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uplynul rok, o ktorom sme koncom roka 2020 mali úplne inú 

predstavu. Spoločnosť, v ktorej žijeme, sa má evidentne dobre, keď 

je čas na jalové špekulácie o pravdách, ktoré sú exaktne dokázané. 

Ľudia hovoria, že ich pandémia a sprievodné obmedzenia unavujú 

a hnevajú, ale stále majú dosť evidentne nadbytočnej energie 

na nenávisť a agresivitu voči osobnostiam, ktoré by mali velebiť  

a nosiť na rukách. Členovia a dobrovoľníci Červeného kríža 

sú rodina s desiatkami miliónov obetavcov, ktorí sa už  

150 rokov venujú okrem iného aj boju proti infekčným chorobám. 

Medzinárodný Červený kríž bol zaangažovaný od svojho vzniku  

do očkovacích kampaní proti kiahňam, záškrtu, obrne. V posledných 

rokoch aj proti ebole. Mnohí na to doplatili svojím životom, ale ako 

organizácia sme nikdy nepochybovali o vedeckom základe vakcín 

a ich jednoznačnej účinnosti. Povedal by som, že spochybniť túto 

časť histórie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca 

si zatiaľ nikto nedovolil. Aj preto je Hnutie ČKČP opakovaným 

nositeľom Nobelovej ceny mieru. Preto pozitívny postoj  

k očkovaniu, rešpektovanie jednoznačného prínosu vakcinácie 

proti šíreniu vírusových ochorení, akceptovanie protiepidemických 

opatrení ROR je, alebo by malo byť povinnou intelektuálnou  

a mentálnou výbavou člena a dobrovoľníka Slovenského Červeného 

kríža. Je dostatok odborných materiálov s vedeckou hodnotou 

na to, aby sme vedeli vysvetľovať tým, ktorí sú ochotní počúvať, 

zmysel snaženia odborníkov, ktorí sa venujú vírusom, infekciám, 

epidémiám celý svoj profesionálny život. Nie tým, ktorí zmúdreli 

v tejto téme v prvých dňoch po vyhlásení pandémie. Tak ako pri 

hromadnom nešťastí sa záchranári nevenujú tým, čo najviac kričia, 

ale práve tým tichým, ktorí nemajú síl na seba upozorňovať. Ak 

niekedy neviete rozlíšiť medzi vedou a pavedou, určite poznáte 

pár serióznych mien, ktorých názor treba akceptovať. Nie je dôvod 

neveriť tisíckam zdravotníkom z covidových oddelení a záchrannej 

zdravotnej služby, ktorí už takmer dva roky liečia a zachraňujú 

desaťtisíce nakazených. Ktorí už zažili viac ako  13 000 mŕtvych. 

Skúste si predstaviť, že ako zdravotník v intenzívnej starostlivosti 

ste zažívali v minulých rokoch niekoľko mŕtvych pacientov  

za mesiac. Zrazu zažívate niekoľko mŕtvych denne po dobu  

20 mesiacov. S touto skúsenosťou nie je žiadny dôvod, aby zdravotníci 

prvej línie vymýšľali bludy a nezmysly o vírusoch, vakcínach  

a koronavírusovej nákaze. Nikto nepochybuje o hrôzach 2. svetovej 

vojny, rovnako ako o závažnosti srdcových a nádorových ochorení. 

V počte mŕtvych za rok je Covid-19 na 4. mieste, a to o ňom vieme 

len dva roky.

Prosím Vás o hrdosť na príslušnosť k symbolu Červeného kríža,  

k jeho ideám, vedeckým tradíciám. Tak ako sme po vzniku v roku 

1919 začínali s osvetou o ochorení na tbc, s nácvikom hygienických 

opatrení po 1. svetovej vojne, tak skúsme s rozumom pomôcť 

ukončiť tragickú pandémiu čím skôr.

Prajem Vám pevné zdravie a ďakujem z celého srdca za vaše postoje 

hodné príslušnosti k humanitnej organizácii so znakom červeného 

kríža.

Vážení a milí červenokrížski 
priatelia, dobrovoľníci, členovia 
a podporovatelia,

S úctou 

Viliam Dobiáš
prezident Slovenského Červeného kríža
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BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI
Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom -  

27. ročník kampane SČK na podporu bezpríspev-

kového darcovstva krvi sa verejnosti prihováral slo-

vami pesničky od Zuzany Smatanovej. Aj napriek 

tomu, že kampaň opäť prebiehala počas nepriaz-

nivej epidemickej situácie, tisíce ľudí si našli chvíľu, 

aby darovali krv. V priebehu piatich týždňov kam-

pane prišlo do odberových centier 20 816 darcov 

krvi. Krv nakoniec darovalo 18 384 z nich. Počas 

tohtoročnej jesennej kampane krv prvýkrát daro- 

valo 2 263 ľudí.

Práve hudba, či zmysluplné texty mnohých darcov 

sprevádzajú a povzbudzujú pri darovaní krvi. Na so-

ciálnych sieťach sa s nami podelili aj o ďalšie piesne, 

ktoré sa im osobne s darcovstvom krvi či zachra-

ňovaním života spájajú. „V týchto zložitých časoch  

o to viac ďakujeme všetkým darcom krvi, ktorí nám 

svojím nezištným postojom vlievajú do žíl nádej  

a energiu,“ povedala Zuzana Rosiarová Kesegová, ge-

nerálna sekretárka SČK.

Kampaň Študentská kvapka krvi® je zapísaná  

v registri ochranných známok Úradu priemyselného 

vlastníctva SR. Slovenský Červený kríž ju organizu-

je v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR  

a hematologicko-transfúznymi oddeleniami ne- 

mocníc.

Silvia Kostelná, Bratislava

Študentská kvapka krvi 2021

Vzhľadom na epidemickú situáciu v súvislosti  
so šírením koronavírusu pri darovaní krvi 
naďalej platia prísnejšie opatrenia. Krv je však 
na Slovensku stále mimoriadne potrebná. In-

formujte sa preto o aktuálnej situácii a potrebe 
krvi na najbližšom odberovom mieste vo svojom 
okolí a darujte krv. Ďakujeme!

Š tudentská kvapka krvi prebieha-
la v čase, keď sa kvôli pandémii 
COVID-19 opäť sprísnili opatrenia  

v celej krajine. Ani to však neodradilo 
mladých ľudí darovať krv. 

Aj keď sa hromadné odbery neorganizovali,  

v rámci kampane územný spolok SČK v Dolnom 

Kubíne usmernil všetky stredné školy na Orave, 

ako a kedy je možné sa do kampane zapojiť.  

V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou 

L. N. Jégého v Dolnom Kubíne bolo potreb-

né objednať sa na odber elektronickou for-

mou cez webovú stránku nemocnice, alebo  

na www.objednatvysetrenie.sk. 

V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trs-

tenej z dôvodu zaistenia bezpečnosti a preven-

cie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi sa krv 

od darcov odoberala na telefonické predvolanie.  

Pri telefonickom dohovore v závislosti od aktuál-

nej potreby krvnej skupiny sa vzájomne dohodol 

dátum a čas. 

Touto formou sa do Študentskej kvapky krvi 

2021 zapojilo celkom 504 darcov krvi. Z nich mo-

hlo krv darovať 468. Za dôležité však pokladáme, 

že v rámci kampane sme získali 52 prvodarcov. 

„Naši študenti  ma oslovili, že sa chcú do tej-

to kampane zapojiť,“ uviedla PaedDr. Terézia 

Vaseková zo Súkromnej SOŠ EDUCO Slanická 

Osada Námestovo. „Ani Covid im nezobral chuť 

pomáhať. Som veľmi rada, že mladí ľudia, naši 

študenti, sú ochotní takto pomáhať aj v tejto 

dobe. Verím, že nie sú sami.“ My dodávame, že 

určite neboli a že sme hrdí na všetkých a ďaku-

jeme všetkým, ktorí sa do tohtoročnej Študent-

skej kvapky krvi zapojili.

Zuzana Kršková, Dolný Kubín

Ani Covid nezobral chuť mladým  
ľuďom pomáhať
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Študentská kvapka krvi  
v Nitre
Naša škola sa zapojila do kampane Študentská 

kvapka krvi. 9. a 10. novembra sme odhodlane 

darovali zo seba to najcennejšie. Žiaci III. B PS,  

III. A PS, IV. A ZA a IV. FL Strednej zdravotníckej 

školy v Nitre sa ochotne rozhodli pomôcť svojou 

drahocennou tekutinou tým, čo ju potrebujú. 

Darovanie krvi prebiehalo v odberovom centre 

Fakultnej nemocnice Nitra. Po úspešnom darova-

ní krvi v nich zavládol pocit šťastia, spokojnosti  

a odhodlanie vrátiť sa zas.

Miroslav Zelenay, Nitra

Netradičný Mikuláš v Žiline
„Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa – krv dnes 

pekne darúva sa!“

Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža v Žili-

ne sa rozhodli zorganizovať netradičný Mikulášsky 

sprievod a navštívili Národnú transfúznu službu 

v Žiline s cieľom obdarovať personál transfúznej 

služby sladkosťami, potešiť a obdarovať darcov 

krvi, ktorí sa na Mikuláša prišli podeliť a daro-

vať krv, ale netradične aj samotný svätý Mikuláš  

so svojimi pomocníkmi si vyhrnuli rukávy a daro-

vali krv. Veríme, že Mikuláš so svojou družinou in-

špiruje aj ostatných dobrých ľudí k darovaniu nie-

len sladkostí a darčekov počas Adventu a Vianoc, 

ale hlavne tohto vzácneho daru – krvi.

Peter Martinek, Žilina

Silvia Knapiková, Humenné

Krv je stále potrebná
Kampaň SČK Študentská kvapka krvi každoročne 

na celom Slovensku osloví veľa prvodarcov z ra-

dov študentov, aby darovali krv a pomohli tým za-

chraňovať životy. Aj v tomto roku, napriek tomu, že 

tu máme stále pandémiu, sa do kampane zapojili 

mnohí mladí ľudia a dokázali tým svoju výnimočnú 

ľudskosť a empatiu s vážne chorými. Potešilo nás, 

že sa do kampane chceli zapojiť aj študenti 2. roč-

níka Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ 

v Košiciach, ale žiaľ, v termíne kampane to nestihli, 

pretože boli čerstvo zaočkovaní proti TBC. Vôbec 

ich to však neodradilo a krv prišli darovať v naj- 

skoršom možnom termíne. Veď krv je stále potreb- 

ná. Ďakujeme, milí študenti, za vaše rozhodnutie  

a veľká vďaka patrí aj vašej odbornej asistentke a na-

šej dlhoročnej dobrovoľníčke, inštruktorke a lektorke 

PhDr. Jane Sušinkovej, PhD, ktorá vás vedie k pravým 

hodnotám a nezištnej pomoci iným. Ďakujeme!

Helena Kmetzová, Košice-okolie

Už druhý rok prichádzame kvôli pandémii o osobné 

stretnutia s darcami krvi. Aj vďaka finančnej podpore 

mesta Humenné sa nám podarilo zaslať im pozdrav  

a poďakovanie. Želáme si, aby sme ich budúci rok všet-

kých mohli osobne pozvať medzi nás a poďakovať im, 

za všetkých, ktorým pomohli. Srdečne ĎAKUJEME! 

Vážené darkyne a vážení darcovia krvi, 
ďakujeme Vám, že aj napriek nepriaznivej 
situácii naďalej myslíte na druhých a daru-
jete krv. Keďže v súčasnosti nie je možné 
organizovať hromadné podujatia, ocene-
nia za mnohonásobné darovanie krvi Vám 
zasielame poštou. Veríme, že už čoskoro 
sa budeme môcť opäť naživo stretnúť a vy-
jadriť Vám vďaku osobne.
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PRVÁ POMOC
Sídlisko Drieňová v Banskej Štiavnici má 
nový defibrilátor

Mesto Banská Štiavnica v spolu-
práci so Slovenským Červeným 
krížom, územným spolkom 

Banská Štiavnica, osadili v piatok 26. no-
vembra 2021 na budove jeho sídla skrinku  
s automatickým externým defibrilátorom 
(AED).

Mesto zakúpilo dva defibrilátory a jeden z nich sa 

rozhodlo venovať štiavnickým červenokrižiakom.  

Z tohto daru sa veľmi tešíme - keď je takýto prístroj 

pri poskytovaní prvej pomoci nablízku, môže účin-

ne pomôcť pri záchrane života. Začali sme výzvou 

na zakúpenie takéhoto prístroja z dvoch percent, 

ale potrebovali sme získať ešte ďalšie financie.  

Po dohode s pani primátorkou Mgr. Nadeždou 

Babiakovou sme dostali do daru samotný prístroj  

a darované finančné prostriedky sme mohli použiť 

na jeho zabezpečenie exteriérovou skrinkou. Vy-

hrievaná skrinka s alarmom slúži nielen na ochranu 

prístroja pred nepriaznivými vplyvmi počasia, no 

zároveň poskytuje jeho neobmedzenú dostupnosť 

verejnosti v najobývanejšej časti Banskej Štiavnice. 

Vydáva signalizačné svetlo pre ľahšiu viditeľnosť. 

Veríme, že keď pandémia pominie, budeme môcť 

urobiť školenia s odborníkmi, ktorí ukážu verejnosti, 

ako sa takýto prístroj používa pri náhlom zastavení 

krvného obehu spojenom so zástavou dýchania. 

Ľudia sa pri poskytovaní prvej pomoci najviac boja, 

že urobia niečo zle. Tento prístroj „rozpráva“ – dáva 

inštrukcie, čo majú záchrancovia robiť. Hovorí jed-

notlivé kroky, rad za radom, čo je potrebné urobiť, 

aby poskytnutie prvej pomoci bolo účinné a smrť  

v takomto prípade bude musieť počkať.

Emília Jányová Lopušníková, B. Štiavnica  

Foto: Michal Kríž

Prvá pomoc v Košiciach

Foto: archív ÚzS SČK Košice-mesto

Dňa 29. septembra 2021 sa košický územný spolok 

podieľal na akcii Dni srdca 2021 v spolupráci s Poli- 

cajným zborom SR. Naši mládežníci zmerali krvný 

tlak 30 vodičom za volantom z 31 oslovených 

v rámci kampane „Ste v správnych číslach?“ Krvný 

tlak stúpa v stresových situáciách a jazda na sloven-

ských cestách k nim patrí.

V mesiaci september vďaka finančnej podpore 

FPT Slovakia , s.r.o. si 450 žiakov zo šiestich základ-

ných škôl v Košiciach precvičili poskytovanie prvej 

pomoci pod vedením našich skúsených tréne-

rov prvej pomoci - Igora a Martinky. Okrem zážit-

kových kurzov prvej pomoci získala každá škola 

aj odbornú literatúru o poskytovaní prvej pomoci  

(ZŠ Abovská 36, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Belehradská 21, 

ZŠ Park Angelinum 8, ZŠ Slobody 1, ZŠ M. Lechkého).

Žiaci 6. ročníka Základnej školy Staničná 13 v Koši- 

ciach mali interaktívnu výučbu prvej pomoci, kde 

im naša dobrovoľníčka Viktória ukázala ako za-

chrániť človeka v núdzi, ošetriť zlomeniny, či krvá-

canie. Po názornej ukážke si to sami aj vyskúšali  

a pristupovali k tomu s veľkým záujmom. Všetkým 

žiakom to šlo hneď na prvýkrát.

Zaujala ich aj „slamková metóda“ pomocou ktorej 

sa deťom lepšie vysvetlí spriechodnenie dýchacích 

ciest pri záklone hlavy ako dôležitom úkone pred 

kontrolou dychu. „Ak je slamka ohnutá = neza-

klonená hlava, tak vzduch cez ňu neprechádza. Ak 

ju deti následne vystreli, tak vzduch cez ňu začal 

prechádzať = záklon hlavy“.
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V rámci projektu „50 miest pre dobrý skutok“ pri 

príležitosti 50. výročia Coca-Coly na česko-sloven-

skom trhu sme počas letných mesiacov pripravili 

tri 8-hodinové kurzy prvej pomoci. Ich realizáciu 

finančne podporil systém Coca-Cola. Kurzov sa 

zúčastnili pracovníci a dobrovoľníci organizácie 

Dorka, n.o., Centra pre deti a rodinu Košická Nová 

Ves a Arcidiecéznej charity v Košiciach. Účastníkov  

na kurz pozvala Spoločnosť priateľov detí z det-

ských domovov Úsmev ako dar.

Sme radi, že prišli a mohli si tak prakticky precvi-

čiť poskytnutie prvej pomoci v rôznych reálnych 

modelových situáciách na vlastnej koži. Veríme, 

že všetci zúčastnení na tradičných i netradičných 

akciách prvej pomoci získali, resp. „oprášili“ skôr 

nadobudnuté potrebné vedomosti a zručnosti 

v poskytovaní prvej pomoci a budú ich zdieľať  

so svojimi blízkymi a známymi.

Aj touto cestou ďakujeme našim dobrovoľníkom 

a inštruktorom prvej pomoci, ktorí v tejto pre nás 

všetkých neľahkej covidovej dobe prispeli k zvy-

šovaniu povedomia nielen o prvej pomoci, ale aj 

činnosti SČK.

Alena Jurčíková, Košice-mesto

Prvá pomoc s Coca-Colou

Foto: Róbert Belohorský

Aj tento rok sme si v druhú septembrovú sobotu pri-

pomenuli Svetový deň prvej pomoci. Tentoraz bola 

jeho téma zameraná na deti a mládež. Prax ukazuje, že 

deti sú schopné už v útlom veku pochopiť a naučiť sa 

základné zručnosti na záchranu ľudského života. Práve 

ony môžu vo svojich školách, komunitách či rodinách 

zohrávať kľúčovú úlohu v prípade nehody či úrazu.

SČK vyvíja snahu, aby sa deti v školách pravidelne ve-

novali problematike prvej pomoci a získavali potrebné 

zručnosti. „Deti veľmi radi zdieľajú a ukazujú svojmu 

okoliu, čo nové sa naučili. Úplne prirodzene a nenú-

tene tak môžu pre problematiku prvej pomoci zapáliť 

nielen svojich rovesníkov, ale aj súrodencov a rodičov. 

Koncom školského roka svoje zručnosti prezentujú aj 

na súťažiach prvej pomoci, ktoré v spolupráci so škola-

mi organizujeme vo všetkých okresoch,“ hovorí Zuzana 

Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka SČK.

Silvia Kostelná, Bratislava

Svetový deň  
prvej pomoci  
2021

Medzi pravidelné činnosti žiarskeho územné-

ho spolku SČK patrí tiež aktívna účasť na cvi-

čeniach zameraných na udalosti s hromadným 

postihnutím osôb. Aj v tomto roku, začiatkom 

decembra, sme sa takéhoto cvičenia zúčastnili. 

V Centre výcviku Lešť ho organizovali OZ Sa-

lus Vitalis a Katolícka univerzita Ružomberok. 

Účastníkmi boli študenti 2. ročníka v odbore 

Urgentnej zdravotnej starostlivosti Katolíckej 

univerzity v Ružomberku a záchranári – špe-

cialisti. Naši dobrovoľníci pre nich už tradične 

maskovali rôzne druhy poranení - amputačné 

poranenia dolných končatín, palca na ruke, 

všetkých prstov, zatvorené a otvorené porane-

nie hrudníka, úlomok skla, otvorená zlomenina 

hornej a dolnej končatiny, poranenie v oblasti 

hlavy, tváre a odery. Zruční maskéri tak opäť 

prispeli k vydarenému priebehu celého podu-

jatia.

Ružena Stará, Žiar nad Hronom

Dobrovoľníci zo Žiaru maskovali poranenia
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Tento rok sme sa vďaka územnému spolku SČK  

v Prešove v spolupráci s Univerzitou Kon-

štantína Filozofa v Nitre rozhodli realizovať 

projekt s názvom “Žiaci ZŠ a prvá pomoc”. 

O projekt bol veľký záujem, čomu sme sa 

úprimne potešili. Nakoniec sme ho realizo-

vali v ZŠ Májové Námestie v Prešove. Trval  

8 týždňov, počas ktorých sme raz do týždňa po-

stupne navštívili dvakrát všetky ročníky prvého 

stupňa. Jeden týždeň mal každý ročník hodinovú 

ukážku prvej pomoci, kde sme detičkám priblížili 

štyri život ohrozujúce stavy. A druhý týždeň ich 

čakala hodina, kde si súťažnou formou zopakova-

Žiaci základných škôl  
v Prešove a prvá pomoc 

li, čo sa naučili. Deti sa veľmi bavili a boli nesmier-

ne šikovné. Vždy pred prvou ukážkou sme im dali 

dotazník, aby sme zistili, koľko toho vedia. Ten istý 

dotazník sme im dali aj o týždeň po súťažnom opa-

kovaní. Veľmi nás potešilo, že naša práca priniesla 

ovocie a deti sa citeľne zlepšili vo vedomostiach  

o poskytovaní prvej pomoci. V neposlednom rade 

musím vyzdvihnúť aj spoluprácu a ústretovosť 

pani učiteliek v tejto základnej škole, ktorá bola 

pre úspešný priebeh projektu kľúčová. Som tiež 

veľmi vďačná každému, kto sa do projektu zapojil.

Rebeka Čusová, Prešov

SČK, územný spolok Senica v rámci cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A SR - ČR zorganizoval  

v spolupráci s Českým červeným krížom, oblast-

ným spolkom Brno projekt „Plyšáková nemocnica“.  

V rámci územného spolku SČK v Senici sa aktivita 

uskutočnila 26. októbra 2021 a zapojilo sa do nej 

Plyšáková nemocnica 
celkom 35 detí materských škôl vo veku 3 - 6 rokov. 

V simulovanom nemocničnom prostredí sa deti 

hrali na rodičov chorých alebo zranených plyšákov 

a zapájali sa do ošetrovania svojich „pacientov“.

Miriam Madunická, Senica
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Blanka je úžasný človek s krásnou dušou. Vo svojom 

mladom veku je viac než 20-násobnou darkyňou 

krvi a som jej vďačná, že k tomu priviedla aj mňa. 

V mnohých veciach je pre mňa vzorom a zrejme ani 

netuší, ako veľa som sa od nej naučila za tých pár 

minút, počas ktorých zachránila ľudský život. 

Potrebovala som vyvenčiť psíka, tak som zavola-

la Blanke. Šli sme pomaly a na každej „križovatke” 

sme sa rozhodovali, kadiaľ pôjdeme. Dnes viem, že 

to bolo preto, aby sme v danej minúte boli presne 

na určenom mieste. Keď sme šli popri pošte, všimla 

som si, že na zemi niekto leží. Ľudia postávali okolo 

a prizerali sa. Zamierili sme k nim. Ležal tam pán, bol 

pomočený, v bezvedomí, tvar mal modrú a lapal  

po dychu. Vyzeralo to tak, že mu prišlo zle, sadol si 

na schodík a chcel si zavolať pomoc, no už to nes-

tihol. Mobil totiž ležal vedľa neho. Jeho telo veľmi 

chcelo dýchať, no nedarilo sa mu to. Vystrašená pani 

z pošty stála pri ňom, chcela mu pomôcť, ale para-

lyzoval ju strach. Pán už začal dostávať fialovú farbu. 

Mne okamžite behali hlavou poznatky o prvej po-

moci - ešte zo základnej školy. Vyslovila som teóriu  

o stabilizovanej polohe, ale Blanka bola pár dní  

po absolvovaní kurzu prvej pomoci a tvrdila, že 

ho treba otočiť na chrbát a čo najviac mu zakloniť 

hlavu. Vtedy sa mu ako tak uvoľnia dýchacie cesty 

aj pri zapadnutom jazyku. Pre mňa nová informácia.  

Blanka začala bez váhania a s rozvahou s masážou 

srdca. Pán začal ružovieť. Bol to neuveriteľný pohľad  

a obrovská úľava. Čo bolo pre mňa nové je aj to, že 

ak nemôžete, nechcete (napríklad kvôli pandémii), 

alebo sa nedá poskytnúť človeku umelé dýcha- 

nie, nevadí. Dôležité je najmä stláčanie hrudníka  

a aj bez umelého dýchania mu môžete pomôcť.  

Pani z pošty Blanku na chvíľku vystriedala, ale zrej- 

me zo strachu a šoku hrudník stláčala slabšie  

a nevládala. Blanka sa opäť ujala iniciatívy a pum- 

povala do pána život. Keď prišli záchranári, 

pochválili Blankin postup, dokonca pomo-

hla ešte aj im. Pani záchranárka bola práve 

tým človekom, ktorý Blanku školil na kurze 

prvej pomoci na územnom spolku SČK v Žiari  

nad Hronom. Záchrana začala naberať na obrát-

kach a ja som s otvorenými ústami pozerala  

na úžasnú prácu týchto ľudí. Bojovali o život toho  

pána s neuveriteľným nasadením. Prišla aj 

druhá sanitka a my sme mohli odísť. Bola som 

na Blanku hrdá. Veď v takýchto prípadoch ide  

o čas. My sme k pánovi prišli v hodine dvanástej 

a myslím, že od smrti ho delili sekundy. Našťast-

ie tam bola Blanka. Dnes je pán doma a v pori-

adku. Keby tam ležal niekto z mojich blízkych, 

chcela by som, aby šiel okolo niekto ako Blan-

ka. Nech nikto z nás nemá pocit zahanbenosti, 

že nevedel, ako zachrániť život. Ako poveda-

la pani záchranárka, vždy je lepšie pokúsiť sa 

a nezachrániť, ako neurobiť vôbec nič. Ten-

to zážitok bol pre mňa nesmierne poučný  

a budem si ho pamätať do konca života. 

Záchranári sú pre mňa naozaj hrdinami, pretože 

zachrániť život vôbec nie je jednoduché. Blanka 

Faltýnková, máš môj veľký obdiv...

Martina Andrášiová, Kremnica

Všetko sa deje pre niečo...

Helfi a prvá pomoc v Žiline
Vy ešte nepoznáte Helfiho? Je to malý šibalský 

duch. Ale nemajte strach! Tento duch je pria-

teľský, a dokonca vás rád naučí, ako poskytovať 

prvú pomoc! Spolu so svojimi ilustrovanými ka-

marátmi – Tobiasom, Luckou, Jakubom a Sašou 

vás prevedú témami ako prvá pomoc pri krváca-

ní z nosa, ošetrenie vyvrtnutého členku, uštipnu-

tie osou, úpal zo slnka, bezvedomie, ale aj ako 

sa chrániť pred požiarmi, ako volať na tiesňovú 

linku či prečo sa stať dobrovoľníkom. Projekt je 

určený učiteľom a žiakom prvého stupňa základ-

ných škôl a poskytuje rôznorodý materiál od pra-

covných listov, plagátov, prezentácií, krátkych 

videí až po Helfiho Box. Ten obsahuje červenú 

interaktívnu resuscitačnú kocku, resuscitačnú 

podložku, rýchle karty (flash cards), Helfiho le-

kárničku a iný materiál pre výučbu resuscitácie či 

náročnejších tém. Projekt reaguje na nedostatok 

vzdelávacích materiálov a možností pre prezenč-

nú ako aj dištančnú výučbu v poskytovaní prvej 

pomoci, požiarnej, civilnej ochrany ako aj vzde-

lávaní v dobrovoľníctve pre prvý stupeň základ-

ných škôl. Celý projekt pripravovali dobrovoľníci 

(tréneri a inštruktori prvej pomoci) Slovenského 

Červeného krížia zo Žiliny v spolupráci s Fakultou 

Bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity 

v Žiline. 

Pilotný projekt sa realizuje pre prvý stupeň vy-

braných základných škôl v Žiline vďaka podpore 

Mesta Žilina a Nadácie Kia. Ilustrácie pre sloven-

skú verziu pripravila Ing. Katarína Košútová. Pro-

jekt Helfi vychádza z rakúskeho originálu Mit Helfi 

kann ich Helfen Mládeže Rakúskeho Červeného 

kríža.

Peter Martinek, Žilina
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KRÍZOVÝ MANAŽMENT
Slovenský Červený kríž sa opäť úspešne 
zapojil do medzinárodného cvičenia

K  oncom septembra 2021 sa Slo-
venský Červený kríž aktívne za-
pojil do cvičenia Blonde Avalan-

che (Plavá lavína), ktoré sa uskutočnilo  
v rámci medzinárodného projektu TISA 
v Centre výcviku Lešť.

Na projekte sa zúčastňujú štyri krajiny v po-

vodí rieky Tisa: Slovensko, Maďarsko, Ru-

munsko a Ukrajina. Išlo o 19. ročník tohto 

cvičenia a na území Slovenskej republiky bolo rea- 

lizované opäť po štyroch rokoch.

Mnohonárodný štáb cvičenia, zapojené ženijné 

jednotky ozbrojených síl účastníckych krajín, 

ako aj súčinnostné zložky Hasičského a záchran-

ného zboru Slovenskej republiky a Slovenské-

ho Červeného kríža počas cvičenia preukázali 

svoje spôsobilosti plniť náročné úlohy pri plá-

novaní, riadení a vykonávaní zásahu v prípade 

mimoriadnej situácie a záplav na zasiahnutom 

území. Medzinárodný ženijný prápor vybudo-

val 60 tonový pontónový most a Ozbrojené 

sily SR tiež nasadili leteckú techniku (vrtuľník 

UH-60 M Black Hawk), obojživelné plávajúce 

transportéry, motorový čln a terénne vozidlo, 

ktoré boli použité na reálnu evakuáciu osôb 

z vody, resp. zo zaplaveného územia v súčinnosti  

so silami a prostriedkami asistenčných zložiek.

Slovenský Červený kríž si preveril teoreticky  

s využitím simulačných technológií v si-

mulačnom stredisku a precvičil praktic-

ky v priestore cvičiska Vododrom zapoje-

nie svojich vyčlenených síl a prostriedkov  

a ich súčinnosť so zasahujúcimi zložkami.  

Na území postihnutom záplavami poskytoval 

humanitárnu pomoc obyvateľstvu so zameraním  

na podporné a asistenčné činnosti v zriadenom 

zhromaždisku evakuovaných osôb a jeho oko-
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Dňa 17. septembra 2021, od siedmej hodiny ráno 

začalo 24-hodinové a každoročne realizované sú-

činnostné cvičenie zložiek záchranného systému 

regiónu Trenčianskeho kraja. Tentokrát však šlo  

o doposiaľ rozsahovo a časovo najväčšie taktické 

cvičenie pod označením TFS 2021 - Together for se-

curity (Spoločne pre bezpečnosť).

V okolí obce Soblahov (okres Trenčín), na lúkach,  

v lese a lesných chodníkoch tak cvičilo približne 

350 príslušníkov rôznych záchranných zložiek  

a veľké množstvo záchrannej techniky - Letecké-

ho útvaru Ministerstva vnútra SR, Odboru hipo-

lógie Prezídia Policajného zboru (PZ), Poriečneho 

oddelenia Prezídia PZ, Krajského riaditeľstva PZ  

v Bratislave, Strednej odbornej školy PZ v Pezinku, 

Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne, Ozbrojených 

síl SR, Záchrannej brigády HaZZ v Malackách, 

Okresného riaditeľstva HaZZ v Trenčíne, všetkých 

DHZ okresu Trenčín, dobrovoľných kynologických 

organizácií a tiež Slovenského Červeného kríža, 

územného spolku Topoľčany.

Cieľom cvičenia bolo zladenie postupov pri pl-

není úloh krízového manažmentu - od pátrania  

po väčšom počte nezvestných osôb až  

po hasenie rozsiahleho lesného požiaru. Naša 

humanitárna jednotka a jej členovia tak pre-

ukázali záujem spolupracovať, obhájili svo-

je miesto v systéme krízového manažmentu 

a dokonca svojim zázemím - technikou (zá-

chrannými vozidlami, stanmi a inými pro- 

striedkami) ale najmä vedomosťami, či zručnos-

ťami výborne reprezentovali Slovenský Červený 

kríž ako zložku Integrovaného záchranného sys-

tému a urobili dojem na množstvo prítomných 

veliacich dôstojníkov zapojených zložiek. 

Členovia humanitárnej jednotky spolu s políciou, 

či kynológmi pátrali po nezvestných osobách 

priamo v teréne, zabezpečovali ošetrenie, trans-

port, starostlivosť v hniezde zranených, ale tiež 

asistenčnú záchrannú službu pre všetkých cvi-

čiacich. Nadobudli tak nové vedomosti, zručnos-

ti, vyskúšali rôzne techniky a postupy používané 

pri záchrane osôb v ťažko dostupnom teréne  

a v neposlednom rade spoznali množstvo kole-

gov zo záchranného systému, či nadobudli nové 

priateľstvá.

Andrej Barborka, Topoľčany

lí. Na plnení týchto úloh sa podieľala päťčlenná 

humanitárna jednotka územného spolku SČK 

Banská Bystrica s potrebným technickým vyba-

vením (stan SČK, elektrocentrála, záchranársky 

materiál a tri motorové vozidlá, z nich boli dve 

sanitky) a jeden pracovník ústredného sekretariá-

tu (koordinátor krízového manažmentu). V rámci 

praktickej časti cvičenia zabezpečovali prebera-

nie evakuovaných osôb od ozbrojených síl alebo 

záchranných zložiek a transportovali ich do zria-

deného evakuačného centra, kde im poskytovali 

patričnú starostlivosť, prípadne aj ošetrovanie.  

V evakuačnom centre Slovenského Červeného 

kríža sa tak postarali o celkom desať figurantov, 

z ktorých boli štyri osoby podchladené po reálnej 

záchrane/vytiahnutí z vodnej nádrže, jedna oso-

ba bola preberaná na nosidlách z obojživelného 

transportéru a ostatné boli po prevzatí schopné 

samostatného pohybu v sprievode našich červe-

nokrižiakov.

Vysokú úroveň kvality, odbornosti a nasadenia tímu 

Slovenského Červeného kríža ocenili osobne zá-

stupca náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky generálmajor Štefan Kovács aj 

riadiaci dôstojník plukovník Alexander Kollárik. Na zá-

verečnom slávnostnom spoločnom nástupe účastní-

kov cvičenia tak z ich úst odzneli slová chvály priamo 

aj na adresu prítomných zástupcov Slovenského Čer-

veného kríža. Jubilejný ročník cvičenia Blonde Avalan-

che sa uskutoční v budúcom roku na území Ukrajiny.

Ján Maixner, Bratislava

Foto: MO SR, Jozef Žiak

Súčinnostné cvičenie  
Trenčianskeho kraja
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MLÁDEŽ
Neformálne vzdelávanie dobrovoľníkov 
Mládeže SČK

V letných mesiacoch jún – september 2021 pre- 

biehal na Územnom spolku SČK Bratislava–mesto 

projekt pod názvom „Progresívne neformálne vzdelá-

vanie dobrovoľníkov Mládeže SČK vo vonkajšom pro-

stredí, s dôrazom na osobnostný rast mládeže“.

Aj vďaka podpore Bratislavského samosprávne-

ho kraja mali naši dobrovoľníci možnosť zapojiť sa  

do rôznych vzdelávacích aktivít, ktoré výrazne pris- 

peli k osobnostnému rozvoju jednotlivých účastní- 

kov. Napriek dlhodobej izolácii z dôvodu proti- 

pandemických opatrení, ktorá mala výrazný ne-

gatívny dopad na vzájomné vzťahy mladých ľudí  

a záujem o dobrovoľníctvo ako také, projekt prilákal  

množstvo nových dobrovoľníkov, čím si mládežníci 

rozšírili okruh svojich spoločenských väzieb a vytvorili 

sa nové priateľstvá.

Zakúpené pomôcky výrazne prispeli k zlepšeniu 

celkového vzdelávacieho procesu predovšetkým  

v oblasti prvej pomoci. Vhodným prostredím a riad- 

nym vybavením sa zvýšila kvalita poskytovaných 

dobrovoľníckych aktivít, čím sa automaticky navýšil 

záujem dobrovoľníkov pravidelne navštevovať a za- 

pájať sa do takýchto činností. Srdečne ďakujeme 

za podporu.

Gabriela Šujanská, Bratislava



ZIMA 2021 /  ZVESTI SČK  /  13

Mládež SČK na Liptove sa snaží pomáhať, ako môže. 

Okrem toho, že sa pravidelne zapájame do aktivít 

od najvýchodnejšej dediny Liptova – Važec, až  

po Ružomberok na západe, mávame na spol-

ku pravidelné tréningy pre našich mládežníkov, 

ktorých počet stále narastá. Sme radi, že mladí cí-

tia potrebu verejne sa angažovať do aktivít mesta 

a nezištne pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Na-

vyše sa každý týždeň stretávame na našich trénin-

goch, kde si názorne na modelových situáciách 

cvičíme poskytovanie prvej pomoci, aby sme  

v reálnej, možno život ohrozujúcej situácii vedeli,  

čo je pre poraneného najlepšie.

,,V živote sa nám stanú situácie, keď by sme chceli 

niekomu pomôcť, no nevieme ako. Mne samému sa 

v živote stalo, že som mohol podať prvú pomoc, ale, 

žiaľ, nevedel som to. Veľmi ma to mrzelo. Červený 

kríž mi umožňuje absolvovať rôzne kurzy prvej po-

moci, prípadne môžem ako dobrovoľník pomáhať 

ľuďom v núdzi. Zakaždým, keď prídem do budovy 

Slovenského Červeného kríža, cítim sa dobre. Vždy 

tam stretávam ľudí, ktorí chcú rovnako pomáhať 

druhým a riadiť sa pritom siedmimi princípmi Čer-

veného kríža,“ povedal nám Patrik Bartoš, jeden  

z našich nových členov. 

Červený kríž každoročne spolupracuje s obchodným 

reťazcom Kaufland v potravinovej zbierke. Zapájame 

sa aj do tejto aktivity. Aj v tomto roku do vozíkov 

prispievali a pristavovali sa pri nás ľudia všetkých 

vekových kategórií. ,,Veľmi sa mi páčilo, že sme ako 

ľudia ešte stále schopní láskavosti. Veľmi príjemným 

šokom bolo, keď nám jeden pán odovzdal celý vozík 

potravín. Bol milý a rozosmiaty,“ spomína Alicia Es-

teves, ďalšia členka liptovskej Mládeže SČK.

Aj v tejto, pre každého neľahkej dobe, si stále vieme 

pomáhať a myslieť na tých, ktorí to potrebujú. Chcel 

by som preto vyzvať každého, aby sa neštítil konať 

dobro, pretože toho nie je nikdy dosť.

Martin Janotka, Liptovský Mikuláš

Mládež  
na Liptove

Svetový deň boja proti AIDS
Prvý december sa už od roku 1988 vyznačuje 

ako deň boja proti AIDS po celom svete. Každý 

rok od roku 1997 sa Mládež Slovenského Čer-

veného kríža snaží šíriť povedomie a upriamuje 

pozornosť na HIV prevenciu, vzniknuté stigmy  

a následnú diskrimináciu ľudí postihnutých tým-

to vírusom. 

Tento rok sa kvôli neľahkej situácií nemohol usku- 

točniť každoročný Sviečkový pochod, ktorý je 

hlavným bodom našej kampane, no vďaka naším 

šikovným dobrovoľníkom sa kampaň rozbehla 

online na sociálnych sieťach. Pripravili ju v po-

dobe príspevkov, ktoré informujú a vzdelávajú 

o tejto problematike a kvízov, v ktorých sme sa 

mali možnosť dozvedieť odpovede na najčastej- 

šie otázky týkajúce sa spomínanej problematiky.

V online priestore sa tento rok taktiež zorgani-

zovalo aj prvé kolo 6. ročníka Národnej súťaže  

HIV/AIDS prevencie, ktoré sa konalo 16. novembra  

a zapojilo sa doň 71 stredných škôl a gymnázií  

z celého Slovenska. Do druhého, národného kola 

postúpili tímy, ktoré sa umiestnili na prvých desia- 

tich priečkach. Finálne kolo sa pre nepriaznivú 

epidemickú situáciu uskutoční v januári 2022. 

Tento rok sa na realizácii súťaže podieľali András 

Zemes, Lívia Knapčoková a Richard Čanaky spolu 

s IT technikom Leom Haškom, ktorým touto ces-

tou ďakujeme za dôslednú a znamenitú prípravu 

súťaže. Súčasťou tvorby kampane boli aj členovia 

Pracovnej skupiny SOM, ktorí prispeli svojimi krea- 

tívnymi nápadmi a ich následnou realizáciou. Vanesa Doležajová, Nové Zámky
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Kampaň Sviečkový pochod slávi 25 rokov

Sviečkový pochod 2018, Bratislava

Už 25 rokov si pri príležitosti Svetového dňa boja 

proti AIDS 1. decembra Mládež SČK pripomína, aká 

je prevencia v oblasti HIV/AIDS dôležitá. 

Prvý pochod v rámci kampane sa uskutočnil už  

v roku 1997 v Leviciach. Postupom času si kampaň 

našla svojich priaznivcov a rozširovala sa aj do iných 

slovenských miest. Dobrovoľníci, ľudia, ktorým táto 

problematika nie je ľahostajná, sa rok čo rok počas 

Sviečkových pochodov schádzali na námestiach. 

Kampaň sa postupne rozrástla o ďalšie sprievodné 

aktivity, besedy a informačné stánky na školách,  

v obchodných centrách a vytvárali sa živé stužky.

Prostredníctvom národného projektu Mládeže SČK 

HIV/AIDS prevencia sme vychovávali koordináto- 

rov projektu už od roku 2000. Národné kurzy  

pod vedením skúsených lektorov v oblasti HIV/AIDS 

prevencie (HAP) a rovesníckeho vzdelávania ab-

solvovali stovky mládežníkov, ktorí ďalej vzdeláva-

li svojich rovesníkov na lokálnej úrovni. Za tento 

nosný projekt Mládeže SČK vďačíme zakladateľom 

a cteným bývalým členom pracovnej skupiny Mar-

tine Kránerovej, Mgr. Barbore Nádašiovej, MUDr. 

Tiborovi Vyslockému, Mgr. Marcelovi Štefánikovi, 

MUDr. Pavlovi Fučekovi a Adriane Havašovej. 

Od roku 2015 Mládež SČK rozšíril aktivity o Národ-

nú súťaž HIV/AIDS prevencie podľa rovnomennej 

predlohy Mládeže Maďarského Červeného kríža. 

Delegáti Mládeže SČK, ktorí boli z Nových Zámkov, 

sa súťaže v Budapešti zúčastnili v roku 2012. Druž- 

stvo získalo 1. miesto spomedzi medzinárodných 

tímov a 7. miesto v celkovom poradí spomedzi  

22 tímov.

Za myšlienku a zrod súťaže na Slovensku, v rámci 

Mládeže SČK vďačíme MUDr. Tiborovi Vyslockému, 

Mgr. Zdenke Výbochovej a Bc. Viktórii Šutovej, ktorí 

nad súťažou v jej začiatkoch prevzali záštitu. Dnes 

sa súťaž na Slovensku teší už šiestemu úspešnému 

ročníku a záujem o ňu rastie. Počas šiestich rokov si 

svoje vedomosti v tejto problematike zmeralo vyše 

200 stredných škôl a gymnázií. Súťaž sa príchodom 

novej generácie Lívie Knapčokovej, Andrása Zeme-

sa, Bc. Richarda Čanakyho a Lea Haška rozšírila aj  

o online kolo, čím sa dostala k väčšiemu počtu škôl.

Aj napriek nepriaznivej epidemickej situácií ne- 

smieme zabúdať a zakrývať si oči aj pred inými 

vírusmi a hrozbami. Dôležitá je vždy prevencia,  

a preto bol pôvodný projekt HAP rozšírený  

o ďalšie dôležité témy, ktoré sa v 21. storočí  

vo veľkej miere dotýkajú práve mládeže a následne 

v roku 2020 premenovaný na projekt Spolu 

ochránime mládež (SOM). Sú to najmä rovesnícky 

nátlak, kyberšikana, nenávistné prejavy, rodová 

rovnosť a predchádzanie pohlavne prenos-

ným ochoreniam. Pracovná skupina k projektu 

pracuje teda nie len na aktivitách pri príležitosti 

Svetového dňa boja proti AIDS, ale aktívne sa za-

oberá aj riešením ostatných spomínaných oblastí.

Viktória Šutová, Nové Zámky  

(Pracovná skupina projektu SOM)

“Ľudia žijúci s HIV majú vyššie riziko nákazy s víru-

som  COVID-19, ale majú menší prístup k vakcínam 

proti tomuto vírusu.” (UNAIDS,2021).

Pandémia COVID 19 sa nevyhla ani nám. Poznači-

la celý svet, ako aj naše preventívne aktivity. Ešte 

horšie je, že mnohým ľuďom HIV+ znemožnila 

prístup k liekom, vakcíne, podlomila  zdravie, imu-

nitu a zrýchlila ich priebeh HIV v tele. Podľa štatistík 

medzinárodnej organizácie UNAIDS v roku 2020 

žilo vo svete s HIV v priemere 37,7 mil. ľudí, 1,5 mil. 

ľudí bolo novoinfikovaných, 680 000 ľudí zomrelo  

na pridružené ochorenia AIDS, 27, 5 mil. ľudí malo  

prístup k antiretrovirálnej terapii a 36,3 mil. ľudí zo- 

mrelo od začiatku epidémie HIV vo svete. 

Najnovšie štatistiky v USA:

• U ľudí žijúcich s HIV, ktorí sa infikovali SARS-CoV-2, 

bola väčšia pravdepodobnosť, že ich stav bude 

vyžadovať hospitalizáciu alebo bude mať vážne-

jšie následky ako u HIV negatívnych pacientov.

• Štúdie z Anglicka a Južnej Afriky zistili, že riziko 

úmrtia na COVID-19 u ľudí s HIV bolo 2x väčšie  

v porovnaní s celkovou populáciou.

• Vyzerá to tak, že pokročilé ochorenia spojené 

s HIV výrazne negatívne ovplyvňujú priebeh 

ochorenia COVID-19 u ľudí žijúcich s HIV.

• Prístup k vakcínam proti COVID-19 však zostáva 

na celom svete mimoriadne nerovný a nespra-

vodlivý.

• Začiatkom októbra 2021 bola v krajinách s nízky-

mi a strednými príjmami, v ktorých žije viac ako 

polovica (55 %) ľudí s HIV na celom svete, stále 

nízka úroveň dostupnosti vakcín.
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Návšteva Svätého Otca Františka 
na Slovensku

V  dňoch 12. až 15. septembra 2021 
Slovenský Červený kríž zabezpe-
čoval zdravotnú asistenčnú služ-

bu pre verejnosť počas návštevy Svätého 
Otca Františka na Slovensku.

Dobrovoľníci SČK – zdravotníci - boli prítomní na všet-

kých verejných podujatiach v Bratislave, Košiciach, 

Prešove a Šaštíne, kde sa počas stretnutí Svätého 

Otca s verejnosťou starali o zdravie a pohodu účast-

níkov. Počas podujatí mal SČK v teréne spolu 236 ľudí,  

20 stanov, 2 sanitky v Šaštíne a 2 sanitky v Prešove.  

V Prešove bolo tiež k dispozícii vozidlo na prepravu 

imobilných osôb a 18 invalidných vozíkov, ďalších  

7 invalidných vozíkov bolo k dispozícii v Košiciach. 

Dobrovoľníci SČK pomáhali desiatkam návštevníkov 

pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Pre mnohých 

boli práve červenokrižiaci bodom prvého kontak-

tu. Stany SČK vytvárali zázemie i hasičom, vojakom, 

policajtom, záchranárom, ktorí na to iný priestor ne-

mali vytvorený. Okrem zásahov, ktoré vyžadovali ná-

sledné privolanie záchrannej služby, červenokrižiaci 

ošetrovali rôzne drobné poranenia, no pomáhali 

aj pri emočnom vypätí, dehydratácii, odprevadení  

do tieňa, či pri nevhodnom správaní. Ľudia sa na 

dobrovoľníkov SČK obracali s rôznymi prosbami 

– potrebovali vodu, ochranné pomôcky, opaľova-

cí krém, odpočinok, priestor na podanie stravy či 

prebalenie dieťatka, usadenie občanov s ťažkým 

zdravotným postihnutím, alebo preventívne zmerať 

fyziologické funkcie.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a pracovníkom 

z územných spolkov SČK Banská Bystrica, Banská 

Štiavnica, Bratislava-mesto, Bratislava-okolie, Dolný 

Kubín, Dunajská Streda, Humenné, Košice-mesto, Ko-

šice-okolie, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Michalovce, 

Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Senica, Spišská 

Nová Ves, Svidník, Topoľčany, Trnava a Žilina. Všetkým 

tým, ktorí prispeli k dobrému zvládnutiu zdravot- 

ného zabezpečenia týchto mimoriadne náročných,  

ale zároveň výnimočných dní.

Slovenský Červený kríž

SČK - Dunajská Streda SČK - Banská Štiavnica

Poďakovanie vyjadrili aj predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, Kancelária 

prezidenta Slovenskej republiky a Konferencia biskupov Slovenska.

„Máme za sebou historickú návštevu. Náv-

števu veľkej osobnosti. Ďakujem zo srdca 

všetkým našim červenokrižiakom, kolegy-

niam, kolegom, ktorí ste preukázali úžasnú 

silu, empatiu a láskavosť pre tých, ktorí chce-

li byť priamo účastní na ceste Svätého Otca  

po Slovensku. Vďaka za jednotu a nesmiernu 

súdržnosť, ktorú ste vytvorili. Ďakujeme za dôs-

tojné reprezentovanie Červeného kríža. Potre-

ba vašej blízkosti na každom mieste návštevy  

Sv. Otca bola veľmi citeľná a tak žiadúca. Boli ste 

tí, ktorí prví podávali ruku. Pre každého ste vy-

tvárali pocit istoty, že ste blízko. Ďakujem všet-

kým za všetkých.“ 

Zuzana Rosiarová Kesegová,  
generálna sekretárka  

Slovenského Červeného kríža

SČK - Senica
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SČK - Topoľčany SČK - Košice-mesto

SČK - Košice-okolie SČK - Humenné
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SČK - Trnava

SČK - Michalovce SČK - Rimavská Sobota

SČK - Bratislava-okolie
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Moja dovolenka nemohla začať krajšie - opätov-

ným vrátením sa do mladých čias, keď ma napĺňal 

pocit spokojnosti v dobrovoľníckych službách SČK 

a utvrdzoval ma v pocite, že sa teším (ak Pán Boh dá)  

na moje povolanie - lekár.

Už pri prvom obliekaní uniformy v nedeľu po dlhšej 

pauze sa mi tisli slzy do očí. Je to tu... Opäť tá chví-

ľa šteklenia v žalúdku... Čo nás čaká...? Zvládneme 

to...? To bude zážitok a neopísateľné chvíle šťastia  

a radosti z príchodu pápeža!

Náročná príprava zamestnancov SČK vrcholila, všetko 

mali perfektne pripravené a zvládnuté. Všetci dobrovoľ-

níci boli pripravení, nadšení a odhodlaní, koniec koncov 

ako vždy. 

Dostalo sa mi tej cti, že som bola zaradená na letis-

kovú plochu. V hlave mi prúdila neopísateľná radosť  

z toľkej blízkosti. Ďakujem Bohu a všetkým pozemným 

anjelom SČK, ktorí mi toto pripravili. Nikdy im to neza-

budnem a budem ďakovať! Ale taktiež som nezabúdala  

na ten pocit zodpovednosti a dôstojnej reprezentácie 

SČK a všetkých jeho hodnôt.

Druhý deň doobeda mal tiež zaujímavý nádych. 

Tentokrát to bola blízkosť s pápežom, s významný-

mi osobnosťami SR a rôznymi diplomatmi v Prezi-

dentskej záhrade. Pred samotnou bezpečnostnou 

kontrolou sa pri nás pristavil samotný prezident 

SČK (Vilko 😊) a vlial do nás energiu, venoval nám 

slová vďaky a povzbudenia. Jeho skromnosť, láska-

vosť, obetavosť a jeho povestný humor z neho sršali.  

Po stretnutí nám predal posolstvo Svätého otca, 

keďže sme nemali slúchadlá - tu sa Svätý Otec za- 

meral na posolstvo pomoci chudobným.

Po skončení programu v Prezidentskej záhrade sme sa 

presunuli posilniť sa na územný spolok SČK, ktorý pre 

nás zabezpečoval odvoz aj stravu. 

Poobede sme sa opäť presunuli na stanovište Rybné 

námestie – stretnutie so židovskou komunitou.

V pozadí bolo počuť nacvičovanie krásnych židovských 

piesní, z ktorých sme mali zimomriavky. Postupne 

prichádzali rôzne významné osobnosti zo židovskej 

komunity. Mráz nám behal po chrbte, keď postarší ľu-

dia novinárom rozprávali, ako prežili ťažké časy v kon-

centračnom tábore alebo ako sa ukrývali na rôznych 

miestach a vážia si ľudí, ktorí sa nebáli schovávať u seba 

židovské deti. Dnes si to nevieme predstaviť. 

Hostia boli zaujímavo usadení. Na jednej strane 

sedeli židia a na druhej kresťania. Také symbo- 

lické ako Starý a Nový zákon. 😊 Ich príbehy, ktoré odo 

vzdali Svätému Otcovi, boli veľmi silné a dojímavé. Svä-

tý Otec k nim opäť veľmi empaticky prihliadal a prosil 

o jednotu. 

Znovu som ho mala veľmi blízko pri sebe. Nezabudnu-

teľné chvíle...

Ale z tohto dňa odišli s osobnejším zážitkom aj ďalší 

dvaja naši dobrovoľníci, ktorí zabezpečovali zdra-

votnícku pomoc pre verejnosť pri židovskej komu-

nite. Okolo nich dvoch prechádzal pápež v tesnej 

blízkosti. V tej chvíli tam boli len oni dvaja a presne 

pri nich Svätý Otec stiahol okienko a zakýval iba 

im. Keby ste videli to šťastie a radosť v očiach, keď 

mi o tomto zážitku do konca života rozprávali! Slzy  

v očiach sme mali všetci a cítili sme to požehnanie.

“Misia Bratislava” úspešne skončila a blížil sa utorok ve-

čer. Čas vyraziť do Šaštína. Celý deň človek rozmýšľal, či 

to zvládnem, čo si zabaliť, čo nás tam čaká, nič nezabud-

núť... atď. 

Čakala nás dlhá a studená noc a potom celý deň... 

Pomohli mi tie dni predtým “s pápežom”. Nabil ma 

energiou, láskou a radosťou a tešila som sa nesmier-

ne za ním a nič mi nebolo prekážkou. Kolegovia mali 

svoje podobné zážitky a pocity a tak nám nič ne-

bránilo odhodlane vyraziť a nazbierať nové zážitky  

a skúsenosti. 

Stan sme mali perfektne pripravený, tak ako aj  

všetko predtým. Ďakujem všetkým! Prišli sme večer  

o 21:00 hod. na parkovisko, odtiaľ ešte asi cca 15min. 

v tme so všetkou batožinou na naše stanovisko. Zložili 

sme veci, dali krátku organizačnú poradu a zoznámili 

sa s dobrovoľníkmi z Trnavy. Koláč od mojej mami-

ny padol vhod na posilnenie. Uzatvárali sme stávky, 

kedy príde prvý civilista do nášho sektora. Obhliadli 

sme si okolie, aby sme ho mali zmapované a organi-

začne zvládnuté. Zoznámili sme sa s najbližšími čer-

venokrížskymi susedmi a dohodli taktiku. Prichádzali  

k nám na návštevu rôzne organizačné zložky. Policaj-

ti, technici, dobrovoľníci, podelili sme sa o čaj a kávu. 

Noc bola chladná, ale prešla dosť rýchlo a v pohode. 

Opäť za nami prišiel aj prezident SČK (Vilko 😊), te-

raz v Šaštíne ako náš hlavný “guru”. Prvýkrát som 

zažila prepojenie SČK so záchrannými zložka-

mi. Každý vedúci tímu mal vysielačku, svoj volací 

znak, Vilko naše operačné stredisko cez vysielačku  

a fungovali sme integrovane so všetkými potreb- 

nými záchrannými zložkami. Na mieste boli aj sanit- 

ky, aj helikoptéra, ktorá bola dvakrát veľmi potreb- 

ná. Celkovo bolo 47 prípadov rôzne závažného typu, 

často predkolapsové stavy a iné. V stredu počas svätej 

omše bolo totiž veľmi horúco. Ľudia skoro ráno cesto-

vali, kus cesty šli peši, dlho čakali, ktovie kedy naposledy 

jedli a pili, strávili dlhý deň priamo na slnku a atmosféra 

bola plná veľkých emócií.

Stretnutie so Svätým Otcom Františkom
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Naše sektory patrili k tým šťastnejším. Mali sme len  

4 prípady a nič veľmi vážne. Prvý náš prípad bol veľmi 

kuriózny a nespadá do spektra zdravotnej pomoci. Ve-

čer pri obhliadke sme v jednom sektore začuli štekot. 

Zatúlal sa tam psík a nepáčili sa mu ležiaci ľudia, bál sa 

ich... Dobrovoľníci z technického zabezpečenia nevede-

li, čo majú robiť, tak sme zobrali situáciu do vlastných 

rúk, psíka odchytili a zabezpečili jeho odovzdanie - snáď  

do správnych rúk.

Po namáhavej noci a dni prišiel koniec, naši červe-

nokrížski organizátori nás zvolali ešte na spoločnú 

fotku a bol čas pobaliť sa.

Bola to namáhavá služba pre všetkých, ale akosi sa 

nikto nesťažoval, práve naopak, dobrovoľníci SČK 

prekypovali dobrou náladou a veselosťou. Preži-

li sme opäť raz nezabudnuteľné chvíle, a to nie len 

po duchovnej stránke. S radosťou som sa utvrdila  

v pocite, že duch správnej červenokrížskej duše ešte 

existuje a prenáša sa z generácie na generáciu. Bola 

som hrdá na každého v mojom tíme i všetkých ostat-

ných červenokrížskych dobrovoľníkov. A teším sa, že 

stále je v našich srdciach ten pocit hrdosti pri nosení 

uniformy SČK!

Jana Valachová, Bratislava

Slovenský Červený kríž sa aj v druhom polroku ve- 

noval aktivitám na zmierňovanie dopadu pandémie 

COVID-19 na obyvateľstvo Slovenska. Územné 

spolky naďalej pomáhali pri osvete, ako sa čo naj- 

lepšie chrániť pred vírusom. Pomáhali pri registrácii 

či prevoze ľudí na očkovanie, zabezpečovali zdra-

votný dozor vo vakcinačných centrách, poskytovali 

zdravotníkov do očkovacích tímov, či dokonca vy-

konávali očkovanie ako výjazdová očkovacia služba 

(SČK, územný spolok Banská Bystrica).

V priebehu už druhého covidového roku pracovní-

ci a dobrovoľníci SČK pomáhajú ľuďom psychicky  

zvládať neľahké obdobie. Robia to prostredníctvom 

podporných telefonátov, osobných rozhovorov, aj 

prostredníctvom e-mailov. Vypočujú, pomáhajú  

zvládať obavy, neistotu z budúcnosti. Venujú sa 

seniorom, mládeži, ľuďom bez domova, týraným 

ženám, osamelým ľuďom a ďalším zraniteľným 

skupinám a jednotlivcom.

Červenokrižiaci naďalej prevádzkujú aj mobilné od-

berové miesta, na ktorých zabezpečujú antigénové 

a PCR testovanie. Od septembra do konca novem-

bra tohto roku vykonali takmer 30 000 testov PCR  

a 10 000 antigénových testov.

Silvia Kostelná, Bratislava

PANDÉMIA COVID-19 

PCR testovanie
Od 15. novembra 2021 sme po niekoľkých me-

siacoch aj v Poprade znova otvorili mobilné od-

berové miesto Slovenského Červeného kríža. 

Tentokrát tu náš tím zdravotníkov vykonáva PCR 

testy. Naše odberové miesto sa nachádza na tej 

istej adrese, ako v druhej vlne pri antigénovom 

testovaní - na Drevárskej ulici v Poprade. Testy vy-

konávame od pondelka do soboty, od 8:00 hod. -  

do 16:00 hod. Naše mobilné odberové miesto slú-

ži nateraz len pre PCR testovanie pacientov ob-

jednaných cez portál korona.gov.sk.

Anežka Cmorejová, Poprad

Kyslíkové koncentrátory 
pre SČK v Poprade
Koncom novembra 2021 členovia Rotary Clubu 

Poprad darovali Slovenskému Červenému krí-

žu, územnému spolku Poprad tri kyslíkové kon-

centrátory v hodnote 4 000 €. Dva profesionálne  

a jeden koncentrátor kyslíka s funkciou inhalátora 

poslúžia klientom zariadenia opatrovateľskej služby 

Domu Slovenského Červeného kríža v Poprad - Spiš-

skej Sobote, klientom požičovne zdravotníckych po-

môcok, ako aj pri liečbe postcovidových stavov. Táto 

pomoc prichádza v najťažšej fáze pandémie COVID-19, 

preto ju Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad 

veľmi ocenil. Členovia Rotary Clubu Poprad svojimi prí-

spevkami, príspevkami 2% z dane z príjmu a príspevka-

mi Nadácie Rotary dokázali počas niekoľkých mesiacov 

zhromaždiť požadovanú čiastku a dodávkou kyslíko-

vých koncentrátorov prispieť k pomoci pacientom  

s následkami po ochorení koronavírusom. Ďakujeme  

za podporu!

Anežka Cmorejová, Poprad
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SOCIÁLNA ČINNOSŤ
POMÁHAME POTRAVINAMI 2021
Spoločnosť Kaufland a Slovenský Červený kríž 

už ôsmy rok spoločne zorganizovali projekt Po-

máhame potravinami. Tentoraz sa 14. októbra  

v každej predajni Kauflandu na Slovensku k dobro-

voľníkom z radov SČK pridali aj zamestnanci Kauf- 

landu. Spoločne zabezpečovali zbieranie potravín 

od zákazníkov a ich následné balenie. Do zbier- 

ky sa na celom Slovensku zapojilo 16 290 darcov. 

Vďaka ich štedrým darom sa v nasledujúcich dňoch 

podarilo pripraviť 2 818 potravinových balíkov, 

ktoré dobrovoľníci následne distribuovali predo- 

všetkým mnohopočetným rodinám, sociálne slab-

ším občanom, seniorom a iným ľuďom, ktorí sa, 

často nie vlastným pričinením, ocitli v sociálnej nú-

dzi. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto pomoci za-

pojili, medzi nimi bolo 707 dobrovoľníkov SČK, ktorí 

tomu spolu venovali takmer 5 000 odpracovaných 

hodín. 

Radosť rozdávaním rastie 

V mene SČK ÚzS Košice-mesto sa chceme poďako-

vať spoločnosti Kaufland za 8. ročník potravinovej 

zbierky a potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi.  

13. októbra 2021 spoločnosť Kaufland venovala 

košickému územnému spolku 20 potravinových 

balíkov, ktoré sme mohli rozdať mnohopočetným 

rodinám, ľuďom v núdzi a seniorom.

14. októbra 2021 sa aj v košických predajniach Kauf- 

landu uskutočnila potravinová zbierka „Pomáhame 

potravinami“. Pri zbierke a distribúcii nám ochotne 

pomáhalo 31 dobrovoľníkov SČK, jednotlivcov ale-

bo členov z miestnych spolkov (MS pri Gymnáziu 

Šrobárova, Košice; MS pri Gymnáziu Poštová, Koši-

ce; MS pri Gymnáziu sv. T. Akvinského, Košice; MS 

pri SZŠ Kukučínova, Košice a MS SZŠ Moyzesova, 

Košice), ktorí ochotne obetovali svoj voľný čas, aby 

pomohli ľuďom v núdzi. Ešte raz im za to ďakujeme. 

Naše poďakovanie patrí tiež mnohým štedrým dar-

com, vďaka ktorým sme mohli pripraviť 95 potra- 

vinových balíčkov a rozdať ich najmä viacdetným 

rodinám, ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím 

a osamelým seniorom s nízkym príjmom. 

Hovorí sa, že radosť rozdávaním rastie. Toto sme 

zažili pri ľuďoch, ktorí ochotne darovali potraviny  

v predajniach Kauflandu, ale tiež pri rozžiarených 

tvárach príjemcov potravinových balíčkov. Invalidný 

dôchodca pri pohľade na potravinový balík reagoval  

s vďačnosťou a so slzami v očiach - po vyplatení bytu 

mu vraj ostane iba 6 eur na mesiac na iné výdavky  

a často je celý deň hladný. Matka štyroch detí ďako-

vala a prijala to už ako vianočný darček. Jedna senior-

ka nám ako prejav vďačnosti nakreslila milý pozdrav. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a akýmkoľvek 

spôsobom sa pričinili o úspešný priebeh zbierky. 

Lucia Karoľová, Košice-mesto
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Vyzbierané potraviny pomohli aj  
na Orave 52 rodinám

Viac ako jedna tona potravín  
vyzbieraná v Malackách

Tri balíčky pomoci v októbri

Do tohtoročnej zbierky potravín v Kauflande sa 

za SČK ÚzS Orava zapojilo 13 dobrovoľníkov SČK 

a 2 zamestnanci Kauflandu. Za jeden deň zbierky  

v jednej pobočke Kauflandu na Orave, ktorá sídli 

v Dolnom Kubíne, 242 darcov darovalo potraviny, 

ktoré naplnili 52 balíkov. Balíky boli distribuované 

prostredníctvom zástupcov SČK a zástupcov obec- 

nej samosprávy ľuďom v núdzi, najmä mnohopo-

četným rodinám s deťmi, sociálne slabším ob-

čanom, seniorom a občanom s ŤZP. Balíky takto 

dostali tohto roku rodiny v Istebnom, Pucove, 

Medzibrodí, Kraľovanoch, Nižnej na Orave, Lokci 

a Dolnom Kubíne.

Zuzana Kršková, Dolný Kubín

Do zbierky potravín s Kauflandom sa zapojil aj  

Miestny spolok SČK Malacky. V predajni potra-

viny darovalo 380 nakupujúcich a vyzbieralo sa  

2 264 kusov potravín, čo bolo spolu 1 096 kg – vy- 

skladať sa podarilo 100 balíkov pre 100 rodín v nú-

dzi. Ďakujem za jedinečnú atmosféru, ktorú sme tam 

zažili. Za to, že ľudia nekupovali len pre seba, ale aj 

pre iných. Za to, že nám verili. Ďakujem rodičom, 

ktorí učia svoje deti pomáhať. Ďakujem seniorom, 

ktorí pomohli napriek tomu, že oni sami nemajú 

ľahkú situáciu. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom 

MS SČK Malacky a tiež zamestnancom Kauflan-

du, ktorí bohato prispeli na úžasnú vec. Ďakujem  

za pomoc členom miestnych spolkov Slovenského 

Červeného kríža z Kuchyne a Lábu, mestu Malacky, 

starostom okolitých obcí a všetkým dobrým ľuďom, 

ktorí priložili ruku k dielu.

Klaudia Kovárová, Malacky

SČK územný spolok Banská Štiavnica využíva vo svo-

jej práci nielen humanitárne, ale aj inkluzívne prvky. 

Aj v tomto roku v mesiaci október sme využili príleži-

tosť obdarovať starobných a invalidných dôchodcov 

darčekmi, ktorými sme si pripomenuli mesiac úcty  

k starším. Klienti Sociálneho strediska DSS pri SČK 

spolu s opatrovateľkami pripravili papierové sovičky  

a spolu s darčekmi od sponzorov pripravili balíčky, kto-

ré sme rozviezli klientom opatrovateľskej služby.

Ďalšie balíčky mali nádych prevencie a počas zhoršu-

júcej sa situácie sme sociálne slabším a ohrozeným 

skupinám rozdávali textilné a jednorazové rúška spolu 

s návodom, ako sa o textilné rúško starať.

Mládež SČK sa zapojila do potravinovej zbierky s Kau-

flandom a vyzbierané potraviny boli odovzdané núdz-

nym občanom v obciach banskoštiavnického okresu, 

ktorí boli určení starostami obcí ako občania, ktorí po-

trebujú pomoc.

Spolu sme rozdali viac ako 100 balíčkov pomoci, ĎA-

KUJEME všetkým zapojeným, veď slogan SČK je jasný 

- #SPOLU POMÔŽEME.

Emília Jányová Lopušníková, B. Štiavnica
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Ponožkový október
Takmer 300 párov ponožiek vyzbierali pre Sloven-

ský Červený kríž obyvatelia Veľkých Kapušian počas 

októbrovej kampane, ktorej zmyslom je darovať 

pocit tepla a komfortu pred nadchádzajúcou zimou 

ľuďom na ulici, aj ľuďom v núdzi. Ďalších 50 párov 

priniesli deti z cirkevnej MŠ blahoslaveného bisku-

pa V. Hopku v Michalovciach. V zbierkach šatstva 

zvyčajne práve táto nenápadná, ale dôležitá po-

ložka na ochranu pred chladom a infekciami často 

chýba. Pracovníci územného spolku z vyzbieraných 

ponožiek pripravili balíčky pre ľudí bez vlastnej 

strechy nad hlavou v útulku SČK. Časť ponožiek 

putovala do michalovskej nemocnice pre malých 

pacientov zo sociálne znevýhodnených rodín  

na tamojšom pediatrickom oddelení. A začiatkom 

decembra darované ponožky potešili v spolupráci  

s miestnym spolkom v Pavlovciach nad Uhom deti 

aj dospelých z rodín v hmotnej núdzi ako darček,  

do ktorého im sladké prekvapenie schoval Mikuláš.

Alena Kniežová, Michalovce

Do Ponožkového októbra sa zapojili aj mnohé školy  

a škôlky v ďalších regiónoch. V Senci nás na spoluprácu 

oslovila Súkromná materská škola Jahôdka a Základná 

škola Mlynská.

Zmyslom tejto kampane je vyzbierať čo najviac po-

nožiek pre ľudí v núdzi, aby prežili zimu s nohami  

v teple. Mnoho ľudí žijúcich na ulici sa presúva pešo 

v akomkoľvek počasí. Charity naprieč Slovenskom 

im svojou úžasnou prácou poskytujú útočisko, tep-

lé jedlo, odev, obuv, avšak obyčajné ponožky sa stali 

nedostatkovým tovarom. Preto mnohí trpia infek- 

ciami, omrzlinami a podchladením. 

Srdečne ďakujeme rodičom žiakov a zamestnan-

com, ktorí sa do tejto zbierky zapojili. V materskej 

skole sa vyzbieralo 83 párov a v základnej škole  

164 párov, ktoré nám následne v novembri pani uči-

teľky odovzdali. Ponožky sa rozdali sociálne slabším ľu-

ďom osobne alebo vo vianočných balíčkoch, ktoré pri-

pravil Sociálny útvar Mesta Senec pre svojich klientov.

Emília Macsiczová, Senec
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Príprava na Vianoce
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpez-

livo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás 

napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. 

Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očaká-

vaní, nič nie je bežné ani všedné. Napriek tomu, 

že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa 

nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Na príprave 

vianočného stromčeka v našom Zariadení opat-

rovateľskej služby sa podieľali všetci klienti a vý-

zdoba je výsledkom ich spoločného úsilia.

 

Anežka Cmorejová, Poprad

M  nohí z nás si pri predstave, že 
náš blízky človek by mal byť 
umiestnený v zariadení soci-

álnych služieb, predstaví, že jeho život 
sa končí. Že hlavnými aktivitami je jedlo, 
spánok, užívanie liekov a podobne. Nie je 
tomu tak.

Aj v život v taktomto zariadení môže byť pestrý. 

Jeho výhodou je určite aj to, že klienti tvoria komu-

nitu so svojimi vrstovníkmi, majú si s nimi čo po-

vedať, majú spoločné názory či záujmy. Pandémia 

COVID-19 im síce trošku „pristrihla krídla“, menej 

mohli chodiť domov, zriedkavejšie boli návštevy  

od príbuzných. Vôbec však neležia celý deň v posteli 

a nenudia sa. Pobyt na čerstvom vzduchu či pose- 

denie na balkóne počas teplých dní teraz v chlad- 

nejšom období vystriedali aktivity v teple a spo- 

ločenskej miestnosti. Svedčia o tom mnohé pra-

videlné aktivity ako kreslenie, maľovanie, lúšte-

nie krížoviek. Tvorenie podľa aktuálneho obdobia 

je samozrejmosť, pečenie šišiek na fašiangy aj  

so zábavou, zdobenie kraslíc, veľkonočná, či via-

nočná výzdoba. Klientky, ktoré majú záujem, pečú 

jednoduché koláčiky, ktoré potom ochutnajú  

pri poobedňajšej spoločnej káve. Pravidelne sa 

môžu zúčastniť aj Omše a Služieb božích. Poviete si -  

a čo ležiaci klienti? Áno, ich zamestnávanie je ná-

ročnejšie, s nimi sa však pravidelne rozprávame, 

púšťame im televíziu, či rozhlas. Okolie im zaují-

mavo vyzdobíme, aby vnímali pekné veci, nielen 

biele steny. Naši zamestnanci v Zariadení pre se- 

niorov SČK v Liptovskom Hrádku sú si vedomí toho, 

že sociálne kontakty, zamestnávanie, vyplnenie 

voľného času je pre seniora oveľa dôležitejšie ako 

pravidelné podávanie liekov. Najdôležitejšie je, aby 

ani jeden náš klient nemal pocit, že zostal sám. Je 

dôležité pripomenúť, že nielen zamestnanci, ale aj 

dobrovoľníci vytvárajú v našom zariadení rodinnú 

atmosféru.

Marika Kubíková, Liptovský Mikuláš

V zariadení sociálnych  
služieb sa život nekončí



24  /  ZVESTI SČK  / ZIMA 2021

Radi by sme vás opäť informovali o pokračovaní pro-

jektu Vieme sa obhájiť! Realizujeme ho v spolupráci  

s DSS DOMKO spolu s Active Citiziens Fund – Slovakia. 

Realizácia prebieha s ich veľkou podporou a porozu-

mením pre aktuálnu epidemickú situáciu na Sloven-

sku aj vo svete.

Aj napriek aktuálnej situácii sa nám podarilo zrea-

lizovať všetkých 7 terapií metódou Therasuit, kto-

ré mali rehabilitovaní klienti 1 mesiac financované 

z rozpočtu projektu. Našou snahou bolo naštartovať 

proces rehabilitácie neurologických diagnóz (najmä 

rôzne formy detskej mozgovej obrny), prípadne po-

sunúť ďalej proces zlepšovania aktuálneho zdravotné-

ho stavu s výhľadom do budúcnosti. Absolvovali sme 

aj poslednú piatu diskusiu podpornej skupiny s cieľom 

posilniť sociálne postavenie prijímateľov sociálnych slu-

žieb, rodinných príslušníkov a pracovníkov v sociálnych 

službách. Celkovo sa diskusií zúčastnilo 16 ľudí. Tí dis-

kutovali na päť rôznych tém týkajúcich sa rôznych kaž-

dodenných životných situácií, ktoré reálne ovplyvňujú 

všedný život každého z nich.

Dvaja fyzioterapeuti absolvovali v októbri 2021 

v Prahe druhú časť školenia Therasuit Advanced I.

Pevne veríme, že sa nám v najbližšom období podarí aj 

záverečná časť projektu, a to tretia časť školenia Thera-

suit, konzultácie s verejným rozhodovacím orgánom, 

návrhy na ovplyvnenie politík, právnych predpisov  

a verejných rozhodnutí a tiež v prípade priaznivej epi-

demickej situácie aj navýšenie počtu dobrovoľníkov  

v priamej práci s cieľovou skupinou projektu.

Na záver sa chceme opäť veľmi pekne poďakovať  

Active Citiziens Fund – Slovakia za ich ústretovosť, DSS 

Domko za spoluprácu a všetkým zúčastneným za ich 

energiu, čas a chuť podieľať sa na projekte, aby sme  

na konci vedeli spolu povedať - VIEME SA OBHÁJIŤ!

Martina Repejová, Košice - mesto

Podpora komunitných aktivít  
v zariadení „Humanitko“
SČK, územný spolok Senica sa zapojil do grantovej vý-

zvy Nadácie TESCO Vy rozhodujete, my pomáhame 

s projektom Podpora komunitných aktivít v zariadení 

Humanitko.

V rámci hlasovania sme získali 2. miesto s finančnou 

podporou 600 €, za ktoré boli zakúpené šijacie stroje  

na individuálnu a skupinovú sociálnu rehabilitáciu 

klientov Nízkoprahovej sociálnej služby pre rodiny  

s deťmi „Humanitko“ v Senici. Taktiež bola zrealizovaná 

aktivita - vytvorenie kvetinovej predzáhradky zariade-

nia. Na nej sa podieľali rodiny s deťmi, aby si prostredie 

v okolí zariadenia nielen skrášlili, ale zároveň boli moti-

vovaní sa oň starať.

V rámci zariadenia okrem odborných činností naďalej 

poskytujeme i materiálnu pomoc v podobe potravín, 

ošatenia, hračiek a školských potrieb.

Miriam Madunická, Senica

Vieme sa  
obhájiť!
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Ú  zemný spolok SČK prevádzkuje 
viacero zariadení sociálnych slu-
žieb a pre svojich klientov – pri-

jímateľov sociálnych služieb - celoročne 
pripravuje pestré aktivity. 

V Špecializovanom zariadení Maják sme počas 

jesenného obdobia spoločne s našimi klient-

mi napríklad pripravili ochutnávku pomazá-

nok, domácich džemov, pečeného čaju, ovocia  

a zeleniny. Tvorili sme a vyrábali jesennú výzdobu, 

ktorá nám krášlila priestory zariadenia. Počas me- 

siaca úcty k starším sme mali spoločenské pose- 

denie. Najúspešnejšou akciou bol takzvaný Beauty day 

– každá dáma sa chcela páčiť. 

V Zariadení núdzového bývania Maják si ľudia, 

ktorí tu našli útočisko, dočasne strechu nad hlavou  

a bezpečné bývanie, spoločne uvarili guláš, upiek-

li koláče a spoločne posedeli. Navštívili sme tiež 

ZOO v Košiciach. V novembri, keď si 25. novembra 

pripomíname Svetový deň odstránenia násilia voči 

ženám, sme pripravili Akadémiu pre ženy, na ktorých 

bolo páchané domáce násilie.

 

Zamestnanci trebišovského územného spolku sa 

tiež zapájali do akcií Európsky týždeň mobility.  

V rámci akcie Detský vodičský preukaz si deti vys-

kúšali jazdu na dopravnom ihrisku a ukážky prvej 

pomoci.

V zariadení opatrovateľskej služby a Špecializova-

nom zariadení Prameň nádeje vykonávame s pri-

jímateľmi sociálnych služieb rôznorodé aktivity, 

ktoré sú tematicky a pútavo ladené, vrátane aktivít 

spracovaných na základe individuálnych plánov 

a potrieb prijímateľov. Sú zamerané na uspoko-

jovanie bio-psycho-sociálno-spirituálnych potrieb 

prijímateľov sociálnych služieb holistickým prístu-

pom. Zverejňujeme ich na sociálnych sieťach, čím 

majú aj príbuzní väčší prehľad o svojich blízkych  

a okolie sa viac dozvedá o aktivitách a ponúkaných 

službách v našich zariadeniach.

Zuzana Bocsár Hajduová, Trebišov

Sociálne aktivity v Trebišove
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V našom Dome humanity sa už tiež pripravujeme  

na Vianoce. Ale najskôr musí prísť Mikuláš, aby ohod-

notil našu výzdobu, stromček a obdaroval sladkým 

darčekom všetkých našich klientov. Do dnešného dňa 

všetci vstávali s úsmevom a očakávaním. Ocitli  sme sa 

v čase svojho detstva, v čase spomienok na to, čo tu 

bolo niekedy dávno. Pri pohľade do žiariacich očí tých 

„detí“ sa nič nezmenilo, len na tvári im pribudlo zopár 

vrások, ktoré sú odrazom ich cesty životom... Rovnako 

sa tešia a recitujú básničky, ktoré sa naučili v minulom 

storočí. Ich osudy sú rôzne, ale dnes sú všetci pripravení 

prežiť krásny deň s Mikulášom, ktorý ma čiernu bradu 

a červený kostým. Tento deň si nedajú pokaziť ničím. 

Tu žijú v bubline s ľuďmi, ktorým záleží na tom, aby im 

bolo dobre,... skoro ako doma a mnohokrát aj lepšie.

Tento týždeň ešte budeme piecť perníky. Zapojí sa kaž-

dá zdravá ruka, aj muži budú natierať koláčiky vajíčkom 

a ešte bude oslava našej 92 ročnej klientky menom Jar-

mila.

Vlani zazvonila pri bránke a povedala, že chce u nás 

v zariadení bývať. Čiperná babička precestovala 

celý Trenčín, aby sa dostala ku nám. Po smrti syna už 

nechcela bývať u nevesty. Pomohli sme jej vybaviť 

potrebné záležitosti a v dohodnutom termíne a čase 

sme po ňu prišli. Všetky svoje veci si pobalila do jedinej 

igelitky. 

Teraz to budú už jej druhé Vianoce u nás. Tie prvé 

boli vraj najkrajšie, aké kedy zažila. Ešte stále v zaria-

dení všetci spomínajú na jej minuloročné narodeni- 

ny. Má ich 13. decembra. Minulý rok jej zamestnanci 

chceli spraviť radosť, a tak jej do veľkej krabičky obľú-

bených zákuskov zapichli svietiacu prskavku. Babička 

bola nadšená. Bol to pre ňu jej vlastný ohňostroj.

Nedávno sa zverila, že chce byť spopolnená a pre-

zradila, kde chce rozsypať svoj popol. Dostala sľub, 

že sa o všetko v zariadení postaráme presne tak, ako 

si praje. Bolo by to smutné, keby to nebolo krásne.  

Vo svojich 92 rokoch pôsobí pokojne a šťastne ako 

málokto z mladších. Má spísané, podčiarknuté a zrá-

tané. A každý ďalší deň je len niečím krásnym na viac...  

a 13. decembra bude mať svoj vlastný malý ohňostroj. 

Andrea Koppiová, Trenčín

V  eľká vec sa stala 11. novembra 
1991. Mesto Trenčín dalo do dva-
dsaťročného bezplatného prenáj-

mu svoje priestory nevyužívaných jaslí.  
A Slovenský Červený kríž v Trenčíne dostal 
svoju novú adresu.

Tieto krásne veľké priestory na rozľahlom pozemku 

sa nám v roku 2004 podarilo odkúpiť od mesta Tren-

čín za 1 korunu a stali sa majetkom územného spolku 

Trenčín. Za uplynulých 30 rokov sme naše priestory 

zrekonštruovali od podlahy. Okná, fasádu, izby, kli-

matizáciu, kuchyňu...

Našimi chodbami prešlo nespočetne veľa ľudí 

v núdzi, starých, chorých, dúfajúcich. Vyškoli-

li sme množstvo ľudí v prvej pomoci, ocenili sta-

točých darcov krvi, nakŕmili hladné krky aj z okolia. 

 

Čo si priať do ďalších rokov? Snáď len, aby myšlienka 

pomoci a lásky k osamoteným, hľadajúcim a v núdzi 

dokázala prežiť na tejto adrese ďalej.

Andrea Koppiová, Trenčín

Máme okrúhle  
výročie

Malý ohňostroj
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M  iestny spolok SČK vo Veľkom 
Krtíši bol aktívny aj v roku 2021 
a to aj napriek situácii, ktorú pri-

niesol už druhý ,,covidový“ rok.

V materských školách sme v júni ukončili projekt SČK 

Evička nám ochorela. Predsedníčka MS SČK Jaroslava 

Ubrankovičová v projekte pracuje už od roku 2007.  

V okrese Veľký Krtíš spolupracovala s materskými 

školami v Pôtri, Stredných a Dolných Plachtinciach, 

Sklabinej, Kosihovciach, Leseniciach, Hrušove,  

vo Veľkej Čalomiji a Vinici. V rámci lučenského okresu 

to bola Materská škola na Ul. Bratrickej a spolupráca 

bola nadviazaná aj s materskými školami v Poltári,  

Kokave nad Rimavicou i Utekáči.

Sme nápomocní pri zabezpečovaní zdravotných do-

zorov na rôznych spoločenských, športových i obec-

ných podujatiach. V rámci spolupráce so základnými 

školami pomáhame pri organizovaní branných cvi-

čení. S Gymnáziom A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši  

a ostatnými strednými školami v okrese pripravuje-

me besedy o prvej pomoci. S príslušníkmi tunajšej 

dopravnej polície robíme osvetu v prvej pomoci aj 

medzi vodičmi počas akcie Bezpečnosť na cestách.

Náš miestny spolok pravidelne niekoľkokrát ročne 

zabezpečuje organizovanie dobrovoľného odberu 

krvi. Aby sme získali čo najväčšie množstvo darcov  

a poskytli im pohodlie, máme dohodu s mobil-

nou výjazdovou jednotkou z Národnej transfúznej 

služby v Banskej Bystrici. Práve sa končiaci rok bol 

pre náš miestny spolok výnimočný - podarilo sa 

nám uskutočniť niekoľko cielených odberov krvi. 

Naši darcovia sa spontánne prihlásili a ochotne 

prišli darovať to najvzácnejšie, čo človek človeku 

darovať môže - kúsok zo seba. Ochotne reagova-

li aj na konkrétne výzvy na darovanie krvi pre ľudí  

so zriedkavými ochoreniami.

V rámci bezpríspevkového darcovstva krvi sa stre-

távame s rôznymi osudmi. Tento rok nás zarmútil 

odchod nášho viacnásobného darcu, držiteľa Zlatej 

Jánskeho plakety, Juraja Bendeho z Veľkého Krtíša. 

Vieme, že pomyselná hranica medzi životom a smrťou 

je veľmi tenučká. V takýchto chvíľach si aj my, členovia 

miestneho spolku, ešte viac uvedomujeme nezastu-

piteľnú úlohu dobrovoľníctva našej organizácie. Aj to, 

aká dôležitá je ľudskosť, ktorá je tiež jedným zo sied-

mich základných princípov Medzinárodného hnutia 

Červeného kríža a Červeného polmesiaca. V našom 

hnutí doslova platí, že človeku môže najlepšie pomôcť 

len človek a vidíme to aj dnes, keď svet trápi najväčšia 

pandémia za ostatných sto rokov. 

Medzinárodné hnutie Červeného kríža sa zrodilo 

z túžby poskytnúť pomoc bez diskriminácie všet-

kým raneným na bojiskách. Zakladateľa Henry-

ho  Dunanta k tomu inšpirovala osobná skúsenosť  

po bitke pri Solferine pred 162 rokmi. Obrazne pove-

dané, je dnes celý svet kvôli pandémii korony ako jed-

no obrovské Solferino a nikto si nemôže byť istý, kedy 

bude nezištnú, a hlavne rýchlu pomoc potrebovať. 

Ďakujeme členom nášho miestneho spolku, ako aj 

všetkým členom SČK na celom Slovensku a želáme 

im hlavne pevné zdravie a tiež vyjadriť prianie, aby 

sme sa ako ľudstvo dokázali s pandémiou čo najskôr 

vysporiadať.

Jaroslava Ubrankovičová,
Ružena Hornáčeková, Veľký Krtíš

Členovia našich miestnych spolkov a Mládeže sa 

zapojili do osvety. Počas letných mesiacov každý 

štvrtok pre hotelových hostí v Senci a na rôznych 

podujatiach v okolí predvádzali ukážky prvej po-

moci prioritne pre deti. Záujem zo strany detí 

bol veľký, aktívne sa zapájali a skúšali techniku 

obväzovania, pomoc pri dusení a samozrejme 

nechýbala ani resuscitácia. Najviac ich to bavilo  

s našou figurínou Aničkou. Rodičia sa zo začiat-

ku držali bokom, ale nakoniec sme mnohých 

presvedčili, že je dobré vedieť správne poskytnúť 

prvú pomoc a nakoniec si aj oni vyskúšali stlá-

čanie hrudníka. Verím, že aj táto naša aktivita 

pomôže pri získavaní mladých členov SČK.

Emília Macsiczová, Senec

Ani druhý covidový rok nás 
nezabrzdil v aktivitách

MIESTNE SPOLK Y 
A DOBROVOĽNÍCTVO

Leto v Senci a Pezinku
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Dobrovoľník 
zo Spiša
Mladík so srdiečkom na pravom mieste, pýcha Slo-

venského Červeného kríža územného spolku Spiš-

ská Nová Ves. Tínedžer Matúš Gavin, ktorý svoj 

voľný čas trávi nie pri počítači, ale má veľa aktivít, 

ktorými pomáha ostatným. Zapája sa do rôznych 

činnosti a projektov. Prvé poznanie o pomoci získal 

ako súťažiaci na súťaži Družstiev mladých zdravotní- 

kov. Táto skúsenosť ho oslovila a hľadal, ako si svoje 

vedomosti prehĺbiť, zapojil sa a stal sa koordinátorom 

v projekte Mládeže SČK Dorotka a jej priatelia. Matúš 

to s malými škôlkarmi vie. Ukážky prvej pomoci ovlá-

da na výbornú. K starším kolegom – dobrovoľníkom 

sa správa profesionálne a láskavo. Pomoc iným má 

asi v krvi, ktorú aj daruje ako bezpríspevkový dar-

ca krvi. Je predsedom  Územnej rady Mládeže SČK  

pre okresy Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Akti-

vity a projekty ako mládežník - dobrovoľník SČK robí 

už viac ako 6 rokov. Za jeho otvorenosť, nasadenie  

a multifunkčnosť na rôznych úrovniach prijal ocenenie  

od predsedu Košického samosprávneho kraja Rastisla-

va Trnku, pri príležitosti Medzinárodného dňa študent-

stva v oblasti za dobročinnú a dobrovoľnícku iniciatívu 

alebo za humánny čin a oblasť aktívna participácia 

na verejnom živote mládeže v 32. ročníku. Je príkla- 

dom a vzorom pre mladých ľudí vo svojom okolí, za čo 

mu patrí veľké ďakujem.

Janka Kipikašová, Spišská Nová Ves

Narodila som sa v Banskej Bystrici. Aj keď som vždy 

inklinovala k umeniu, osud ma zavial k technickému 

smeru. A ten istý osud ma zavial aj za mojím man-

želom do Nitry. Vo svojich 30-tich rokoch som stala 

maminou jedného synčeka a jedného anjelika. 

Jeden zo spôsobov, ako sa vyrovnať so stratou die-

ťatka, je, že som sa začala opäť venovať niečomu 

umeleckému, kreatívnemu, a síce tvorbe domčekov 

pre bábiky, z ktorých každý je originál.

Taktiež sa vo mne opäť prebudila túžba nezišt-

ne pomáhať druhým a jedného dňa som sa ocitla  

v nitrianskom Červenom kríži, kde sa mi dostalo 

podpory od empatickej a hlavne ľudskej pani ria-

diteľky, ktorá mi ponúkla možnosť stať sa dobro-

voľníčkou. Pomáham s administratívou a keď mi 

pani riaditeľka navrhla možnosť vytvoriť domček  

na benefičnú výstavu, bez váhania som sa tejto prí-

ležitosti chopila.

Nedávno sme sa spolu s manželom prihlásili  

na 33-hodinový kurz prvej pomoci. Krátko po jeho 

absolvovaní som bola svedkom kolapsu jednej pani 

v obchode. Vďaka práve získaným vedomostiam 

som vedela správne zareagovať. Slovenský Červený 

kríž mi nielen týmto kurzom ukázal, že pomáhaním 

iným si vlastne pomáhame navzájom.

Ivana Tetuľová, Nitra

Dobrovoľníctvo v Nitre
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MS SČK Ivanka pri Dunaji –  
Športové hry seniorov

5. december – Medzinárodný  
deň dobrovoľníkov

Žiaden liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí mnoho 

liekov - v tomto duchu sa nám opäť po ročnej prestávke 

pre pandemickú situáciu podarilo 1. septembra 2021 

zorganizovať v spolupráci s miestnymi organizáciami – 

Slovenský zväz telesne postihnutých, Klub dôchodcov, 

Poľovnícke združenie Bažant, Ivanskí záhradkári, Matica 

Slovenská, Únia žien Slovenska a obec Ivanka pri Dunaji 

športový deň seniorov, ktorého sa mohli zúčastniť naši 

skôr narodení spoluobčania. Spolu s usporiadateľmi sa 

akcie zúčastnilo až 84 členov z jednotlivých organizácií 

za dodržiavania všetkých protipandemických opatrení.

Pre súťažiacich boli opäť pripravené nenáročné 

disciplíny - prekážkový beh, rebríkový golf, hod  

na cieľ, loptičkový terč a kolky. Tohtoročnou dopln-

kovou disciplínou bola hra nášho detstva Klobúčik 

Hop, ktorá mala skutočne veľa priaznivcov. 

Víťazi jednotlivých disciplín získali nielen medailu 

a diplom, ale aj pekné vecné ceny, ktoré odovzdala 

predsedníčka MS SČK pani Mária Kučerová spoloč-

ne s členkami výboru. Nakoniec všetci zúčastnení 

odchádzali s diplomom za účasť a malou pozornos-

ťou, ktorú venoval člen spolku Benjamín Jajcaj. Naj-

staršou účastníčkou podujatia bola pani Irma Rado-

vá, ktorá sa bez akýchkoľvek problémov zapájala  

do jednotlivých súťaží. Úžasným športovým ges-

tom nás prekvapil náš fotograf Peter Blubla, ktorý 

sa síce zúčastnil všetkých športových akcií, ale prvé 

miesto v prekážkovom behu prenechal inému súťa-

žiacemu. Na akcii sa nám predstavila aj nová riadi-

teľka územného spolku SČK Bratislava-okolie pani 

Emília Macsiczová, ktorá prešla všetkými súťažnými 

disciplínami. Odmenená bola nielen obrovským 

potleskom, ale odniesla si aj diplom a vecný dar  

za účasť.

O zábavu sa nám postaral pán Piaček, ktorý sú-

ťažiacim spríjemňoval hry hudbou a spevom. 

Počasie bolo síce zo začiatku veterné a chladné, 

no chlapcov z Poľovníckeho združenia Bažant to 

neodradilo a opäť navarili výborný divinový gu-

láš. Ako poďakovanie od nášho miestneho spolku 

si odniesli ďa-kovný diplom a malú pozornosť.  

O občerstvenie sa pričinili všetky spoločenské 

organizácie v podobe rôznych pagáčov, praclíkov  

a sladkých koláčikov.

Medzi vyhlásením víťazov a bohatou tombolou už tra-

dične vyplnil čas pán Trgiňa hrou na svojej harmonike 

a celou sálou sa ozýval spev všetkých zúčastnených.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa na zorgani- 

zovaní akcie podieľali, tým, ktorí poskytli sponzor-

ské dary, ako aj všetkým zúčastneným! Už teraz sa 

tešíme na ďalší ročník a na to, že sa opäť stretneme.

Gabriela Šticová, Ivanka pri Dunaji

Dobrovoľníci Červeného kríža a Červeného polme- 

siaca sú NEZASTAVITEĽNÍ. Na celom svete sú ich mi-

lióny a každý rok dokazujú, že majú srdce na pravom 

mieste a sú vždy tam, kde sú potrební.

V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 

5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov. 

Slovenský Červený kríž chce aj tento rok poďakovať 

všetkým svojim dobrovoľníkom, ktorí si aj v tých-

to neľahkých časoch stále nájdu čas a venujú svoju 

energiu a empatiu tým, ktorí potrebujú pomôcť. Sú 

medzi nimi ľudia rôzneho veku, profesií či záujmov, 

ale spája ich túžba urobiť tento svet lepším a starať 

sa jeden o druhého.

Vaše odhodlanie a súcit nepozná hranice. Váš prínos 

pre spoločnosť je nevyčísliteľný a zároveň neoceniteľný. 

Ďakujeme, dobrovoľníci, spolu sme NEZASTAVITEĽNÍ!

Slovenský Červený kríž
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Tréning drogovej prevencie v Ríme
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

N  apriek častej spoločenskej diskusii 
o drogovej problematike je táto 
téma stále pre mnohých neznáma 

a nepochopená. 

Situácii nepomáha ani stála stigmatizácia ľudí užívajúcich 

drogy, ktorí sú v spoločnosti odsudzovaní, pritom by sme 

im radšej mali pomôcť pri riešení a zvládaní ich problémov. 

Drogová prevencia a redukcia škôd spôsobených dro-

govou závislosťou sa pritom na základe dostupných dát 

ukazujú ako účinné riešenie problému užívania drog, 

ktoré pomôže nielen ľuďom od drog závislým, ale celej 

komunite. 29. novembra až 3. decembra 2021 prebie-

hal v Ríme medzinárodný tréning organizovaný Talian-

skym Červeným krížom, Medzinárodnou federáciou 

spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca  

a Nadáciou Villa Maraini, zameraný na drogovú preven-

ciu a redukciu škôd spôsobených drogovou závislosťou. 

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností, vedomostí 

a inovatívnych postupov z oblasti drogovej preven-

cie s členmi ďalších národných spoločností ČK/ČP  

a humanitárnych organizácií zameraných na prevenciu 

a liečbu drogových závislostí. Počas tréningu sme okrem 

teoretických prednášok a skupinových prác mali mož-

nosť navštíviť terénnu jednotku, ktorá slúži nielen ako 

výdajné miesto sterilných striekačiek, no poskytuje aj 

možnosť rýchleho a bezplatného testu na HIV a žltačku 

typu C a je vybavená terénnymi pracovníkmi, ktorí sú 

pripravení poskytnúť prvú pomoc v prípade predáv-

kovania sa. V programe tréningu bola zahrnutá aj účasť  

na skupinovej terapii s klientami centra Villa Maraini, ako 

aj diskusia s bývalými aj súčasnými klientami, ktorí v cen-

tre našli pomoc so svojimi závislosťami. 

Príbehy, ktoré zdieľali, sa nás hlboko dotkli. Vďaka bez-

prostrednému kontaktu s ľuďmi, ktorí žijú a pracujú  

v tejto oblasti, sme mohli viac precítiť a pochopiť ich rea-

litu. Zarezonoval v nás výrok jedného z nich – “Hovorím  

za milióny ľudí užívajúcich drogy: Nie sme nepriatelia, 

sme ľudské bytosti”. Uvedomili sme si, aká dôležitá je em-

patia jedného človeka k druhému. 

Žiaľ, táto problematika je pretrvávajúcim huma-

nitárnym problémom, a to nielen na Slovensku. 

Našou víziou a nádejou je progresívna budúcnosť  

v oblasti drogovej prevencie a znižovania násilia 

voči drogovo závislým ľuďom.

Romana Mikušincová 
a Barbora Balašová, Nové Zámky

Romana si na vlastnej koži vyskúšala krvný rýchlotest na HIV a HCV. Foto: Fabio Ramiccia

Dobrovoľníčky Barbora a Romana so sociálnym pracovníkom terénnej jednotky v Tor Bella. Monaca. Foto: Nour Zaouk
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Rumunský princ v Bratislave

D  ňa 8. novembra 2021 sme  
v priestoroch ústredného sek-
retariátu Slovenského Červe-

ného kríža privítali vzácnu návštevu, 
člena rumunskej kráľovskej rodiny prin-
ca Radu Duda. Sprevádzal ho veľvysla-
nec Rumunska v Slovenskej republike 
Domnul Călin Fabian. 

Princ Radu je patrónom a členom niekoľkých rumun-

ských charitatívnych združení a organizácií. Jeho man-

želka princezná Rumunska Margareta sa v minulom 

roku stala prezidentkou Rumunského Červeného 

kríža, čím sa patronát kráľovskej rodiny nad národnou 

spoločnosťou Červeného kríža vrátil do stavu z minu-

losti. Rumunská kráľovská rodina historicky dlhodobo 

udržiava blízke vzťahy s Červeným krížom. Rumunský 

Červený kríž tak môže ešte výraznejšie rozširovať svoje 

zahraničné vzťahy.

Je veľmi aktívny aj formou bilaterálnej spolupráce, naj-

mä s partnermi z Lichtenštajnska, Chorvátska, Poľska, 

Nemecka, Švédska, Turecka a Maroka. Princ Radu počas 

stretnutia tlmočil záujem aj o rozvoj vzťahov so Sloven-

ským Červeným krížom. V rozhovore ďalej uviedol, že sa 

im darí zaujať mládež, čím sa úspešne omladzuje člen-

ská základňa Rumunského Červeného kríža.

Do propagácie činnosti zapájajú známe osobnosti. 

Vzácny hosť tiež poznamenal, že v roku 1989 posky-

tol Nemecký Červený kríž finančný príspevok rumun-

skej národnej spoločnosti ČK v hodnote niekoľkých 

tisícov eur na obstaranie sídla jej ústredného sekre-

tariátu. Obrázok s vyobrazením tejto budovy veno-

val princ Radu s hrdosťou ako darček Slovenskému 

Červenému krížu.

Predstavitelia SČK oboznámili hostí s postavením, 

organizáciou a aktuálnymi činnosťami našej ná-

rodnej spoločnosti vrátane tých, ktoré sa realizu-

jú na zvládanie následkov pandémie ochorenia  

Covid-19 na našom území. Princ Radu bol tiež in-

formovaný o nedávno uskutočnenom medzinárod-

nom cvičení Blonde Avalanche 2021 v priestoroch 

Centra výcviku Lešť, na ktorom sa spoločne zúčast-

nili príslušníci rumunských ozbrojených síl (ako 

súčasť multinárodného ženijného práporu TISA)  

a členovia SČK. 

Za úspešné zvládnutie plnených úloh členom huma-

nitárnej jednotky SČK z Banskej Bystrice osobne poďa-

koval aj zástupca náčelníka generálneho štábu Ozbro-

jených síl Rumunska generálporučík Dumitru Scarlata.

Stretnutie potvrdilo, že obe naše národné spoločnosti 

majú, napriek geografickej vzdialenosti, k sebe pri svo-

jej činnosti a riešení súčasných problémov pomerne 

blízko. Kráľovská návšteva tak v rámci príjemnej dis-

kusie a výmeny skúseností symbolicky sklopila most, 

zabudnutý kdesi v horách spoločného Karpatského 

oblúka, pre ďalšie konkrétne aktivity Slovenského Čer-

veného kríža a Rumunského Červeného kríža.

Ján Maixner, Bratislava
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