v nás stále doznieva. Máme za sebou množ-
stvo rôznych cvičení, ale reálne situácie zažité na 
vlastnej koži sú nezaplatiteľnou lekciou. Som pre-

svedčená, že práca, ktorú v zasiahnutých obciach 
robil Český červený kríž Brno, my a ostatné orga-
nizácie, bola veľmi potrebná a pre miestnych ľudí 
veľmi dôležitá. 
Práve počas tejto pomoci na Morave som si uve-
domila a utvrdila miesto a poslanie Červeného 
kríža - poslanie ľudskosti a spolupatričnosti. Naše 
miesto je stáť pri človeku - v takýchto situáciách 
je veľmi potrebný ľudský kontakt, solidarita, čo ide 
ruka v ruke s našou uniformou a princípmi. Len nás 

to utvrdzuje v tom, že nie je všetko len o profesio-
nálnej prvej pomoci - naše poslanie a naše miesto 
je práve v tejto jednoduchej ľudskej pomoci, ktorá 

je v týchto situáciách veľmi potrebná a na ktorú 
profesionálne zložky nemajú čas.
Naše skúsenosti z terénu využijeme v ďalších na-
šich cvičeniach – náš územný spolok sa bude za-
meriavať na takúto prípravu, na takúto ľudskú po-
moc pri katastrofách - podať vodu, natrieť chrbát, 
kvapnúť kvapky do očí, alebo len vypočuť a zostať 
v blízkosti. 

Miriam Madunická, Senica

„Miesto plné paradoxov - zdemolované domy 

a domy takmer bez poškodenia, veľa bolesti a 

na druhej strane obrovská ľudská solidarita, 

pomoc a spolupráca. Spolupráca nielen zá-

chranných zložiek, ale aj dobrovoľníkov. Ďalší 

tím SČK, ktorý pokračoval v pomoci obyvate-

ľom Moravskej Novej Vsi, tvorili červenokri-

žiaci z Banskej Štiavnice a Žiliny. Jeho súčas-

ťou boli aj členky Mládeže SČK. Zapojili sme 

sa do psychosociálnej pomoci. Náš tím už 

preklápal krátkodobú intervenčnú pomoc do 

dlhodobej psychologickej, ktorá prebiehala 

v spolupráci s kvalifikovanými psychológmi. 

Bola to pre nás obrovská skúsenosť, ktorou 

nás viedla empatia a našich sedem princípov.“ 

Emília Jányová Lopušníková, 
Banská Štiavnica
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Záplavy v Rudne nad Hronom 

Taktické cvičenie vo Svidníku

Požiar v Žiline

V duchu našich siedmich princípov sme pomáhali 
v Rudne nad Hronom, keď v máji tohto roku túto 
obec zasiahli záplavy. Obyvateľom obce sme za-
požičali 9 vysušovačov vlhkosti, odovzdali čistiace 
prostriedky a zabezpečili 1 600 litrov minerálnej 
vody Zlatá studňa. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na 
tejto pomoci podieľali - distribútor Lyreco, Unile-
ver Slovensko, spol s r. o. a tiež kolegom z levic-
kého územného spolku SČK. Ďakujeme, že nám 
pomáhate pomáhať !

Ružena Stará, Žiar nad Hronom

18. júna sa z iniciatívy Hasičského a záchranného 
zboru Okresného riaditeľstva Svidník konalo tak-
tické cvičenie Dopravná nehoda. Tu, samozrejme, 
nechýbali svidnícki červenokrižiaci a dobrovoľní 
hasiči Mesta Svidník. 

Úlohou cvičenia bolo preveriť si odbornosť, rých-
losť a kvalitu zásahu. Modelová situácia predstavo-
vala hromadnú dopravnú nehodou, kde profesio-
nálni a dobrovoľní hasiči z áut vyprostili zranených 
a následne ich odovzdali do rúk dobrovoľníkom 

SČK ÚzS Svidník. 
Želáme si, aby sme v budúcnosti zasahovali len pri 
takýchto modelových situáciách.

Slavomír Sakalík, Svidník

V máji po požiari na Bratislavskej ulici v Žiline zo-
stalo 21 ľudí  bez strechy nad hlavou. Mesto Žilina 
im ponúklo dočasné bývanie v telocvični blízkej 
školy. Neváhali sme a tiež sme podali pomocnú 
ruku – zapožičali sme chladničku, mikrovlnnú rúru 
a materiál pre pohodlnejšie bývanie počas najťaž-
ších dní. 

Peter Martinek, Žilina
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Cezhraničná spolupráca Červeného kríža 
a 48 - hodinové cvičenie v Gabčíkove

Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská 
Streda a Maďarský Červený kríž Rábsko-
mošonsko-šopronskej župy sa od 30. júna do 2. 
júla 2021 zúčastnili 48-hodinového cvičenia v 
Gabčíkove. Cvičenie sa konalo v rámci projektu 
Cezhraničná spolupráca Červeného kríža, ktorý 
má prostredníctvom teoretických i praktických 
školení zvýšiť pripravenosť oboch národných 
spoločností Červeného kríža na krízové situácie. 
Projekt bol podporený z „Fondu malých projektov 
v západnom pohraničnom regióne” Programu 
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - 
Maďarsko. 

Cvičenie nadviazalo na prvú teoretickú a praktickú 
časť projektu, ktorá prebiehala v maďarskom 
meste Lipót a bola zameraná na školenie 
psychosociálnej pomoci a teoretický tréning práce 
operatívnej komisie. Práve účastníci tohto školenia 
si v Gabčíkove v praxi overili svoje zručnosti 
i teoretické vedomosti pri nácviku záchrany 
topiaceho, poskytovaní prvej pomoci zraneným 
osobám (poranenie hlavy, krvácania z ucha, 
zlomenina chrbtice, amputácia prsta, cudzie teleso 
v lýtku, vykĺbenie ramena, otvorené poranenie 
brucha, KPR dospelého a dieťaťa), nacvičovali 
postup činnosti pri zranenej COVID-19 pozitívnej 

osobe, pátranie po prípadných nezvestných 
osobách na vodnej hladine a v teréne, či prípravu 
a stavanie stanovíšť prvej pomoci pre COVID-19 
pozitívnych ľudí. Zámerom cvičenia bolo tiež 
zdokonaliť činnosť veliteľa zásahu v organizovaní 
záchranárskych prác, preveriť rozhodovaciu 
schopnosť veliteľov pri zmene situácie a tiež zistiť 
stav materiálno-technického vybavenia. 
Družstvá tvorili členovia Slovenského aj 
Maďarského Červeného kríža. Do cvičenia bolo 
zapojených viac ako 50 členov a dobrovoľníkov z 
územného spolku SČK v Dunajskej Strede a jeho 
miestnych spolkov (Dunajská Streda, Šamorín, 
Gabčíkovo, Lúč na Ostrove, Povoda, Sap, Blatná na 
Ostrove, Dunajský Klátov). Za Maďarský Červený 
kríž sa zúčastnilo 25 ľudí. Medzi hosťami boli 
aj riaditelia SČK Komárno a Galanta, primátor 
a viceprimátor Mesta Gabčíkova, prednosta 
Okresného úradu, zástupcovia odboru civilnej 

ochrany, Hasičského a záchranného zboru, 
Dobrovoľného hasičského zboru, Komplexnej 
centrálnej záchrannej služby Gabčíkovo, 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Svetu zdravia 
Dunajská Streda a médiá. Prítomní boli tiež 
zástupcovia Rábsko-mošonsko-šopronskej župy 
(krízoví manažéri, vedúca záchranárov a inštruktor 
prvej pomoci). Dorozumievacím jazykom bola 
maďarčina. 
Červený kríž v obidvoch krajinách venuje neustálu 
pozornosť príprave na poskytovanie pomoci pri 
katastrofách, každý podľa svojich možností daných 
štátom. Záujem oboch národných spoločností 
je pokračovať v pravidelnej spolupráci, ktorá 
by pomáhala chrániť záujmy a bezpečnosť 
maďarských aj slovenských občanov.

Dagmar Nagyová, Dunajská Streda 
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PANDÉMIA COVID-19

Pandémia nabúrala a ochromila celú našu spoloč-
nosť. Museli sme sa  všetci  popasovať s novými 
situáciami a zvládať ich podľa možnosti čo naj-
lepšie a najbezpečnejšie. Vychádzajúc z hlavného 
poslania Červeného kríža, aj v našom okrese Koši-

ce-okolie sme sa snažili byť čo najbližšie k človeku 
a pomáhať zo všetkých síl. Náš okres je špecifický 
tým, že je nielen rozsiahly, ale patrí medzi najza-
ostalejšie okresy Slovenska. Naše sídlo je síce v Ko-
šiciach, ale všetky naše aktivity sa sústreďujú len 

na okolie, takže naša pôsobnosť (bez samotného 
okresného mesta) je v rámci Slovenska ojedinelá 
– a čisto vidiecka.

Práve preto sme začiatkom roku 2021 zriadili po-
jazdnú mobilnú odberovú jednotku a v čase, kedy 
mnohé územné spolky SČK v rámci Slovenska už 
stabilne testovali vo svojich okresných mestách, 
my sme vycestovali autom (+ stan) za ľuďmi na 
vidiek. V tom čase v našom okrese nebolo ani jed-
no stabilné odberové miesto, niektoré obce však 
týždenne testovali svojich občanov. Náš tím testo-
val všade, kde nás pozvali: v obciach, na školách, v 
rómskych osadách... 

Náš zámer - byť blízko pri človeku, sa naplnil. A o to 
nám ide každý deň. Nad pandémiou sme ešte ne-
vyhrali. Uvidíme, čo nám donesie  zajtrajšok. Sme 
pripravení....

Helena Kmetzová, Košice-okolie

Testovanie na kolesách - POJAZDNÁ 
MOJ v Košiciach – okolí

 30 územných spolkov SČK - antigénové testo-

vanie 

  2 územné spolky SČK - PCR testovanie

 19 mobilných odberových miest (MOM) SČK

 10 mobilných odberových jednotiek (MOJ) 

SČK

 Viac ako 1 milión vykonaných antigénových 

testov

  Takmer 13-tisíc PCR testov

 6 územných spolkov SČK – vykonaných 

takmer 56-tisíc kontrol v zdravotných fil-

troch pri vstupe do zdravotníckych alebo ka-

ranténnych objektov 

 3 územné spolky – trasovanie takmer  

200 kontaktov pri COVID-19 pozitívne diag-

nostikovaných 

 17 územných spolkov SČK – psychosociálna 

pomoc pri zvládaní pandémie – osobné alebo 

telefonické rozhovory, sociálne poradenstvo, 

krízová pomoc poskytovaná prostredníc-

tvom telekomunikačných technológií, super-

vízia psychológom 

 27 územných spolkov SČK – sociálne aktivity 

na zmierňovanie dopadu pandémie – prevoz 

osôb, nákupy, rozvoz a rozdávanie stravy, 

ochranných prostriedkov, požičiavanie po-

môcok pre imobilných občanov, video hovory 

s klientmi, materiálna pomoc,  špecializova-

né sociálne poradenstvo pre seniorov a osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím, registrá-

cia na testovanie / očkovanie, pomoc vo vak-

cinačných centrách a pod.

Aktivity SČK na zmierňovanie dopadu 
pandémie ochorenia COVID-19 
január - jún 2021
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Mládež seniorom

Členovia tímu mobilného odberového 
miesta založili miestny spolok 

Vo februári ste mohli v zasnežených uliciach Lip-
tovského Mikuláša stretávať mladých červeno-
križiakov. Mesto Liptovský Mikuláš sa rozhodlo 
poskytnúť zraniteľným seniorom respirátory FFP2, 
aby sa mohli účinnejšie chrániť. A práve s ich distri-
búciou pomohla naša mládež. 
V utorok 9. februára sme začali s balením respirá-
torov do obálok  a ich prípravou na roznos. Za dva 

dni sa nám podarilo zabaliť vyše 4 000 kusov. Tie 
sme roznášali v priebehu ďalších dní v mestských 
častiach Liptovská Ondrašová, Podbreziny, Palúdz-
ka a Vitálišovce. Hoci sme sa poriadne nachodili a 
premrzli, úsmevy na tvárach seniorov a ich vďač-
nosť nám boli dostatočnou odmenou. Často sme 
dokonca museli odmietať pozvania na čaj, prípad-
ne aj na niečo silnejšie...  

Ďakujeme všetkým pracovníkom Mestského úra-
du Liptovský Mikuláš za ústretovosť a príjemnú 
spoluprácu, všetkým milým ľuďom, ktorých sme 
stretli a, v neposlednom rade, našim neochvejným 
a obetavým mládežníkom, odhodlaným pomáhať 
- aj v arktických podmienkach 

Mládež SČK z Liptova

Takmer 3000 vykonaných antigénových testov za-
evidoval od začiatku marca do konca mája počas 
dvoch testovacích dní týždenne územný spolok SČK 
Michalovce na mobilnom odberovom mieste vo Veľ-
kých Revištiach (okres Sobrance), ktoré prevádzkoval 
v úzkej spolupráci s obcou. Možnosť otestovať sa 
využívali nielen domáci, ale aj obyvatelia zo širšieho 
okolia. V testovacom tíme MOM sa navzájom dopĺ-
ňali členovia Červeného kríža a Dobrovoľného hasič-
ského zboru Veľké Revištia.  

S podporou starostu Martina Hrunku, ktorého teší 
rozvíjanie dobrovoľníctva v obci, sa rozhodli založiť 
miestny spolok SČK, so zámerom venovať sa najmä 
činnosti v sociálnej oblasti. 

Jeho predsedníčkou sa stala Monika Doričová, ktorej 
Osvedčenie o založení MS odovzdala predsedníčka 
územnej rady SČK Michalovce MUDr. Mária Očovská. 

Alena Kniežová, Michalovce
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V uplynulom období počas trvania celosvetovej 
pandémie COVID-19 pomáhal Územný spolok SČK 
v Banskej Bystrici prostredníctvom sociálnych slu-
žieb, rozmanitým spôsobom. Nezabudlo sa ani na 
jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, kto-
rou sú ľudia bez domova. Sociálnym pracovníkom, 
zamestnancom a dobrovoľníkom sa podarilo túto 
situáciu zvládnuť na veľmi dobrej úrovni. Každo-
dennou prácou a svojím profesionálnym prístupom 
zabezpečovali týmto ľuďom podmienky, aby mohli 
toto krízové obdobie prekonať s najmenším nega-
tívnym dopadom na ich neľahký každodenný život.
V spolupráci s magistrátom mesta  Banská Bystrica 
a BBSK sa podarilo zabezpečiť pre ľudí bez domova 
základné ochranné pomôcky (rúška, respirátory, ru-
kavice), ako aj informovanosť o rizikách, spojených 
s pandémiou. Od 29. apríla 2020 zriadilo mesto 
Banská Bystrica v spolupráci s okresným úradom 
záchytné zariadenie v časti Laskomer, kde pozitívni 
klienti bez domova, ktorí neboli umiestnení v žiad-
nom sociálnom zariadení a neboli hospitalizovaní, 
našli útočisko a komplexné služby na zvládnutie 
situácie. 
Samozrejme, že COVID-19 neobišiel ani našich 
klientov - za celé obdobie sme mali 7 klientov 
pozitívnych na COVID-19 z celkového počtu  
112 klientov - avšak za dodržania opatrení a naria-
dení vydaných príslušnými inštitúciami sa nám po-
darilo aj túto situáciu zvládnuť. I pre týchto ľudí boli 
vytvorené priestory a podmienky, aby mohli tento 

stav prekonať bez neja-
kých vážnejších kompli-
kácií. Ihneď po zistení 
pozitivity na COVID-19 
sa izolovali na samostat-
ných izbách, zabezpečo-
vali sa im nákupy, lieky a 
potreby na každodenný 
život. Naša organizácia 
zabezpečila pravidelné 
testovanie klientov v 
sociálnych zariadeniach 
spadajúcich pod SČK  
v Banskej Bystrici.
Hľadali sa riešenia, kto-
ré citlivo reagovali na 
vzniknutú situáciu a ktoré sme riešili komplexne. 
Musíme počítať s tým, že v takýchto zariadeniach, 
akými sú nocľahárne a útulky, sa môžu vyskytnúť 
isté riziká, ktoré sú spojené so životom každého 
jednotlivca, ako je napr. vyššie riziko výskytu infekč-
ného ochorenia, či oprávnená obava o svoje zdravie 
a život klienta. Zamestnanci v sociálnych službách i 
v tomto období prihliadali na potreby a požiadav-
ky klientov, snažili sa pokračovať v nastavených 
plánoch a riešili každodenné starosti a problémy 
klientov. Dané obdobie bolo pre klientov bez do-
mova veľkou skúškou. Niektorí z nich prišli o základ-
ný finančný príjem, nakoľko stratili riadnu prácu, či 
nemohli vykonávať dobrovoľnícke činnosti, alebo 

klesol predaj Nota Bene na minimum. Vzájomnou 
podporou a podporou zo strany sociálnych pracov-
níkov to však zvládli.
Zvládli sme to všetci spolu. Naďalej sme vykonávali 
každodennú prácu i napriek problémom, ktorým 
sme čelili. Výzvy, ktoré boli pred nami, sa nám po-
darilo realizovať hlavne vďaka neúnavnej práci, pro-
fesionálnemu prístupu, podpore a odhodlaniu všet-
kých zamestnancov banskobystrického územného 
spolku. Počas I. a II. vlny pandémie sme nezatvorili 
ani jedno sociálne zariadenie, k čomu dochádzalo v 
iných samosprávach.

Fridrich Močáry, Banská Bystrica

SOCIÁLNA ČINNOSŤ 
Klienti bez domova v Banskej Bystrici 
počas pandémie     

Nová Jedáleň SČK v Poprade
Popradský územný spolok SČK požiadal 
na základe spolupráce s Mestom Poprad 
o prenájom budovy Jedálne na Baníckej 
ulici za účelom pokračovať v poskyto-
vaní sociálnej služby stravovania pre se-
niorov Mesta Poprad. Zároveň požiadal 
o dotáciu s cieľom doplniť vybavenie 
kuchyne varnou technikou na prípravu 
jedál pre 500 ľudí denne. 11. júna 2021 
bol prenájom budovy Jedálne na Baníc-
kej ul. schválený zastupiteľstvom Mesta 
Poprad. Územný spolok získal tiež dotá-
ciu vo výške 20 000 € na zakúpenie pe-
kárenskej pece, dvoch plynových kotlov 

a dvoch plynových panvíc. 1. júla 2021 sme tak 
mohli spustiť ďalšiu registrovanú ambulantnú aj 
terénnu sociálnu službu týkajúcu sa poskytovania 
stravy seniorom v tejto jedálni. Služba sa momen-
tálne poskytuje približne 450 stravníkom Mesta 
Poprad, ktorí si môžu vybrať, či si obed vyzdvihnú 
priamo v jedálni, prevezmú na odbernom mieste, 
alebo si ho nechajú priviezť až domov. Budova je 
od 1. augusta 2021 aj novým sídlom Slovenského 
Červeného kríža, územného spolku Poprad. Do 
konca tohto roka tu tiež pripravujeme otvorenie 
školiaceho strediska pre prvú pomoc. 

Denisa Kučkovská, Poprad
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Červený kríž je miestom, kde sa z okoloidúcich 
stávajú priatelia a z priateľov tí, ktorí budú navždy 
chýbať. Jedným z nich bol aj Paľo.
Paľo bol človek ako každý druhý. Začal ku nám 
chodievať pre obedy pre svoju mamu. Keďže mu 
naša kuchyňa zachutila, brával rovno dva obedy. 
Ako čas ubiehal, chodieval nielen po obedy, ale aj 
na kus reči a po rady. Priateľský, šikovný chlap zo-
stal po smrti matky  úplne sám. I keď vlastne nie. 
Mal Ritu. Čierneho labradora, ktorá ho ako skúsená 
závozníčka všade doprevádzala. Delili sa o dom aj 
o posteľ. Bola pre neho všetkým.
Keď nebolo mamy, chodieval na Červený kríž už 
iba pre svoj obed. Posedel, poklebetil. Zveril sa, 
že má problémy s kolenom. I keď chodil po dok-
toroch, jeho stav sa stále zhoršoval. Keď už nemo-
hol chodiť, prišiel si autom pred Dom humanity a 
obed sme mu priniesli v obedári priamo do auta. 
Rita sedela samozrejme vedľa neho. 
Nebol v dôchodkovom veku, ale keďže nemal ni-
koho, kto by sa o neho v jeho zhoršujúcej situácii 
postaral, riaditeľka mu ponúkla pomoc. „Povedala 
som mu, že môže nastúpiť do zariadenia aj s Ritou“. 

V Dome humanity sme mali dvanásť rokov béžo-
vého labradora Laru, ktorú sme si ako šteniatko 
doniesli z Trenčianskeho útulku. Tá zomrela iba 
týždeň pred tým, ako sa Paľovi pohoršilo. „Hľadali 
sme nového psa. Lara a pred ňou Beta boli súčas-
ťou zariadenia a okrem stráženia plnili aj úlohu te-
rapeutických psov,“ vysvetľuje riaditeľka. 
Všetko bolo pripravené, Paľo mal v stredu nastúpiť. 
„Keďže už nevládal ani šoférovať, obedy mu nosil 
náš opatrovateľ Dušan priamo domov,“ upresňuje 
riaditeľka. Bola nedeľa a Dušan vyrazil s obedom. 
Pred domov sa však stretol so sanitkou. Veľký šok, 
Paľo zomrel. Dušan sa polície ihneď pýtal na Ritu. 
„Povedali mu, že pôjde v lepšom prípade do útul-
ku,“ spomína riaditeľka. Keď polícia odišla, Rita zo-
stala v zapáskovanom dome sama. Sama na celom 

svete. „Nemohli sme ju tam nechať. Paľovi som sľú-
bila, že sa o neho a Ritu postaráme,“ vysvetľuje ria-
diteľka. A tak sa Dušan vrátil do domu a Ritu vzal. 
Starý čierny pes, ktorý nikomu nechýbal....iba nám. 
Dnes je Rita už právoplatným členom nášho tímu. 
Má svoju veľkú rodinu, svoj gauč a záhradu, ktorú 
treba strážiť. „Mala toho istého veterinára ako Lara, 
takže prakticky sa pre nás nič nezmenilo. Vymenili 
sme iba bielu za čiernu,“ z úsmevom dodáva ria-
diteľka, podľa ktorej si Ritu chvália najmä uprato-
vačky, ktoré po obede nemusia zametať v jedálni. 
Červený kríž je miestom, kde sa z okoloidúcich stá-
vajú priatelia. Červený kríž je miestom, kde pomoc 
nekončí smrťou. 

Andrea Koppiová, Trenčín

Svetový deň Červeného kríža sa každoročne osla-
vuje 8. mája, SČK v Trenčíne oslavoval už tri dni 
vopred. Vtedy si totiž šli do Bratislavy pre nového 
štvorkolesového pomocníka. 
Auto s plošinou na prevoz vozíčkarov, venovala za-
riadeniu spoločnosť Kaufland Slovenská republika. 
Podľa riaditeľky Domu Humanity im auto veľmi 
pomôže. „Bežne vozila klientov na vyšetrenia do 
nemocnice aj naspäť sanitka. No pokým sa nejaká 
uvoľnila, čakali po vyšetrení v nemocnici často krát 
aj štyri hodiny,“ vysvetľuje. Okrem úspory času je 
vozenie v nevšednom aute pre klientov aj zážit-
kom. „Chcú sa voziť aj tí, čo nemajú vozík,“ dodáva 
riaditeľka s úsmevom.

Andrea Koppiová, Trenčín

Nová posila

Nový 
pomocník
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Zariadenie Humanitko na Hurbanovej ulici v Senici 
je otvorené od decembra 2019. Je tu poskytovaná 
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. Zria-
ďovateľom je SČK, územný spolok Senica. Táto soci-
álna služba je poskytovaná s finančnou podporou 
Mesta Senica a Ministerstva vnútra SR. Od 1. novem-
bra 2020 sa poskytovanie realizuje vďaka podpore 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje – Národného 
projektu “Komunitné služby v mestách a obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
– fáza II”.  V súčasnosti je v zariadení registrovaných 
68 klientov, z čoho je 45 detí. Otvorené je od pondel-
ka do piatka v čase od 8.00 – 16.00 hod. 
Od decembra uplynulého roka bola činnosť tejto so-
ciálnej služby v obmedzenom režime. Všetky skupi-
nové a klubové činnosti sa  z pandemických dôvodov 
nemohli vykonávať v plnom rozsahu. Naďalej však je 
klientom poskytovaná sociálna služba individuálne, 
prípadne po dohode. Pravidelne i v týchto ťažkých 
časoch spojených s rôznymi pandemickými opatre-
niami je zabezpečovaná humanitná pomoc, každý 
utorok potravinová pomoc v spolupráci s potravino-
vou bankou, základné a špecializované poradenstvo, 
pomoc pri školskom doučovaní a pomoc pri riešení 
rôznych každodenných problémov, ako napr. v po-
slednom období pomoc pri elektronickom sčítaní 
obyvateľstva. V marci sme pre našich klientov realizo-
vali aktivitu Kniha - priateľ človeka, počas ktorej sme 
zozbierali a rozdali 150 kníh. Pri príležitosti  veľkonoč-
ných sviatkov sme pripravili pre 45 detí nášho zaria-

denia veľkonočné balíčky so sladkosťami a hračkami. 
Po uvoľnení opatrení máme naplánované ďalšie ak-
tivity ako oslavu Medzinárodného dňa detí, vytvore-
nie komunitnej záhradky, kurz prvej pomoci a kurz 
šitia, kurz varenia a letné doučovanie detí.  Veľmi nás 
teší, že poskytovaním tejto sociálnej služby môžeme 
pomáhať rodinám s deťmi, ktoré sú ohrozené sociál-
nym vylúčením, alebo majú obmedzenú schopnosť 
sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje 
problémy pre svoje životné návyky a spôsob života.

Miriam Madunická, Senica

Už od roku 2017 patríme k tým červenokrižiakom, 
ktorí prepravnou službou, vďaka špeciálne upra-
veným autám od spoločnosti Kaufland,  môžu pre-
pravovať svojich klientov podľa ich požiadaviek. Ku 
dnešnému dňu máme zmluvy so 17 obcami okresu 
Košice-okolie a od januára do konca mája  2021 sme 
sociálnou prepravnou službou uskutočnili 962 výjaz-
dov. V tomto pandemickom čase naši vodiči často 
prevážali klientov z miesta bydliska za testovaním na 
Covid-19, prípadne na očkovanie. Taktiež vozili izolo-
vaným seniorom lieky, či nákupy. 
Aj keď nás spomínaná pandémia vybočila zo zauží-
vaných koľajníc života, naša práca sa nezastavila. A 
keďže mnohým  našim klientom celé mesiace chýba-
la fyzická blízkosť druhého človeka, situácie neistoty, 
úzkosti, frustrácie a strachu sa množili. V takomto prí-

pade pomôže vypočutie, povzbudenie, podpora, slo-
vá uznania, vrátenie stratenej dôstojnosti a hrdosti. 
Či už išlo o vodičov sociálnej prepravnej služby alebo 
o prácu dispečingu, na prvom mieste bolo načúvanie 
klientovi. Prosociálne správanie voči úplne cudzím 
ľuďom je pre nás štandardom, zmyslom života, nie-
len povinnosťou. Strážime si aj dobrú náladu a ozbro-
jujeme sa  prepotrebnou trpezlivosťou. A napokon  
samotný hlas ako pracovný nástroj  môže vyjadriť aj 
po telefóne potešenie, obdiv, uznanie. Všetko to, čo v 
týchto časoch potrebuje každý človek, nielen klient - 
senior, akosi viac.
Našou túžbou i snahou je stretnúť každý deň človeka 
s veľkým Č, no vieme, že najprv ho musíme objaviť  
sami v sebe.

Viera Sabolová, Prepravná služba 
SČK Košice-okolie

Požičovňa kompenzačných pomôcok patrí do sku-
piny služieb, na ktoré sa obracia stále viac ľudí zo 
širokej verejnosti. Zriadili sme ju v roku 2012 a po-
stupne rozširovali portfólio pomôcok. 
Ide hlavne o zapožičiavanie polohovateľných po-
stelí, antidekubitných  matracov, invalidných vozí-
kov,  rolátorov. Od mája tohto roku k ním pribudli 

dva kyslíkové koncentrátory, ktoré sme zakúpili 
za pomoci VÚC Prešov. Oxygenoterapiu využívajú 
prevažne ľudia po prekonaní COVID–19 a ľudia s 
rôznymi dýchacími problémami. 
Chceme naďalej modernizovať a rozširovať ponu-
ku kompenzačných pomôcok, ktorá je neoceni-
teľnou súčasťou dôstojného pobytu v domácom 

prostredí do chvíle, kým sa rodina vysporiada s 
krízovou a nepriaznivou situáciu pomocou verej-
ného zdravotného poistenia, alebo zakúpením si 
vlastnej pomôcky.

Silvia Knapiková, Humenné

Aktivity v HUMANITKU

Každý deň stretnúť Človeka

Oxygenoterapia - rozšírenie služieb  
v Humennom 
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Slovenský Červený kríž, územný spolok Dolný Kubín 
participoval na mikroprojekte, v rámci ktorého si zvy-
šovali svoju odbornú úroveň zamestnanci sociálnych 
služieb zo Slovenska a Poľska. Projekt sa realizoval 
na základe aktivity Centra sociálnych služieb Orava 
Tvrdošín, ktorý bol jedným z partnerov projektu. 
Po absolvovaní verejnej súťaže náš územný spolok 
odborne lektorsky zastrešil 2 témy - Komunikácia 
v opatrovateľstve a Práca s klientom a prevencia v 
opatrovateľskej službe. Prvú tému lektor aj účast-
níci absolvovali dištančne online formou. Druhá 
téma  bola zameraná okrem iného aj na poskytova-

nie prvej pomoci. Tu organizátori s lektorom zvolili 
kombinovanú formu prezenčnej a dištančnej formy 
- lektorka pracovala prezenčne len s malým počtom 
účastníkov, čo sa cez kameru prenášalo ostatným 
účastníkom kurzu, ktorí to sledovali  online. Sme radi, 
že sme mohli zapojením sa do uvedeného projektu 
získať a rozvinúť spoluprácu s partnermi projektu, ale 
aj získať nové zručnosti a skúsenosti v oblasti foriem 
lektorskej práce. 

Zuzana Kršková, Dolný Kubín

Nové skúsenosti 
z medzinárodného projektu

Na začiatku roku 2020 sme získali grant od Active 
Citiziens Fund, ktorý sa mal pôvodne realizovať od 
júna do novembra 2020, ale pre pandemickú situ-
áciu na Slovensku bol preložený na obdobie od 
septembra 2020 do septembra 2021. 
Je to projekt určený pre detí a mladých ľudí s 
ťažkým zdravotným postihnutím na posilnenie 
aktívneho občianstva a postavenie zraniteľných 
skupín, čím sa predchádza sociálnej izolácii a rôz-
nym formám diskriminácie. Realizátorom projektu 
je Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice 
– mesto v spolupráci s partnerom DSS Domko Ko-
šice s podporou získaného  grantu od Active Citi-
zens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomo-
ci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským 

štátom Európskej únie a na Slovensku ho spravuje 
Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvore-
nej spoločnosti a Karpatskou nadáciou. 
Hlavným cieľom projektu je posilniť postavenie 
zraniteľnej skupiny – deti a mladí dospelí s ťažkým 
zdravotným postihnutím. Prostredníctvom neho 
tak zlepšujeme zdravotný stav ťažko zdravotne 
postihnutých detí a mladých dospelých, ktorí ab-
solvujú terapie Therasuit vykonávané odborne 
vyškolenými fyzioterapeutmi. Dvaja fyzioterapeuti 
absolvovali školenie v Prahe a ich Therasuit terapie 
už absolvovalo šesť klientov. V rámci projektu bola 
vytvorená aj podporná skupina pre posilnenie so-
ciálneho postavenia pre prijímateľov sociálnych 
služieb, rodinných príslušníkov a pracovníkov v 

sociálnych službách formou piatich diskusií, u kto-
rých sa už realizovali štyri so šestnástimi účast-
níkmi. Projekt tiež umožňuje dobrovoľníctvom 
pomáhať pri inklúzii zdravotne ťažko postihnu-
tých občanov. V najbližšom období zabezpečíme 
školenie dvoch fyzioterapeutov na metodiku The-
rasuit Advanced I. a Therasuit Advanced INFS II. a 
poskytneme terapiu pre ďalšie ťažko zdravotne 
postihnuté dieťa.
 
Veríme, že aj napriek aktuálnej pandemickej situá-
cii sa nám podarí úspešne realizovať celý program 
projektu.

Martina Repejová, Košice

VIEME SA OBHÁJIŤ!
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Medzinárodný deň detí sme strávili s deťmi zo Zaria-
denia núdzového bývania Maják v historickom mest-
skom parku. Pozreli sme si kultúrne pamiatky a po 
prechádzke parkom nám dobre padla zmrzlina. Deti 

k svojmu sviatku dostali sladký balíček.

Zuzana Hajduová, Trebišov

21. storočie so sebou prinieslo množstvo nových 
technológií, zmenili sa potreby mládeže a na tieto 
zmeny reaguje aj Mládež Slovenského Červeného 
kríža. Na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humen-
nom odštartovali naši červenokrížski mládežníci pi-
lotný projekt SOM – Spolu ochránime mládež. 
Nech SOM kýmkoľvek, v prvom rade SOM človekom! 
V rámci projektu sú rozvrhnuté pravidelné stretnutia 

mládežníkov počas celého školského roka na rôzne 
témy: rovesnícky nátlak, nenávistné prejavy, kyber-
šikana, rodová rovnosť, sexting, pohlavne prenosné 
choroby, vrátane témy HIV/AIDS prevencia.
Projekt je realizovaný metódou neformálneho vzde-
lávania a formou rovesníckeho prístupu.

Silvia Knapiková, Humenné

Medzinárodný deň detí 
v Trebišove

Projekt SOM v Humennom

Sviatky jari v Spišskej Sobote

Klienti Zariadenia opatrovateľskej služby – Domu SČK 
v Spišskej Sobote si pri príležitosti rôznych sviatkov 
vlastnoručne zhotovujú výzdobu. Svoje prostredie si 
skrášlili aj počas tohtoročnej Veľkej noci a oslávili aj 
príchod najkrajšieho mesiaca v roku – mája, mesiaca 
lásky. Májová veselica je medzi našimi klientmi veľmi 
vítaná, spolubývajúci si troška zaspomínajú, zabavia 
sa a majú radosť zo stále krajšieho počasia. 

Anežka Cmorejová, Poprad
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MIESTNE SPOLK Y 
A DOBROVOĽNÍCTVO
"Všetci máme plné zuby".... ale či sú tie zúbky aj čisté 
a voňavé, sme sa pýtali detí. Pri príležitosti Svetového 
dňa ústnej hygieny sme sa rozhodli zorganizovať on-
line súťaž v kreslení pre škôlkarov a malých školákov 
a na chvíľu odtiahnuť ich pozornosť od ťažkej pan-
demickej situácie. Súťaž prebiehala na našej Face-

bookovej stránke a z prijatých 25 tvorieb sme spolu 
s odbornou porotou vybrali 3 najlepšie kresby. Smut-
né však nezostalo ani jedno dieťa, keďže vďaka našim 
sponzorom dostal každý účastník odmenu vo forme 
zubných kefiek a pást - nechýbal ani kúsok čokolády. 
Veríme, že čoskoro sa vrátime do starých koľají, keď 

už nebudeme potrebovať rúška a všetci budeme žia-
riť bielym úsmevom  

Timea Domonkosová, 
Kráľovičove Kračany

Miestny spolok SČK v spolupráci s Dobrovoľným ha-
sičským zborom obce Medzibrodie nad Oravou na 
základe sponzorských príspevkov občanov obce a 
niektorých firiem zakúpil život zachraňujúci prístroj 
– automatický externý defibrilátor. 
Umiestnili sme ho na verejne dostupnom mieste pri 
vchode do budovy obecného úradu a zaregistrovali 
na operačnom stredisku Záchrannej zdravotnej služ-

by na Slovensku.
Je úžasné, že keď sa dostane na svetlo sveta dobrá 
myšlienka a nájdu sa úžasní ľudia, ktorí sú ochotní 
túto vec podporiť, tak existuje asi len málo vecí, ktoré 
sa nedajú zrealizovať....

Anna Kršáková, 
Medzibrodie nad Oravou

Svetový deň ústnej hygieny

Nový defibrilátor na Orave

Už vo vianočnom období sa mnohí červenokrižiaci 
zapojili do milého projektu – Koľko lásky sa zmesí 
do krabice od topánok. Miestny spolok SČK Senec 
sa rozhodol zrealizovať túto aktivitu pred veľkonoč-
nými sviatkami. V tomto pandemickom období sú 
seniori viac osamotení ako kedykoľvek predtým... a 
lásky predsa nie je nikdy dosť - pod týmto heslom 
sa predsedníčka miestneho spolku pani Anna Legin-
diová a členky miestneho spolku pani Jana Fialová a 

Andrea Puškárová roz-
hodli navštíviť domov 
seniorov a potešiť ich. 
Medzi obdarovanými 
bola aj bývalá riaditeľ-
ka Územného spolku 
SČK Bratislava - okolie 
pani MUDr. Eva Huča-
lová.

Emília 
Macsiczová, 
Bratislava-
okolie

V marci 2021 získal kolektív zamestnancov a dobro-
voľníkov prešovského územného spolku SČK ocene-
nie Srdce na dlani. S pokorou prijímame a vážime si 
túto cenu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám celé roky 

pomáhajú - aby sme zas my mohli pomáhať tým, 
ktorí sú na našu pomoc odkázaní.

Beáta Jakubčová, Prešov

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Srdce na dlani
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Obec Martinček, ležiaca na vrchu Mních východ-
ne od Ružomberka vo výške 580 m n. m., má aj s 
jej najbližším okolím bohatú históriu. Azda niet na 
Slovensku toho, kto by nepoznal symbol tejto obce, 
celoslovensky významnú kultúrnu pamiatku  – ra-
nogotický Kostol sv. Martina z 13. storočia, s jeho 
vzácnymi pôvodnými freskami. Na kultúrno-spolo-
čenské tradície svojej obce nadväzovali v priebehu 
histórie Martinčeka jeho obyvatelia aj zakladaním 
rôznych spolkov a združení. Bokom neostali ani tí, 
korí sa rozhodli pomáhať iným. Preto pred sedem-
desiatimi rokmi, teda v minulom storočí, založili 
nadšenci odbočku významnej celosvetovej orga-
nizácie – Červeného kríža. Kolektív autorov a spo-
lupracovníkov, pod vedením svojej predsedníčky 
Mgr. Danky Maliňákovej, PhD., si pripomenul 70. 
rokov (1950 - 2020) od založenia SČK (ČSČK), neskôr 
Miestneho spolku SČK v Martinčeku, vydaním spo-
mienkovej brožúrky - pamätnice.
Vzhľadom na pandemickú situáciu a opatrenia regi-
onálneho úradu verejného zdravotníctva) pre ocho-
renie COVID-19 v roku 2020 sa  nemohla uskutočniť 
slávnosť k 70. výročiu vzniku SČK (ČSČK) v Martin-
čeku. Pri tejto príležitosti sa výbor MS SČK rozho-

dol vydať prvú ucelenú spomienkovú publikáciu -  
,,70 rokov SČK v Martinčeku 1950 - 2020", ktorá nás 
vovedie do histórie tejto organizácie - od vzniku až 
po súčasnosť. Veľkou výzvou, ako aj povzbudením 
boli pre tvorcov aj slová spisovateľa Milana Rúfusa: 
,,Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostaj-
ného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, 
aby pomohla trpiacemu".
Pri realizácii knižky autori vychádzali z dostupných 
faktografických materiálov, ale najmä zo špeci-
fických spomienok a príspevkov členiek MS SČK  
v Martinčeku. Na jej  vypracovaní sa podieľali tvor-
covia, ktorí pomohli zachytiť príbeh vo všetkých 
oblastiach činností MS SČK v Martinčeku - z histó-
rie, charity, dobročinných aktivít, zdravotnej a spo-
ločensko-kultúrnej oblasti. Spomienková brožúra 
vyšla s finančnou podporou obce Martinček, Spo-
ločenstva urbariátu Martinček, o.z. Bylinky z Lúčok, 
ako aj MS SČK v Martinčeku. 
Veľká vďaka patrí všetkým ktorí, nezištne vykonáva-
li svoju prácu, skutky ľudskosti a lásky a tak počas 
sedemdesiatich rokov aktívne napĺňali poslanie  
Červeného kríža v obci Martinček. Ďakujeme. R. A. Ružomberský 

a výbor MS SČK v Martinčeku

Aj v tomto roku pokračujeme so zmierňovaním pan-
démie hlavne na našich klientov v Dome Humanity 
SČK v Snine, ktorí aj vďaka dodržiavaniu opatrení a 
hygieny počas pandémie zostali zdraví. 
Keďže sme sa kvôli opatreniam nemohli venovať ak-
tivitám spojeným so školeniami prvej pomoci a súťa-
žiam, spolu s dobrovoľníkmi sme vykonávali úpravy 
v zariadení Domu Humanity SČK, jeho nádvoria a 

vymenili zatekajúce odkvapy. 
Sme radi, že sa nám podarilo postaviť oplotenie 
dvora a oddychovú zónu pre ubytované mamičky s 
deťmi.
Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom a pracovníkom 
SČK. 

Anna Pavlíková, Snina

V januári 2021 sme boli blahoželať k 100. narodeni-
nám najstaršej členke Miestneho spolku SČK v Ma-
linove, pani Márii Jelinekovej. Táto krásna a vzácna 
žena mala obrovský zmysel pre poskytovanie múd-
rych životných rád a my sme veľmi radi počúvali roz-
právanie z jej života. Napriek svojmu veku bola veľmi 
čulá a zaujímala sa o dianie v Červenom kríži. Bohu-
žiaľ, už nie je medzi nami. Pani Mária, chýbate nám a 
my na Vás s láskou budeme spomínať. 

Elena Jágerová, Malinovo

70 rokov MS SČK v Martinčeku

Dom Humanity SČK 
v krajšom šate
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