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PRÍHOVOR
PREZIDENTA
SČK
Milí a vážení červenokrižiaci, dobrovoľníci, členovia a zamestnanci, podporovatelia, dobrodincovia, sponzori, partneri
a všetci čitatelia,
od začiatku pandémie na Slovensku vo februári 2020 išiel čas úplne iným spôsobom ako predtým. Na jednej strane
lockdown, zákazy zhromažďovania a vychádzania zavreli školákov a študentov stredných a vysokých škôl doma spolu
s časťou pracujúcich na home office. Čas bez sociálnych kontaktov plynul pomaly. Na druhej strane kvôli izolácii starých,
nevládnych v bytoch, nárastu chorých v karanténe a v nemocniciach a začatí testovania sa zrýchlil pracovný život dobrovoľníkom a pracovníkom Slovenského Červeného kríža. Začiatkom roka 2021 už bolo rozbehnuté očkovanie proti koronavírusu, na konci bolo plne zaočkovaných takmer 2,5 mil obyvateľov, ale zároveň viac ako 16 000 zomrelo. Od prvého dňa
roka 2021 Slovenský Červený kríž pokračoval v zriaďovaní odberových miest na testovanie na základe expresnej zmeny
zákona. Vrátili sme sa tak po 70 rokoch k profesionálnym zdravotníckym aktivitám. Obdivuhodné je, že naši dobrovoľníci
a pracovníci začali v priebehu pár dní s odbornou činnosťou, pri ktorej váhali aj zabehnuté zdravotnícke zariadenia. Testovalo 30 územných spolkov, 17 z nich úplne autonómne, ostatní v spolupráci so samosprávou a zdravotníckymi zariadeniami. Šestnásť spolkov celkom a 10 samostatne prevádzkovali mobilné odberové miesta. Viac ako 2 200 dobrovoľníkov
odobralo viac ako 1 milión vzoriek na antigénové a PCR testy. Skúsenosti pátracej služby sme využili pri dohľadávaní pozitívnych osôb. Vieme ako celý národ stresoval, nie div, že sme účinkovali aj pri psychosociálnej podpore. Nárast aktivity,
počtov, udalostí, dobrovoľníkov zaznamenali aj všetky druhy sociálnych aktivít od terénnej sociálnej práce až po nonstop
pracujúce stacionáre, azyly, domovy. Nič podobné nikto zo žijúcich členov SČK nikdy nepraktizoval.
Návšteva pápeža na Slovensku trvala len pár dní, ale zapojila 20 územných spolkov, stovky dobrovoľníkov, ošetrili sme
viac ako 200 postihnutých a dokonca prvýkrát pri takejto udalosti zasahovali aj sanitné vozidlá SČK v primárnych zásahoch na pokyn zdravotníckych operačných stredísk.
Slovenský Červený kríž prostredníctvom členov, dobrovoľníkov, zamestnancov aj podporovateľov bol prítomný počas
pandémie tam, kde bolo najviac treba. Vo výročnej správe je množstvo údajov. Nie je tam však vidieť to, čo si treba
predstaviť: všetci zúčastnení sa zapojili bez ohľadu na strach z nakazenia sa vírusom. Ďalším aspektom bol charakter
nových aktivít, ktorý bol častokrát absolútne odlišný od všetkých doterajších. Naraz sme sa ocitli v prvej línii, symbolicky
aj doslova. Postavy s červeným krížom na uniforme sa ocitli na obrazovkách a fotografiách za týždeň viac ako predtým
za rok. Pandémia priniesla veľa zla ľuďom aj svetu, ale zároveň zjednotila a povýšila všetky vzťahy na vyššiu úroveň. Pevne
dúfam, že tieto emócie pretrvajú.
Vzopätie činnosti SČK vyjadrené tisíckami odpracovaných hodín, tísíckami členov, dobrovoľníkov a pracovníkov by si zaslúžilo primerane výraznejšie poďakovanie a prejavy úcty. Možno by básnik objavil nové zodpovedajúce slová, ja dokážem
len zopakovať, že najväčšou odmenou je pocit, že sme boli v celom roku 2021 účastníkmi udalostí, ktoré sa tak skoro nezopakujú. Udalostí, ktoré zocelili, zušľachtili a emočne obohatili. Bol to únavný rok, ale pozitívne pocity z vykonanej práce
pôsobením cez vyrovnanú psychiku vám udržia telesné zdravie pevnejšie a dlhšie. Prajem vám len to najlepšie, nech sa
vám zlo udalostí a zlí ľudia vyhýbajú.
Ďakujem vám veľmi pekne, prajem príjemné prežitie leta a pokiaľ možno aj oddych vo víre tragických udalostí z prvého
polroka 2022.
S úctou

3

OBSAH
Príhovor prezidenta SČK ..................................................................................................................................................... 3
Obsah .................................................................................................................................................................................. 4

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Znak Červeného kríža ......................................................................................................................................................... 5
Princípy Červeného kríža .................................................................................................................................................... 6
Úlohy Slovenského Červeného kríža . ................................................................................................................................. 7
Predstavitelia SČK .............................................................................................................................................................. 8
Územné spolky SČK ........................................................................................................................................................... 9
Kontrolný mechanizmus . .................................................................................................................................................. 10
Členská základňa .............................................................................................................................................................. 11
Dobrovoľníctvo .................................................................................................................................................................. 12

AKTIVITY SČK
Bezpríspevkové darcovstvo krvi ....................................................................................................................................... 13
Prvá pomoc ....................................................................................................................................................................... 16
Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku .............................................................................................................. 19
Sociálna činnosť . ............................................................................................................................................................. 20
Zdravotná činnosť ............................................................................................................................................................. 26
Zmierňovanie dopadu pandémie COVID-19 na obyvateľstvo .......................................................................................... 27
Mládež SČK ...................................................................................................................................................................... 28
Humanitárna pomoc a krízový manažment . ..................................................................................................................... 31
Vodná záchranná služba SČK ........................................................................................................................................... 33
Pátracia služba .................................................................................................................................................................. 34
Medzinárodné humanitárne právo .................................................................................................................................... 34
Medzinárodná spolupráca . ............................................................................................................................................... 35

KOMUNIKÁCIA SČK
Partneri a spolupráca ........................................................................................................................................................ 36
Propagácia SČK ................................................................................................................................................................ 37

FINANČNÁ ČASŤ
Ekonomické tabuľky . ........................................................................................................................................................ 38
Názor audítora . ................................................................................................................................................................. 48

4

Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uznaná národná spoločnosť
Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. SČK, ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy, sa riadi podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákonom o SČK č. 460/2007 Z. z. Slovenský
Červený kríž je spolu s ďalšími národnými spoločnosťami v 192 krajinách sveta
súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré združuje viac ako 100 miliónov členov, dobrovoľníkov a podporovateľov. Toto
hnutie je najväčšou svetovou humanitárnou organizáciou, ktorá poskytuje pomoc
bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory. Naša národná spoločnosť je tiež členom Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne organizácie, Platformy mimovládnych rozvojových organizácií,
členom Slovenského výboru pre medzinárodné humanitárne právo a tiež členom
Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

ZNAK
ČERVENÉHO
KRÍŽA
POUŽÍVANIE ZNAKU ČERVENÉHO KRÍŽA
Používanie znaku Červeného kríža je prísne limitované. Jeho používanie je upravené štyrmi Ženevskými dohodami
a dvoma dodatkovými protokolmi. Akékoľvek jeho použitie, ktoré nie je v súlade s medzinárodným humanitárnym právom
dovolené, znamená jeho zneužitie.
Znak počas ozbrojeného konfliktu plní úlohu ochrany a to:
a) zdravotníkov ozbrojených síl a ich zdravotníckych zariadení,
b) zdravotníkov národných spoločnosti a ich zdravotníckych zariadení,
c) zdravotníckych transportov.
Počas mieru znak plní úlohu identifikačného symbolu osôb a zariadení v spojitosti s:
a) Medzinárodným výborom Červeného kríža,
b) národnou spoločnosťou Červeného kríža/Červeného polmesiaca (ČK/ČP)
c) Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca
ZNEUŽÍVANIE ZNAKU ČERVENÉHO KRÍŽA
Existujú tri typy zneužitia:
1. napodobňovanie – používanie takého znaku, ktorého tvar a farba môže spôsobiť zámenu so znakom ČK/ČP.
2. neoprávnené používanie – používanie znaku organizáciami alebo osobami, ktoré nie sú na to oprávnené (napr. obchodné spoločnosti, súkromní lekári, nevládne organizácie a jednotlivci).
3. vážne zneužitie – používanie znaku počas ozbrojeného konfliktu na klamnú ochranu príslušníkov alebo zariadení
ozbrojených síl.
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PRINCÍPY
ČERVENÉHO
KRÍŽA
ĽUDSKOSŤ
• Červený kríž chráni zdravie, život a vysoko si váži človeka
• Červený kríž podporuje vzájomné porozumenie, spoluprácu a trvalý mier medzi národmi
NESTRANNOSŤ
• Červený kríž nerobí rozdiel medzi štátnou príslušnosťou, rasou, náboženským vyznaním, sociálnym postavením a politickou príslušnosťou
NEUTRALITA
• Červený kríž sa nezúčastňuje na nepriateľských akciách, ani na politických, náboženských, rasových a svetonázorových rozporoch
NEZÁVISLOSŤ
• Červený kríž je nezávislý, rešpektuje zákony každej krajiny, ktorá si musí vždy zachovať svoju samostatnosť
DOBROVOĽNOSŤ
• Červený kríž má dobrovoľný charakter
• Červený kríž poskytuje pomoc, ktorá nie je motivovaná snahou po zisku
JEDNOTNOSŤ
• v každej krajine môže byť len jedna národná spoločnosť Červeného kríža
• Červený kríž je otvoreným všetkým a vykonáva humanitnú činnosť na celom území svojej krajiny
UNIVERZÁLNOSŤ
• Červený kríž je svetová inštitúcia, všetky národné spoločnosti majú rovnaké práva, zodpovednosť a povinnosť navzájom si pomáhať
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ÚLOHY
SLOVENSKÉHO
ČERVENÉHO KRÍŽA
Aj v roku 2021 Slovenský Červený kríž potvrdzoval svoje zásadné postavenie v spoločnosti aj pri zmierňovaní dopadov
pandémie na obyvateľstvo Slovenska. Svojou činnosťou podporoval nielen jednotlivcov, ktorí sa ocitli odkázaní na pomoc,
ale tiež štátne orgány a samosprávy.

Slovenský Červený kríž
V ČASE MIERU:
• podieľa sa na civilnej ochrane obyvateľstva
• pôsobí ako zložka integrovaného záchranného systému
• zabezpečuje a spolupracuje pri organizovaní, poskytovaní a sprostredkovaní zdravotnej a záchrannej pomoci
• organizuje a poskytuje humanitárnu pomoc pri mimoriadnych udalostiach
• uskutočňuje školenie a výučbu obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci
• organizuje a zabezpečuje bezpríspevkové darcovstvo krvi
• pomáha pri výchove k darcovstvu krvi a nábore darcov krvi
• oceňuje bezpríspevkových darcov krvi
• poskytuje sociálne služby
• oceňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí účinným zásahom a nasadením vlastného života poskytli pomoc iným
fyzickým osobám, ktorých život bol bezprostredne ohrozený
• udeľuje ocenenia občanom Slovenskej republiky za celoživotný výkon dobrovoľnej služby v prospech humanity
• oboznamuje obyvateľstvo so základnými princípmi Červeného kríža a so zásadami medzinárodného humanitárneho práva
• zabezpečuje pátraciu službu
• vydáva časopisy, publikácie, informačné a propagačné materiály o činnosti SČK
• získava dobrovoľníkov pre prácu v SČK
V ČASE VOJNY:
• pôsobí najmä ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenských zdravotníckych zariadení a zdravotníckych útvarov
• je výhradne oprávnený pripravovať a vykonávať pomocnú vojenskú zdravotnícku službu
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PREDSTAVITELIA SČK
Prezídium SČK

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
PhDr. Helena Kobzová
Mgr. Radoslav Vengrin, MHA, MPH
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová
MUDr. Michal Hudák
MUDr. Jozef Murgaš
PhDr. Martin Brňak, PhD.

Najvyššia rada SČK

MUDr. Ján Mačkin
JUDr. Ľuboslava Horváthová
Mgr. Jana Danečková
Ing. Michaela Nováková, PhD.
Jarmila Koišová
PhDr. Anna Janíková
Mgr. Pavol Ľorko
MUDr. Eva Königsmarková
MUDr. Michal Hudák, MPH
PaedDr. Gabriela Zavadská
MUDr. Enikö Radi
MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
MUDr. Jitka Mačalová
Mgr. Peter Benček
MUDr. Marta Voštináková
MUDr. Jozef Murgaš
MUDr. Mária Očovská
Mgr. Mária Hegedüšová
Mgr. Iveta Ježová
Eva Rothová
MUDr. Eva Čičmancová
JUDr. Pavel Piliarik
MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
Veronika Kopúnková
Mgr. Adriana Pavlíková
PaeDr. Marcela Satmáryová
MUDr. Gabriel Kleban
RNDr. Ľudmila Mošková
MUDr. Dušan Gaša
Mgr. Radka Poláková
Mgr. Mária Urbancová
JUDr. Róbert Kováč
Bc. Peter Martinek, MBA
Matej Gocník
JUDr. Ing. Roman Rybák

Kontrolná rada SČK
Predsedníčka
Členovia

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
prezident SČK

PhDr. Helena Kobzová
viceprezidentka SČK

Mgr. Radoslav Vengrin, MHA, MPH
viceprezident SČK

PhDr. Milica Zaťková
Ing. Zuzana Dubajová, CsC.
Ing. Marta Eckhardtová, MPH
Ing. Anna Jadroňová
Mária Kováčová
Alžbeta Rubliková
Lucia Šperková

Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová
generálna sekretárka SČK
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ÚZEMNÉ SPOLKY
Banská Bystrica
Predseda: MUDr. Ján Mačkin
Riaditeľka: RNDr. Zuzana Stanová

Levice
Predseda: Mgr. Peter Benček
Riaditeľka: Bc. Michaela Chmelová

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

Liptovský Mikuláš
Predsedníčka:
MUDr. Marta Voštináková
Riaditeľka: Mgr. Marika Kubíková

Bardejov
Predsedníčka:
Mgr. Jana Danečková
Riaditeľka:
Mgr. Miroslava Vasičkaninová
Bratislava-mesto
Predseda: PhDr. Pavol Jusko
Riaditeľka: PhDr. Pavlína Ferenčič
Bratislava-okolie
Predsedníčka: Jarmila Koišová
Riaditeľka: Emília Macsiczová
Čadca
Predseda: MUDr. Milan Galgánek
Riaditeľka: Mgr. Elena Tomašiková
Dunajská Streda
Predseda: MUDr. Tibor Misányik
Riaditeľka: PhDr. Dagmar Nagyová
Dolný Kubín
Predseda: Mgr. Pavol Ľorko
Riaditeľka: PhDr. Zuzana Kršková
Galanta
Predseda: MUDr. Michal Hudák, MPH
Riaditeľ: Jozef Fekula
Humenné
Predsedníčka:
PaedDr. Gabriela Zavadská
Riaditeľka: PhDr. Silvia Knapiková
Komárno
Predsedníčka: MUDr. Enikö Radi
Riaditeľ: Mgr. Karol Németh

Lučenec
Predseda: MUDr. Jozef Murgaš
Riaditeľka: Anna Pálešová
Michalovce
Predsedníčka: MUDr. Mária Očovská
Riaditeľka: Mgr. Alena Kniežová
Nitra
Predsedníčka:
Mgr. Mária Hegedüšová
Riaditeľka:
PaedDr. Beáta Miškovičová
Nové Zámky
Predsedníčka: Mgr. Iveta Ježová
Riaditeľka: Mgr. Radka Igrényiová
Poprad
Predseda: Mgr. Ladislav Moravčík
Riaditeľka: Ing. Denisa Kučkovská
Prešov
Riaditeľka: Beáta Jakubčová
Prievidza
Predsedníčka:
MUDr. Eva Čičmancová
Riaditeľka: Bc. Renáta Lukáčiová

Spišská Nová Ves
Predsedníčka:
PaeDr. Marcela Satmáryová
Riaditeľka: Mgr. Janka Kipikašová
Svidník
Predseda: MUDr. Gabriel Kleban
Riaditeľ: Slavomír Sakalík
Topoľčany
Riaditeľ:
Mgr. Andrej Barborka, MBA, LL.M.
Trebišov
Predsedníčka:
RNDr. Ľudmila Mošková
Riaditeľka:
Mgr. Zuzana Bocsár Hajduová
Trenčín
Predseda: MUDr. Dušan Gaša
Riaditeľka: MVDr. Janka Koppiová
Trnava
Predsedníčka: Mgr. Radka Poláková
Riaditeľka: Bc. Eva Gbelcová
Vranov nad Topľou
Predseda: MUDr. František Mrážik
Riaditeľka: Marta Kertisová
Žiar nad Hronom
Riaditeľka: Ružena Stará
Žilina
Predseda: Bc. Peter Martinek, MBA
Riaditeľ: PhDr. Martin Brňak, PhD.

Rimavská Sobota
Predsedníčka: MUDr. Jana Hrablayová
Riaditeľka: Mgr. Danka Hladovcová
Rožňava
Predsedníčka:
MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
Riaditeľ: Bc. Norbert Smolko

Košice-mesto
Predsedníčka:
MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
Riaditeľka:
Ing. Zuzana Jusková, MBA

Senica
Predsedníčka: prof. doc. PhDr.
Alžbeta Mrázová, PhD., MPH
Riaditeľka:
PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Košice-okolie
Predsedníčka: MUDr. Viera Sochová
Riaditeľka: Mgr. Helena Kmetzová

Snina
Predsedníčka: Ľubica Lattová
Riaditeľka: Bc. Anna Pavlíková
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KONTROLNÝ
MECHANIZMUS
Pravidlá a spôsob vykonávania kontrolnej činnosti v SČK
upravuje Smernica o kontrolnej činnosti v SČK. V rámci
SČK kontrolu vykonávajú Kontrolná rada SČK, Kontrolná
rada územného spolku SČK a kontrolór Ústredného sekretariátu SČK.
Hlavnou úlohou kontrolných orgánov SČK je kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti vynakladania verejných a vlastných finančných
prostriedkov, kontrola hospodárenia s majetkom SČK
a s cudzím majetkom, plnenie úloh podľa zákona o SČK
a uznesení orgánov SČK a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj Stanov SČK a ostatných interných predpisov.
Na základe poverenia generálnej sekretárky SČK boli
v roku 2021 kontrolórom Ústredného sekretariátu SČK
zrealizované kontroly v nasledujúcich územných spolkoch
SČK: Bratislava – okolie, Nitra, Košice – mesto, Košice
– okolie, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Humenné, Dolný
Kubín a Trebišov.
Predmetom kontrol bolo použitie štátneho príspevku
zo štátneho rozpočtu SR, dodržiavanie finančnej disciplíny
územných spolkov, správnosť a archivácia účtovných dokladov, hospodárenie s majetkom, personálna a mzdová
agenda, dodržiavanie odvodovej povinnosti do Sociálnej
a zdravotných poisťovní, dodržiavanie daňovej povinnosti,
poskytovanie cestovných náhrad, vedenie evidencie autoprevádzky a dokumentácie z kurzov a školení.
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ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
Počet územných spolkov SČK: 34
Počet miestnych spolkov SČK: 788
Počet skupín Mládeže SČK: 16
Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická alebo
právnická osoba na území Slovenskej republiky. Člen SČK pravidelne
podporuje organizáciu každoročným
členským príspevkom vo výške 2 €
a súhlasí so siedmimi princípmi Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Členstvo v SČK je dobrovoľné a nesie
so sebou práva i povinnosti. Členovia
SČK sú evidovaní miestnymi spolkami (MS SČK), ktoré sú združované
v územných spolkoch (ÚzS SČK).

územný spolok SČK

počet členov

Banská Bystrica

1303

Banská Štiavnica

250

Bardejov

725

Bratislava-mesto

1005

Bratislava-okolie

3689

Čadca

560

Dolný Kubín

2012

Dunajská Streda

4100

Galanta

2280

Humenné

794

Komárno

1509

Košice-mesto

878

Košice-okolie

463

Levice

1825

Liptovský Mikuláš

1671

Lučenec

774

Michalovce

711

Nitra

2331

Nové Zámky

2312

Poprad

1274

Prešov

912

Prievidza

886

Rimavská Sobota

999

Rožňava

205

Senica

2000

Snina

728

Spišská Nová Ves

518

Svidník

255

Topoľčany

973

Trebišov

1293

Trenčín

1503

Trnava

2052

Vranov nad Topľou

1175

Žiar nad Hronom

266

Žilina

1893

Spolu členov za celý SČK

46124
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DOBROVOĽNÍCTVO
Potreba pomoci je v krízových časoch väčšia, než kedykoľvek predtým. Obmedzený kontakt, izolácia, vyčerpanie
či ekonomické dôsledky zanechali v ľuďoch, zvieraných
druhým rokom pandémie koronavírusu, trpkú príchuť.
Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža však každý rok
dokazujú, že majú srdce na pravom mieste a sú vždy tam,
kde sú potrební. Aj v neľahkých časoch uplynulého roka
si našli čas a venovali svoju energiu, skúsenosti, zručnosti
a empatiu tým, ktorí potrebovali pomôcť. Ich odhodlanie
a súcit nepozná hranice, sú #NEZASTAVITELNI.
Dobrovoľníci sa spolu s profesionálnymi zamestnancami
Slovenského Červeného kríža podieľajú na všetkých aktivitách SČK. Sú nosnými piliermi a nositeľmi myšlienok
a princípov Červeného kríža. V roku 2021 dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža pomáhali pri celoplošnom skríningovom testovaní, stovky hodín strávili v pevných i pojazdných mobilných odberových miestach či v rozdeľovacích
filtroch pred nemocničnými zaradeniami. Boli nápomocní
pre seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí nákupom
a dovozom nevyhnutne životných potrieb, teda potravín,
drogérie a liekov. Významne pomáhali vo viacerých mestách s balením a roznášaním respirátorov do schránok.
Uvoľnenie opatrení v letnom období im umožnilo venovať
sa aj prednáškam a ukážkam prvej pomoci v školách a na
rôznych športových a spoločenských podujatiach.
Prínos našich dobrovoľníkov pre spoločnosť je nevyčísliteľný a zároveň neoceniteľný. V náročnom období roku
2021 v Slovenskom Červenom kríži pomáhalo 1 518 stálych a príležitostných dobrovoľníkov, ktorí v rámci červenokrížskych aktivít odpracovali vyše 56-tisíc dobrovoľníckych hodín.

V marci 2021 získal kolektív zamestnancov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža – územného spolku
Prešov, národné ocenenie SRDCE NA DLANI za poskytnutie pomoci v neľahkých situáciách a všetkým ľuďom bez
rozdielu. Naplno sa pomoc pracovníkov a dobrovoľníkov
prešovského územného spolku SČK prejavila v krízovej
situácií, ktorou bol výbuch bytovky na ul. Mukačevskej 7
v Prešove. Svojou činnosťou a koordináciou dobrovoľníkov pomáhali na kontaktnom mieste na ZŠ Prostějovská.
Zároveň spolok poskytol svoje administratívne priestory,
kde sa zhromažďovala materiálna pomoc. V čase po výbuchu bytovky pripravovali pracovníci a dobrovoľníci obedy
pre všetky zásahové zložky bezodplatne. V období prvej
vlny šírenia pandémie ochorenia COVID-19 sa podieľali na
zabezpečení materiálu na šitie rúšok, ktoré boli následne
ďalej distribuované pre seniorov, zdravotne postihnutých
a obyvateľov mesta Prešov, ktorí si tieto rúška nedokázali
v tom čase zaobstarať.
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BEZPRÍSPEVKOVÉ
DARCOVSTVO
KRVI
Podpora bezpríspevkového darcovstva krvi, vzdelávanie
obyvateľstva v dobrovoľnom darcovstve, nábor a registrácia darcov krvi, ako aj oceňovanie mnohonásobných
darcov krvi patrí od počiatku, už viac ako 60 rokov, k základným aktivitám Slovenského Červeného kríža.
Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19
ovplyvnila aj v roku 2021 podmienky pre darcov pri darovaní krvi. Pre všetky odberové miesta aj naďalej platili
prísne bezpečnostné a preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia koronavírusu. Vzhľadom na zlepšenú epidemickú situáciu, však mohli byť v júni dočasne
spustené mobilné odbery krvi. Červenokrižiaci neváhali
a mnohé miestne spolky či jednotlivci okamžite začali
opäť organizovať mobilné odbery krvi vo svojich obciach
a mestách.
KAMPANE
Cieľom celoslovenských a lokálnych kampaní SČK je už
viac ako štvrťstoročie získavať nových darcov krvi a pripomínať potrebu zaistiť dostatočný počet pravidelných
darcov krvi pre Slovensko. Osveta v darcovstve krvi zostáva mimoriadne dôležitou témou nielen pre SČK, ale aj
pre celú spoločnosť.
V roku 2021 sme uskutočnili dve celoslovenské kampane
a 12 lokálnych kampaní.
Najdôležitejším faktorom úspešnosti kampaní bola a je celoročná práca s základňou darcov krvi, od výchovy, vzdelávania mladých ľudí až po oceňovanie mnohonásobných
darcov krvi.

Valentínska kvapka krvi®
26. ročník Valentínskej kvapky krvi® svojím sloganom – Je
to v našich rukách – pripomenul verejnosti neustále aktuálnu tému potreby krvi a jej darovania. Záleží na každom
z nás, ktorí krv darovať môžeme, či jej bude dostatok. Ani
tento ročník kampane sa nevyhol témam ako lockdown,
sprísnené protiepidemiologické opatrenia, či obavy o vlastné zdravie. Konečné čísla však ukázali, že ľudia napriek
pandémii nezostali ľahostajní voči tým, ktorí sú na darovanú
krv odkázaní. Počas kampane prišlo na odberové miesta
Národnej transfúznej služby SR či hematologicko-transfúziologické oddelenia v nemocniciach 23 476 ľudí. Krv nakoniec darovalo 20 234 ľudí, z toho 1 936 bolo prvodarcov.
Termín kampane: 15. február – 19. marec 2021
Hlavná myšlienka: Je to v našich rukách
Študentská kvapka krvi®
Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom – 27. ročník celoslovenskej kampane SČK na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi sa verejnosti prihováral slovami
pesničky od Zuzany Smatanovej. Práve hudba, či zmysluplné texty mnohých darcov sprevádzajú a povzbudzujú
pri darovaní krvi. Aj napriek tomu, že kampaň opäť prebiehala počas nepriaznivej epidemiologickej situácie, tisíce
ľudí si našli priestor a čas, aby darovali krv. V priebehu
piatich týždňov kampane prišlo do odberových centier
na Slovensku 20 816 darcov krvi. Krv nakoniec darovalo
18 384 z nich. Počas jesennej kampane krv prvýkrát darovalo 2 263 ľudí.
Termín:
18. október – 19. november 2021
Hlavná myšlienka: Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom

13

Kampane SČK Valentínska kvapka krvi® a Študentská
kvapka krvi® sú zapísané v registri ochranných známok
Úradu priemyselného vlastníctva SR.
Darujte krv – počítame s vami
V auguste 2021 spoločnosť GSK s výrobkami Parodontax a Slovenský Červený kríž opätovne spoločne vyzývali
verejnosť k darovaniu krvi. V letných mesiacoch sú aj kvôli dovolenkovému obdobiu zásoby krvi nižšie ako počas
zvyšku roka. 10 centov z každého produktu Parodontax,
ktorý si ľudia zakúpili od 1. do 31. augusta 2021 venovala
spoločnosť GSK Slovenskému Červenému krížu na podporu darcovstva krvi.

Daj pár deci
Kampaň Daj pár deci je zameraná na zamestnancov a
predovšetkým na zamestnávateľov. Tých vyzývala k ochote pomáhať zamestnancom pri snahe darovať krv počas
pracovnej doby a vychádzať tak darcom krvi v ústrety pri
tejto vysoko humánnej činnosti, napríklad aj organizáciou mobilných odberov krvi. SČK počas celého roka touto
kampaňou oslovila zamestnávateľov po celom Slovensku.
Svetový deň darcov krvi
Svetový deň darcov krvi vyhlásila Svetová zdravotnícka
organizácia na 14.jún. Pod heslom Daruj krv, nech bije
srdce sveta poukazoval v roku 2021 na to, akí dôležití
sú dobrovoľní darcovia krvi pre udržanie chodu sveta,
zachraňovanie životov a zlepšovanie zdravia druhých,
pričom sa v tomto roku špeciálne sústredil na mladých
ľudí. Kampaň globálne vyzývala, aby ľudia pravidelne da-

rovali krv a prispievali tak k lepšiemu zdraviu populácie.
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi zorganizovala
Kancelária prezidenta SR 2.ročník Prezidentskej kvapky
krvi. Na tomto podujatí sa ako prvodarcovia zúčastnili
aj mladí dobrovoľníci SČK.
VÝCHOVA
Výchova darcov krvi je neodmysliteľnou súčasťou činnosti
SČK. Aktivity sú zamerané nielen na dospelých a mladých
ľudí, ale už na deti predškolského veku.
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Workshopy
Súčasťou náborovej výchovy na základných, stredných
a vysokých školách sú workshopy, organizované pre skupiny dobrovoľníkov, ktorí pracujú ako koordinátori bezpríspevkového darcovstva krvi. Workshopy sú zamerané
na predstavenie programu bezpríspevkového darcovstva
krvi, činnosti SČK a vzájomnej súčinnosti s odberovými
miestami počas organizovania odberov krvi. Počas roka
2021 vyškolení koordinátori z územných spolkov SČK zorganizovali 22 workshopov a zlepšili tak informovanosť verejnosti, aj vďaka ktorým sa bezpochyby noho prvodarcov
rozhodlo darovať krv.
Simulovaný odber krvi
Aj v roku 2021 prebiehal projekt Simulovaný odber krvi
v spolupráci s odberovými miestami NTS SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Záujemcovia – školáci, študenti, nedarcovia aj darcovia – si
v rámci tohto projektu prejdú celým priebehom odberu krvi
na odberovom mieste a zoznámia sa s celým procesom.
Do projektu Simulovaný odber krvi sa v minulom roku zapojilo 52 záujemcov.
Kvapka krvi
Projekt Kvapka krvi je súčasťou programov zdravotnej
výchovy a vzdelávania v materských školách. Hravou formou predstavuje deťom v predškolskom veku základné
informácie o krvi a jej zložení a jej nevyhnutnosti pre život. Dôležitou súčasťou úspešnosti projektu je spolupráca
SČK s učiteľmi materských škôl a podpora odborov školstva MŠ SR.

OCEŇOVANIE MNOHONÁSOBNÝCH DARCOV KRVI
Poďakovaním SČK za mnohonásobné darovanie krvi sú
plakety prof. MUDr. Jana Janského a Medaila prof. MUDr.
Jána Kňazovického. Vďaka postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení si tak darcovia prevzali svoje
ocenenie buď na slávnostnom podujatí, osobne na územných spolkoch SČK, alebo im boli zaslané poštou. V roku
2021 Slovenský Červený kríž ocenil 10 727 mnohonásobných darcov krvi.
Plaketa prof. MUDr. Jana Janského
Bronzová
Muži

3 266

Ženy

1 691

Strieborná
Muži

2 329

Ženy

849

Zlatá
Muži

1 432

Ženy

481

Diamantová
Muži

409

Ženy

55

Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického
Muži

197

Ženy

18

Foto: Jozef Lepáček
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PRVÁ POMOC
A ZDRAVOTNÁ
VÝCHOVA
Výučba a poskytovanie prvej pomoci je jednou z hlavných
oblastí činnosti Slovenského Červeného kríža, ktorej sa
venuje už celé desaťročia od svojich začiatkov.
Slovenský Červený kríž začína s výučbou poskytovania
prvej pomoci u najmenších detí v materských školách.
V oboznamovaní sa s prvou pomocou pokračuje u žiakov
základných škôl. Mnohí školitelia prvej pomoci SČK sú
z radov pedagógov a vyučujú prvú pomoci ako nepovinný predmet na základných a stredných školách. Študenti stredných škôl si vedomosti z prvej pomoci zopakujú
v kurzoch prvej pomoci pri príprave na vodičský preukaz.
Školitelia, dobrovoľníci a členovia SČK sú v prvej pomoci
pravidelne preškoľovaní.
Územné spolky SČK realizujú výučbu prvej pomoci prostredníctvom 8-, 16- a 33-hodinových akreditovaných
kurzov prvej moci. Kurzy sa uskutočňujú počas celého
roka a sú určené širokej verejnosti – študentom, aktívnym
mladým ľuďom, rodičom, účastníkom cestnej premávky,
seniorom a pod. Vedú ich lekári, záchranári a profesionáli
z praxe. SČK zabezpečuje kontinuálnu platnosť akreditácií

svojich kurzov v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva
SR. Výučbové miesta disponujú modernými metodickými
pomôckami i resuscitačnými figurínami.
V roku 2021 Slovenský Červený kríž vyškolil v kurzoch
9 733 ľudí z radov laickej verejnosti. Kvalitu kurzov, školení a prednášok o poskytovaní prvej pomoci zabezpečujú
kvalifikovaní inštruktori , školitelia a tréneri prvej pomoci
(tréneri prvej pomoci sú vyškolení členovia Mládeže SČK).
V roku 2021 SČK vyškolil 34 inštruktorov kurzov prvej
pomoci (inštruktori prvej pomoci SČK i externí inštruktori
prvej pomoci), ktorí sa následne aktívne podieľali na výučbe laickej prvej pomoci naprieč celým Slovenskom.
Počas pandemického obdobia ochorenia COVID-19 sa organizácia kurzov riadila nariadeniami Hlavného hygienika
SR a odbornými odporúčaniami Globálneho referenčného
centra prvej pomoci Červeného kríža. Okrem obmedzeného počtu účastníkov, rešpektovaní opatrení R-O-R sme
prispôsobili aj odbornú časť výučby, počas ktorej sme
napr. nenacvičovali niektoré život zachraňujúce úkony na
spoločnej figuríne, každý účastník kurzu používal počas
praktického nácviku len svoje vybavenie (obväz, trojrohá
šatka atď.). Inštruktori prvej pomoci využívali vo väčšej
miere premietanie postupov a názorných videí.
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KURZY PRVEJ POMOCI
8-hodinové

počet kurzov
počet vyškolených

16-hodinové

počet kurzov
počet vyškolených

33-hodinové

počet: kurzov
počet vyškolených

Krajina záchrancov *
Kurz inštruktora
prvej pomoci

976
9 143
26
158
36
336

Zdravotno-výchovná hra „Evička nám ochorela“ je súčasťou programov výchovy a vzdelávania v materských školách. Formou hier a scénok si deti už v útlom veku osvojujú základné vedomosti a zručnosti jednoduchých úkonov
prvej pomoci pri drobných zraneniach. Rozvíja sa ich aktívny záujem o pozitívny vzťah k zdravotnej výchove a zodpovednosti za svoje zdravie. Záujem o tento projekt rastie,
ročne sa doň zapája stále viac materských škôl a detí.

počet kurzov

10

Rok

počet vyškolených

96

2021

počet kurzov
počet vyškolených

3
34

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

Kurzy maskérov realistického znázornenia poranení
SČK organizuje kurzy maskérov realistického znázornenia
poranení. Maskéri napomáhajú či už pri organizovaní súťaží v poskytovaní prvej pomoci alebo pri ukážkach prvej
pomoci pre verejnosť. Ich šikovnosť a kreativita sa odzrkadľuje v realistickom maskovaní zranení.
VÝCHOVA A VÝUČBA PRVEJ POMOCI NA ŠKOLÁCH
Vzhľadom na pandemickú situáciu a platné obmedzenia
v roku 2021 sa výučba, ukážky poskytovania prvej pomoci, ako i bezplatné prednášky pre materské, základné
a stredné školy, seniorov a ďalšie cieľové skupiny konali
v obmedzenom počte.

Počet MŠ Počet prednášajúcich Počet detí
100

87

1 994

Výučba prvej pomoci sa formou nepovinno-voliteľného predmetu realizuje na základných (ZŠ), stredných (SŠ)
i vysokých školách (VŠ).
Vyškolení žiaci a študenti
2021
ZŠ
SŠ
VŠ

počet škôl
počet žiakov
počet škôl
počet študentov
počet škôl
počet študentov

83
3 456
39
1 820
3
129

PREHLIADKY A SÚŤAŽE PRVEJ POMOCI
Zákaz usporadúvania hromadných podujatí ovplyvnil
všetky súťaže prvej pomoci, z tohto dôvodu boli v roku
2021 zrušené všetky územné súťaže i celoslovenská súťaž
v poskytovaní prvej pomoci.
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KAMPANE
Prvá pomoc na cestách
Od 12. júla do 15. júla 2021 sa uskutočnil 18. ročník celoslovenskej dopravno-preventívnej akcie BECEP, ktorá je zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov
z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou. V spolupráci s Policajným zborom SR dobrovoľníci a zamestnanci SČK zisťovali na svojich stanovištiach
u zastavených vodičov aké sú ich znalosti, vedomosti
a zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci a pripomínali jej základné zásady. Spolu preverili 782 vodičov.
Úroveň teoretických a praktických zručností sa opakovaním akcie u účastníkov cestnej premávky zlepšuje, tiež ich
vybavenie áut lekárničkami a reflexnými vestami. Mnohí
z účastníkov akcie považuje znalosti z poskytnutia prvej
pomoci pri dopravnej nehode za dôležité.

školách a žiakom i študentom základných a stredných
škôl. Spolu s dobrovoľníkmi SČK a učiteľmi zabezpečuje pravidelné stretnutia s deťmi a krúžky prvej pomoci.
V mnohých mestách sa v tento deň konali aktivity pod vedením dobrovoľníkov a zamestnancov Slovenského Červeného kríža s ukážkami prvej pomoci. Ľuďom boli poskytnuté rady a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako
reagovať v situáciách ohrozujúcicch život a zdravie človeka.

Svetový deň záchrany života
SČK je už ôsmy rok hrdým partnerom Dňa záchrany života, ktorý organizuje v spolupráci so Slovenskou resuscitačnou radou a partnerskými spoločnosťami. Hlavným
cieľom edukačnej aktivity je rozširovať základy a zásady
správnej kardiopulmonálnej resuscitácie pre laickú verejnosť. Dňa 16. októbra prostredníctvom ukážok poskytovania prvej pomoci a resuscitácie SČK pripomína dôležitosť znalosti život zachraňujúcich úkonov, bez ktorých
použitia môže postihnutý človek zomrieť. Ročne sa totiž
náhle zastaví srdce mimo nemocnice približne u 350 000
Európanov, ktorí sú väčšinou v produktívnom veku. Ak
by im bola ihneď po náhlom zastavení obehu poskytnutá
adekvátna pomoc, 100 000 z nich by mohlo žiť.

KAŽDÝ ČLOVEK
na svete

môže ZACHRÁNIŤ život

Svetový deň prvej pomoci
„Buď hrdinom prvej pomoci vo svojej škole či komunite“
– téma Svetového dňa prvej pomoci bola v roku 2021 zameraná na deti a mládež. Slovenský Červený kríž už dlhé
desaťročia približuje prvú pomoc deťom v materských

16. OKTÓBER 2021
Deň záchrany života

zvýšenie povedomia o zastavení srdca
PODUJATIE PODPORILI
Generálni partneri
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Hlavní partneri

NÁVŠTEVA
SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
NA SLOVENSKU

Slovenský Červený kríž zabezpečoval zdravotnú asistenčnú službu pre verejnosť počas návštevy Svätého Otca
Františka na Slovensku. Dobrovoľníci SČK – zdravotníci boli v dňoch 12. až 15. septembra 2021 prítomní na
všetkých verejných podujatiach v Bratislave, Košiciach,
Prešove a Šaštíne, kde sa počas stretnutí Svätého Otca
s verejnosťou starali o zdravie a pohodu účastníkov. 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 s hydraulickou plošinou 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
oni bodom prvého kontaktu. Stany SČK vytvárali zázemie
i hasičom, vojakom, policajtom, záchranárom, ktorí na to
iný priestor nemali vytvorený. Okrem zásahov, ktoré vyžadovali následné 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, opaľovací krém, odpočinok, priestor na podanie stravy či prebalenie dieťatka, usadenie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preventívne zmerať
fyziologické funkcie.

Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom a pracovníkom
z územných spolkov SČK Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava-mesto, Bratislava-okolie, Dolný Kubín,
Dunajská Streda, Humenné, Košice-mesto, Košice-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 zdravotného zabezpečenia týchto
mimoriadne náročných, ale zároveň výnimočných dní.
Poďakovanie vyjadrili aj predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, Kancelária prezidenta Slovenskej
republiky a Konferencia biskupov Slovenska.
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SOCIÁLNA
ČINNOSŤ
Sociálna činnosť Slovenského Červeného kríža vychádza
z rôznych potrieb jednotlivých regiónov Slovenska. Územné spolky SČK tomu prispôsobujú aj svoje sociálne služby
a ich ponuka sa v rôznych okresoch výrazne líši. Vždy sa
však zameriava na konkrétneho človeka či komunitu.
Územné spolky SČK poskytujú sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Mimoriadna
situácia spojená s pandémiou ovplyvnila aj túto oblasť činnosti – v zariadeniach sociálnych služieb SČK i v teréne.
Ďalšiu sociálnu činnosť – typickú pre miestne spolky SČK,
vykonávali jednotliví členovia a dobrovoľníci za podpory
územných spolkov. Najmä v čase obmedzeného pohybu
s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu vo zvýšenej miere zabezpečovali susedskú výpomoc seniorom či ľuďom
so zdravotným postihnutím, a to najmä vo forme nákupov,
donášky teplej stravy či zabezpečovania liekov.

ODBORNÉ ČINNOSTI
Základné sociálne poradenstvo
Územné spolky SČK každodenne poskytujú základné sociálne poradenstvo pri poskytovaní registrovaných sociálnych služieb.
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť, ktorá sa zameriava na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii – posudzuje povahu problému, poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a odporúčanie, príp. sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Súčasťou sociálno-poradenskej činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby,
čo pozitívne ovplyvňuje kvalitu poskytovaných služieb.
V roku 2021 SČK poskytol základné sociálne poradenstvo 6 259 klientom.
Špecializované sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo pomáha zisťovať
príčiny vzniku, charakter a rozsah problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a následne im poskytnúť konkrétnu odbornú pomoc. Poskytuje ho odborne pripravený
a skúsený špecializovaný sociálny poradca s potrebným
vzdelaním na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Špeciálne sociálne poradenstvo
poskytujú územné spolky pri prevádzkovaní svojich zariadení sociálnych služieb.
Územné spolky SČK, ktoré majú samostatne akreditovanú odbornú činnosť špecializovaného sociálneho
poradenstva, poskytli v roku 2021 toto poradenstvo
1 143 klientom.
územný spolok SČK
Humenné
Košice – mesto
Senica
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počet klientov
665
360
118

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

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ
INTERVENCIE
Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú pre fyzické osoby na riešenie rôznych druhov nepriaznivých
situácií (napr. pre obete domáceho násilia, osoby žijúce
v marginalizovaných segregovaných komunitách, ľudia
bez domova, drogovo závislé osoby).
Terénnu sociálnu službu krízovej intervencie v roku
2021 poskytovali územné spolky SČK v Humennom
(1 322 klientom) a v Liptovskom Mikuláši (65 klientom.)
Nocľaháreň
Nocľaháreň poskytuje nocľah ľuďom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, prišli o bývanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie používať a potrebujú prenocovať v daný
deň, pričom zariadenie poskytuje službu denne. Nocľaháreň má vytvorené podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny a prípravu stravy. V zariadení je
zabezpečené i sociálne poradenstvo.
Nocľaháreň Večierka
Prevádzkuje: Územný spolok SČK Banská Bystrica
Počet nocľahov: 3 646
Sociálne stredisko SČK Nocľaháreň Večierka tvorí prvý
stupeň trojstupňovej resocializačnej siete, ktorú za kooperácie s partnermi (mesto Banská Bystrica) realizuje ÚzS
SČK v Banskej Bystrici.
* V zimných mesiacoch, keď vonkajšia teplota klesne pod
-5 °C, územný spolok SČK v Banskej Bystrici poskytuje
ľuďom bez domova tzv. ohrevňu – kde sa v mrazivom počasí môžu v priebehu dňa zohriať.
Nocľaháreň
Prevádzkuje: Územný spolok SČK Topoľčany
Počet nocľahov: 370
Útulok
Útulok poskytuje klientom ubytovanie a sociálne služby celoročne, na dobu určitú, na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie. V útulku sú vytvorené podmienky
na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
a podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu
šatstva a bielizne. Zabezpečuje aj nevyhnutné ošatenie
a obuv pre klientov. V tomto type zaradenia sociálni pracovníci intenzívne pracujú na zlepšení sociálneho statusu

klientov i v spolupráci s inými zariadeniami a inštitúciami,
hľadajú sa optimálne spôsoby a riešenia, ako čo najviac
pomôcť a podporiť klientov na ich zaradenie sa do normálneho života.
SČK, územný
spolok

Počet
nocľahov

Útulok Prístav

Banská Bystrica

13 923

Útulok Nádej Šanca

Banská Bystrica

6 522

Michalovce

5 110

Snina

2 227

názov zariadenia

Útulok ADOM
Útulok Dom humanity

Zariadenie núdzového bývania
V zariadeniach núdzového bývania sa poskytuje sociálna
služba osobám, na ktorých je páchané násilie, ktoré sa
stali obeťami obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným
ženám, rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie
a osobám, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní
na pomoc iných a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo
nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie. V zariadení sa
poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu a výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie,
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť,
pracovné terapie a skupinové sedenia.
SČK, územný
spolok

počet
nocľahov

Zariadenie
núdzového bývania
MANU

Banská Bystrica

4 320

Zariadenie
núdzového bývania
Dom humanity

Snina

2 482

Zariadenie
núdzového bývania
Maják

Trebišov

3 660

názov zariadenia

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Túto sociálnu

službu prevádzkuje Územný spolok SČK v Senici s finančnou podporou Mesta Senica a Ministerstva vnútra SR.
V rámci nízkoprahovej sociálnej služby je zabezpečená
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
záujmová činnosť, sociálne poradenstve, sociálna rehabilitácia a preventívna aktivita. Počas pandémie koronavírusu pracovalo zariadenie v obmedzenom režime. Aj keď sa
nemohli vykonávať skupinové a klubové činnosti, klientom
boli poskytované sociálne služby individuálne. Pravidelne
i v tomto náročnom období boli zabezpečené: humanitárna pomoc, potravinová pomoc v spolupráci s potravinovou bankou, základné a špecializované poradenstvo, pomoc pri školskom doučovaní, pomoci pri riešení rôznych
každodenných problémov. Zariadenie má 84 klientov.

SOCIÁLNE ZARIADENIA NA
RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ
SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU
ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO
POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO
ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO
Z DÔVODU DOVŔŠENIA
DÔCHODKOVÉHO VEKU
Zariadenia podporovaného bývania
V zariadeniach podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba osobe od 16. roku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej osoby a je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť
samostatný život. V zariadení poskytujeme okrem ubytovania aj sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov. Sú tu vytvorené podmienky na prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie
a údržbu bielizne a šatstva. Vykonáva sa sociálna rehabilitácia.
Dom humanity
Prevádzkuje: Územný spolok SČK Snina
Počet klientov: 5
Zariadenia pre seniorov
Zariadenia tohto typu poskytujú pomoc osobám, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek, pri odkázanosti na pomoc inej
osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pranie. Zároveň zabezpečuje záujmovú činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť.
názov zariadenia

SČK, územný
spolok

Počet
klientov

Zariadenie pre
seniorov SČK
Liptovský Hrádok

Liptovský
Mikuláš

26

Dom humanity SČK

Trenčín

29

Zariadenie pre
seniorov – Dom Sv.
Lazara

Žilina

13

21

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

SČK, územný
spolok

Počet
klientov

Dom SČK PopradSpišská Sobota

Poprad

27

Zariadenie
opatrovateľskej
služby

Rožňava

7

Dom SČK Prameň
nádeje

Trebišov

38

Dom humanity SČK
Kráľovský Chlmec

Trebišov

13

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

SČK, územný
spolok

Počet
klientov

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

Banská Štiavnica

13

DSS SČK
pre mentálne
postihnutých
dospelých

Bratislava-mesto

9

Košice-mesto

28

DSS SČK pre
deti a dospelých
so zdravotným
postihnutím
DSS Dom humanity
G. Bergera

Rožňava

18

Špecializované zariadenie
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha,
skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu
etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosyndróm
ťažkého stupňa.
názov zariadenia

SČK, územný
spolok

Počet
klientov

Dom humanity
Slovenský Červený
kríž

Trenčín

3

Maják

Trebišov

14

Prameň nádeje
Trebišov

Trebišov

12

Denný stacionár
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica poskytuje sociálnu službu v Dennom stacionári pre klientov
z Trnavského samosprávneho kraja, ktorí sú odkázaní
na pomoc inej FO, osoby s ZP a osoby s nepriaznivým
zdravotným stavom vo veku od 18 rokov (vhodný pre osoby trpiace Alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, sklerózou multiplex, schizofréniou, demenciou rôzneho typu). Do zariadenia je možné dochádzať aj
iba niekoľko krát za týždeň na 4 – 8 hod. V roku 2021 mal
stacionár 6 klientov.
Opatrovateľská služba
Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Posudok na odkázanosť na opatrovateľskú službu vyhotovuje príslušná obec alebo mesto
podľa trvalého pobytu, na základe žiadosti klienta. V rámci
opatrovateľskej služby je klientom odkázaným na opatrovanie poskytovaná pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.
počet
Počet klientov

SČK, územný spolok

klientov

opatrovateliek

Banská Štiavnica

40

1

Humenné

18

18

Komárno

5

4

Košice – mesto

31

8

Michalovce

22

17

Prešov

2

1

Rimavská Sobota

3

2

Rožňava

3

3

Senica

33

18

Prepravná služba
Prepravná služba SČK poskytuje:
• prepravu osoby zdravotne a telesne postihnutej
• prepravujú osoby na invalidnom vozíku
• asistenta počas prepravy
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• sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia v zdravotníckom zariadení
• poskytuje zdravotnícke pomôcky počas prepravy a vyšetrenia bez úhrady
SČK, územný spolok

počet výjazdov

Banská Bystrica

4 768

Humenné

2 156

Komárno

368

Košice – okolie

2 949

Levice

644

Liptovský Mikuláš

86

Poprad

295

Prešov

1 825

Rimavská Sobota

17

Rožňava

570

Senica

664

Topoľčany
Trebišov

11 563
21

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

počet klientov
101

Poprad

42

Prešov

136

Rimavská Sobota

4

Rožňava

6

služby SOS Senior. Zaznamenal 63 signálov v priemere
od 14 klientov.
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom tel. technológií je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej
situácií, alebo inej obťažnej životnej situácií, ktorú nemôže
riešiť vlastnými silami.
Počet klientov

Počet
hovorov

10

10

Dunajská Streda

87

128

Humenné

114

200

1 716

1 716

Liptovský Mikuláš

95

112

Rimavská Sobota

5

30

Senica

233

233

Topoľčany

230

230

SČK, územný spolok
Banská Bystrica

Levice

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

v jedálni

prostredníctvom
donášky

Bratislava – mesto

6 418

–

Senica

188

Košice – mesto

12 530

127

Svidník

15

Levice

44 069

25 374

SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM
TELEKOMUNIKAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
Táto služba je určená:
•
•
•
•
•

Seniorom žijúcim osamotene
Osobám s rizikovým onemocnením
Seniorom, u ktorých je riziko pádu
Pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí
Osobám s ťažkým zdravotným postihnutím

SČK, ÚzS Banská Bystrica zabezpečuje túto službu subdodávateľsky pre mesto Banská Bystrica. Zabezpečuje dispečing a monitorovanie životných potrieb v rámci

Poprad

35 405

82 802

Prešov

6 526

29 315

Rožňava

30 566

14 247

Senica

26 846

14 706

Topoľčany

5 530

18 825

Trebišov

11 745

20 716

Vranov nad Topľou

3 979

22 202

Mnohé územné spolky poskytujú donášku obedov/ rozvoz stravy aj na základe zaregistrovanej opatrovateľskej
služby podľa zákona 448/2007 Z. z., či na základe zmluvy
s mestom. Rozvoz stravy však niekedy poskytujú aj občanom, ktorí nemajú priznanú opatrovateľskú službu, no ich
vek, či zdravotný stav im už neumožňuje chodiť do jedálne
pre dôchodcov, alebo si pripraviť teplé jedlo.
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Práčovňa
Táto podporná sociálna služba na pranie, žehlenie
a údržbu bielizne je poskytovaná seniorom, zdravotne
postihnutým alebo osobám s nepriaznivým zdravotným
stavom a tým, ktorí nemajú zabezpečené podmienky
nevyhnutné na uspokojovanie základných životných potrieb. Práčovňu prevádzkuje SČK, Územný spolok Poprad
a Územný spolok Bratislava-mesto.
Stredisko osobnej hygieny
Túto službu poskytujú SČK, Územný spolok Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš a v roku 2021 bola služba poskytnutá celkom 356-krát.

VZDELÁVANIE V OBLASTI
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Slovenský Červený kríž realizuje akreditované 226-hodinové kurzy opatrovania a kurzy opatrovania detí. Vzhľadom na pokračujúcu nepriaznivú epidemickú situáciu
musel Slovenský Červený kríž počas roku 2021 výrazne
obmedziť aj organizovanie vzdelávacích aktivít.
Kurzy opatrovania
Kurz opatrovania SČK je akreditovaný Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Okrem teoretickej
a praktickej výučby obsahuje aj 72 hodín odbornej praxe vo vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, či
zariadeniach sociálnych služieb.
Absolventi kurzu získajú komplexné vedomosti o problematike opatrovateľskej starostlivosti a sú schopní aktívne,
samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti
a zručnosti. Budú tiež vedieť zareagovať v mimoriadnych
situáciách, pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára. Naučia sa tiež taktne a rozvážne pristupovať
ku klientom – nielen v súlade so zásadami etiky a morálky,
ale aj v súlade s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí.
Územné spolky SČK v roku 2021 vyškolili 416 opatrovateliek a opatrovateľov v 57 kurzoch opatrovania.
Počet kurzov

Počet
vyškolených

Banská Štiavnica

1

5

Dolný Kubín

1

5

Dunajská Streda

7

47

Komárno

2

8

Košice mesto

3

14

Košice okolie

1

4

Levice

3

22

Lučenec

2

22

Michalovce

1

6

Nitra

2

18

Nové Zámky

4

41

Poprad

2

12

Prievidza

2

21

SČK Územný spolok

24

Rimavská Sobota

3

19

Rožňava

2

15

Senica

5

33

Snina

1

4

Spišská Nová Ves

2

16

Svidník

4

33

Topoľčany

1

6

Trnava

1

4

Vranov nad Topľou

2

23

Čadca

1

7

Žiar nad Hronom

2

14

Žilina

2

17

Kurz opatrovania detí
Od marca 2017 SČK poskytuje aj kurz opatrovania detí
akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Absolventi kurzu získajú vedomosti o:
• o zásadách starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, v domácnosti
dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí
a účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa,
• o metódach a formách výchovnej činnosti so zreteľom
na vek dieťaťa,
• základoch z pedagogiky, psychológie, patopsychológie,
• zásadách prevencie úrazov a bezpečnosti dieťaťa,
• zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch
a poraneniach dieťaťa,
• starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí,
• pestovaní hygienických návykoch detí,
• zásadách správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa,
• etických princípoch práce opatrovateľky/opatrovateľa
detí,
• prevádzkových a hygienických požiadavkách na prácu
s deťmi.
Takto vyškolení ľudia sa môžu následne uplatniť ako opatrovatelia detí do veku troch rokov.
V roku 2021 zrealizoval kurz opatrovania detí SČK
Územný spolok Dunajská Streda a vyškolil 3 opatrovateľky.

INÉ SOCIÁLNE AKTIVITY
Poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
SČK prostredníctvom svojich územných i miestnych spolkov SČK pravidelne organizuje zber oblečenia a pre deti
a dospelých, posteľnej bielizne, uterákov, obuvi, hračiek,
diek a paplónov. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako pomôcť
ľuďom, ktorí sa ocitli v materiálnej núdzi. Často krát vyzbierané veci mieria do mnohopočetných rodín, detských
domovov, internátnych škôl, nemocníc, či pomôžu ľuďom
bez domova.
Pomoc ľuďom bez domova
SČK, Územný spolok Banská Bystrica už dlhé roky dáva
možnosť klientom svojho útulku privyrobiť si predajom časopisu NOTA BENE. V roku 2021 sa 23 predajcom podarilo predať 7 761 časopisov.
Zároveň pracovníci územného spolku poskytli 148 ľuďom
bez domova pomoc s vybavením osobného bankrotu.
Potravinová pomoc
Slovenský Červený kríž dlhodobo pomáha ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii aj prostredníctvom potravinovej pomoci, v spolupráci s lokálnymi alebo celoslovenskými partnermi. Okrem celoslovenského projektu SČK
so spoločnosťou Kaufland Pomáhame potravinami distribuovali územné spolky SČK v roku 2021 ďalších takmer
10 ton potravín 1 472 ľuďom.

Asistenčná služba
Územné spolky SČK poskytujú unikátnu asistenčnú službu prostredníctvom svojich zamestnancov, dobrovoľníkov
a prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Táto služba má za cieľ napomôcť
riešeniu sociálno-zdravotnej politiky v danom meste, podať pomocnú ruku občanovi v núdzi (telesne a zdravotne
postihnutému) a dopĺňať nedostatočné sociálne služby
v zdravotníckych zariadeniach (nemocnice a polikliniky). Ide predovšetkým o pomoc pacientom a návštevníkom orientovať sa v zdravotníckom zariadení, asistenciu
a sprevádzanie pacientov pri rehabilitácii, vyšetrení u lekárov – pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, vybavení laboratórnych vyšetrení, hospitalizácii, či zabezpečovaní liekov.
Asistenčná služba SČK je veľmi úspešne prijímaná, oceňujú ju pacienti, ich rodinní príslušníci aj pracovníci zdravotníckych zariadení. V prípade uchádzačov o zamestnanie je vhodnou príležitosťou pre získanie nových zručností
v sociálnej oblasti a pre zlepšenie ich komunikačných
zručností.
Asistenčné služby poskytli v roku 2021 územné spolky
SČK v Humennom (10 320 asistencií), Rimavskej Sobote
(17 asistencií) a v Senici (5 135 asistencií).
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ZDRAVOTNÁ
ČINNOSŤ
Slovenský Červený kríž vykonával v roku 2021 v súlade
so zákonom 578/2004 Z.z. v niektorých regiónoch služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to
prostredníctvom odbornej ambulancie a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

Zariadenia ambulantnej
zdravotnej starostlivosti
Ambulancia
Špecializačný odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
SČK, Územný spolok: Košice-mesto
Počet klientov: 153
Počet zamestnancov: 2
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných
zložiek
Špecializačný odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
SČK, Územný spolok Košice-mesto
Počet klientov: 149
Počet zamestnancov: 3

Cieľom prípravných kurzov na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia
poskytovaných služieb pre obyvateľov.
Kurzom odbornej spôsobilosti si venujú územné spolky
SČK: Humenné, Košice – mesto, Košice – okolie, Michalovce a Snina. V roku 2021 sa v prípravných kurzoch vyškolilo 333 účastníkov.
Počet
kurzov

Počet
vyškolených

Kurz odbornej spôsobilosti –
Potraviny

22

258

Kurz odbornej spôsobilosti –
Školské stravovanie

2

23

Kurz odbornej spôsobilosti –
Bazény a vody

5

38

Kurz odbornej spôsobilosti –
Ľudské telo

2

14

Kurz

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(ADOS)
SČK, Územný spolok Prešov
Počet klientov: 194
Počet zamestnancov: 3
SČK, Územný spolok Senica
Počet klientov: 199
Počet zamestnancov: 3

Prípravné kurzy na získanie
osvedčenia o odbornej
spôsobilosti
Slovenský Červený kríž v spolupráci s Úradmi verejného
zdravotníctva a odbornými garantmi jednotlivých regionálnych úradov vykonáva podľa zákona 355/2007 Z.z.
odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Pre pracovníkov pracujúcich v epidemiologicky závažnom
prostredí územné spolky SČK realizujú kurzy na získanie
odbornej spôsobilosti v potravinárstve, v školskom stravovaní, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v zariadeniach kúpalísk, krytých bazénov a sáun, v úpravách vôd
a obsluhe vodovodných zariadení.
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Rehabilitačná
metóda Therasuit,
SČK, Územný
spolok Košicemesto

ZMIERŇOVANIE DOPADU
PANDÉMIE COVID-19
NA OBYVATEĽSTVO
Slovenský Červený kríž sa aj v roku 2021 venoval rôznym
aktivitám zameraným na zmierňovanie dopadu pandémie
COVID-19 na obyvateľstvo Slovenska.

e-mailov. Venovali sa seniorom, mládeži, ľuďom bez domova, týraným ženám, osamelým ľuďom a ďalším zraniteľným skupinám a jednotlivcom.

Testovanie obyvateľstva
Územné spolky SČK boli ako poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti naďalej zapojené do antigénového a PCR
testovania obyvateľstva prostredníctvom 19 mobilných

Niektoré územné spolky zakúpili aj kyslíkové koncentrátory, ktoré poslúžili nielen klientom zariadení opatrovateľskej
služby, ale aj klientom požičovne zdravotníckych pomôcok, ako aj pri liečbe postcovidových stavov.

Pojazdná mobilná odberová jednotka
územného spolku SČK Košice-okolie

odberových miest (MOM) a 10 mobilných odberových
jednotiek (MOJ). V priebehu roku 2021 vykonali viac ako
56-tisíc RT-PCR testov a viac ako 1 milión antigénových testov na prítomnosť COVID-19.
Aktivity spojené s očkovaním
Po spustení celoplošného očkovania na Slovensku územné spolky pomáhali nielen pri osvete, ale aj pri registrácii či
prevoze ľudí na očkovanie, zabezpečovali zdravotný dozor vo vakcinačných centrách, poskytovali zdravotníkov
do očkovacích tímov. SČK, územný spolok Banská Bystrica bol vďaka špeciálne upravenému karavanu schopný
vykonávať očkovanie ako výjazdová očkovacia služba.
V roku 2021 banskobystrický spolok SČK zaočkoval
takmer 2 000 ľudí.
V priebehu už druhého covidového roku pracovníci
a dobrovoľníci SČK pomáhali ľuďom aj psychicky zvládať
neľahké obdobie. Robili to prostredníctvom podporných
telefonátov, osobných rozhovorov, aj prostredníctvom

Výjazdová
očkovacia služba
banskobystrického
územného spolku SČK
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MLÁDEŽ SČK

Mládež SČK je osobitnou organizačnou jednotkou Slovenského Červeného kríža. Združuje deti a mládež vo veku
od 5 rokov do dovŕšenia 30 rokov. Svoje aktivity pripravuje a realizuje v duchu princípov Červeného kríža a Červeného polmesiaca využívajúc iniciatívu a nápady týchto
mladých ľudí.
Úlohou Mládeže SČK je najmä:
• pomáhať usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné a spoločensky vyspelé osobnosti,
• umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave
a uskutočňovaní programov v duchu základných princípov hnutia,
• pomáhať viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému porozumeniu.
Základnou organizačnou zložkou Mládeže SČK je skupina Mládeže SČK. V roku 2021 bolo evidovaných
16 skupín Mládeže SČK
Vyšším orgánom je územná rada Mládeže SČK, ktorá
je zložená z predsedov, prípadne podpredsedov alebo
vedúcich skupín mládeže registrovaných v príslušnom
územnom spolku SČK. Úlohou územnej rady mládeže je
koordinovať činnosti skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK. V roku 2021 bolo evidovaných 13 územných rád Mládeže SČK.
Najvyšším orgánom Mládeže SČK je Rada Mládeže SČK.
Tvoria ju predsedovia územných rád mládeže a členovia prezídia mládeže. Rada Mládeže SČK na svojom zasadnutí volí
na funkčné obdobie dvoch rokov Prezídium Mládeže SČK.
V roku 2021 sa zasadnutia Rady Mládeže SČK zorganizovali online – 29. mája a 6. novembra 2021.
Prezídium Mládeže SČK je stály výkonný orgán Mládeže
SČK. Zabezpečuje plnenie uznesení rady mládeže. Prezídium riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť územných rád
mládeže. Za svoju činnosť zodpovedá Rade mládeže. Prezídium Mládeže môže z členov Mládeže alebo odborníkov
ustanovovať pracovné skupiny k jednotlivým programom
a projektom Mládeže SČK ako poradné orgány.
V roku 2021 pracovalo Prezídium Mládeže SČK v zložení:
Prezident
Mládeže SČK

Matej Gocník

I. viceprezident
Mládeže SČK

Dominik Palkovič (do 30. 6. 2021),
Ema Vrábelová (bola kooptovaná
od 21. 12. 2021)

II. viceprezident
Mládeže SČK

Matej Piatrik

Členovia PrezíLívia Knapčoková a András Zemes
dia Mládeže SČK
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Zástupcovia Mládeže SČK v orgánoch SČK
Mládež SČK zastupoval v Najvyššej Rade SČK v roku
2021 Matej Gocník, náhradníkom bol Dominik Palkovič
V roku 2021 Mládež SČK evidovala 1 467 svojich členov,
ktorí spoločne odpracovali takmer 6 500 dobrovoľníckych
hodín, z toho 2 500 hodín v rámci boja proti pandémii
ochorenia COVID-19.

NÁRODNÉ PROJEKTY MLÁDEŽE
SČK
Dorotka a jej priatelia
Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských
školách príležitosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 15 až 26 rokov. Deti a mládežníci pravidelne
riešia problémy imaginárnej Dorotky, ktorá je rovesníčka
detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti sa formou
hier, básní, príbehov a rozhovorov učia ošetriť drobné
zranenia ich kamarátky, privolať rýchlu lekársku pomoc,
oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom.
Už v takomto veku dokážu deti pomáhať a posilňujú sa
v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi, ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov
je projekt nielen možnosť zmysluplne využívať svoj voľný
čas ako dobrovoľníci, ale aj príležitosť získavať skúsenosti
s prácou s deťmi.
Kvôli pandémii ochorenia COVID-19 sa národný kurz
k projektu Dorotka a jej priatelia v roku 2021 neuskutočnil
a projekt sa v školskom roku 2021/2022 nerealizoval.
Spolu ochránime mládež (SOM)
Cieľom projektu Spolu ochránime mládež (SOM) je
národne vyškoliť členov Mládeže SČK, z ktorých sa
po úspešnom absolvovaní národného kurz k projektu SOM
stávajú koordinátori projektu SOM a získajú tak potrebné vedomosti na vedenie menších skupín mladých ľudí
a realizáciu pravidelných stretnutí na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Sedenia sú realizované počas celého školského roka a sú zamerané
na témy: rovesnícky nátlak, nenávistné prejavy, kyberšikana a online bezpečnosť, rodová rovnosť, sexting a pohlavne prenosné choroby, vrátane témy HIV/AIDS prevencia.
Projekt SOM je realizovaný metódou neformálneho vzdelávania a vzhľadom na citlivosť tém aj formou rovesníckeho prístupu.
V roku 2021 sa národný kurz k projektu Spolu ochránime
mládež sa z dôvodu nedostatočného záujmu pod vplyvom
pandémie ochorenia COVID-19 neuskutočnil.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bola aj realizácia projektu v roku 2021 v značnej miere obmedzená.
V období od januára do konca augusta 2021 projekt realizovalo 10 národne vyškolených koordinátorov a do projektu sa zapojili 4 základné/stredné školy s 229 účastníkmi. Od septembra do konca roka 2021 projekt realizovali
šiesti národne vyškolení koordinátori v spolupráci so štyrmi základnými/strednými školami, čo spolu predstavovalo
287 zapojených žiakov.
Medzinárodný tréning drogovej prevencie
Od 29. novembra do 3. decembra 2021 prebiehal v Ríme
medzinárodný tréning organizovaný Talianskym Červeným
krížom, Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a Nadáciou Villa Maraini, ktorý sa zameral na drogovú prevenciu a redukciu
škôd spôsobených drogovou závislosťou. Tréningu sa zúčastnila predsedníčka pracovnej skupiny k projektu SOM
Mgr. Romana Mikušincová a členka pracovnej skupiny
k projektu SOM Barbora Balašová. Cieľom tréningu bolo
zabezpečiť výmenu skúseností, vedomostí a inovatívnych
postupov z oblasti drogovej prevencie medzi členmi národných spoločností ČK/ČP a humanitárnych organizácií
zameraných na prevenciu a liečbu drogových závislostí.
Obsahom tréningu bola okrem teoretických prednášok
a skupinových prác aj možnosť navštívenia terénnej jednotky, ktorá slúži nielen ako výdajné miesto sterilných
striekačiek, ale 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 predávkovania sa. Súčasťou programu tréningu
bola aj účasť na skupinovej terapii s klientami centra Villa
Maraini a diskusia s bývalými a súčasnými klientami, ktorí
našli v centre pomoc s ich závislosťami.

kulózy (ERNA), ako aj Národného programu pre prevenciu
HIV/AIDS v Slovenskej republike, kde Slovenský Červený
kríž zastupuje Bc. Viktória Šutová.
Národná súťaž HIV/AIDS prevencie
Dňa 16. novembra 2021 sa uskutočnilo online kolo 6. ročníka Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie pre stredné školy. Online kola sa zúčastnilo 71 stredných škôl a gymnázií
z celého Slovenska, čím bolo oslovených 213 študentov,
ktorí si svoje vedomosti v oblasti HIV/AIDS otestovali
a porovnali s ostatnými účastníkmi prostredníctvom online
teoretických zadaní.
Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa národné kolo
súťaže, do ktorého postúpilo 10 najlepších riešiteľov online kola, neuskutočnilo v riadnom termíne, ale presunulo
sa do roku 2022.

Výstupom z účasti na medzinárodnom tréningu drogovej
prevencie je cieľ pracovnej skupiny k projektu SOM do budúcna rozšíriť projekt o tému drogovej prevencie a redukcie škôd spôsobených užívaním drog.
Slovenský Červený kríž je aj v roku 2021 naďalej členom
Európskej siete Národných spoločností Červeného kríža
a Červeného polmesiaca pre prevenciu HIV/AIDS a tuber-

Projekt prvej pomoci (3P)
Cieľovou skupinou projektu sú mládežníci SČK z radov
študentov stredných a vysokých škôl so záujmom o oblasť prvej pomoci. Mládežníci na národnom kurze nadobúdajú rozsiahle vedomosti o postupoch správneho podania
prvej pomoci v zmysle platných európskych odporúčaní, naučia sa práci v skupinách, ako aj samostatnosti pri
vedení tréningov prvej pomoci. Spolu s tým je rozvíjaný
aj pozitívny vzťah účastníkov k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity, zodpovednosti za zdravie
a vzájomnej pomoci.
Absolvent kurzu – tréner prvej pomoci – nájde uplatnenie
v šírení nadobudnutých vedomostí o prvej pomoci prostredníctvom besied, krúžkov, ukážok, prednášok a iných
aktivít spojených s prvou pomocou, ktoré nevyžadujú potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.
V roku 2021 sa národný kurz k Projektu prvej pomoci
z dôvodu nedostatočného záujmu pod vplyvom pandémie
ochorenia COVID-19 neuskutočnil.
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V roku 2021 projekt realizovalo 12 národne vyškolených
koordinátorov. Tí v priebehu roka na svojich Územných radách Mládeže SČK zorganizovali 86 ukážok prvej pomoci,
33 prednášok prvej pomoci a 28 tréningov prvej pomoci.
Celkový dosah projektu na verejnosť v roku 2021 predstavoval viac ako 4 200 ľudí.
Spolu to zvládneme
Projekt Spolu to zvládneme je zameraný na spoločné
stretnutia seniorov a mladých ľudí, ktorých cieľom je vzájomné porozumenie medzi dvomi generáciami. Projekt
predstavuje skvelú príležitosťou pre mladých ľudí získať
rady a múdrosti od seniorov, ktorých zásoba je naozaj bohatá.
Pomocou pravidelných stretnutí sa darí preklenúť medzigeneračné bariéry a vybudovať nové priateľstvá. Možností
aktivít so seniormi je veľké množstvo – výtvarné práce,
ukážky prvej pomoci, popoludnie pri čaji, pikniky, či spoločné vianočné zdobenie medovníkov.
Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bola realizácia
aj tohto mládežníckeho projektu vo veľkej miere obmedzená. Napriek tomu sa v rámci epidemických opatrení
členom Mládeže SČK podarilo zapojiť 2 domovy sociálnych služieb a zorganizovať 3 aktivity, do ktorých zapojili
10 mládežníkov a 110 seniorov.

KAMPANE
Sviečkový pochod
Mládež Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS už po dvadsiaty piaty krát
kampaň Sviečkový pochod. Pandémia obmedzila aj realizáciu tejto kampane a všetky aktivity s ňou spojené boli
zrealizované online. Cieľom aj tohto ročníka bolo vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS a uctiť si pamiatku
vyše 36 miliónov obetí, ktoré si toto ochorenie doposiaľ
vyžiadalo. Neoddeliteľnou súčasťou kampane je aj snaha
o odstránenie diskriminácie a stigmatizácie HIV pozitívnych ľudí, ako aj adresovať výzvu širokej verejnosti na zahodenie predsudkov, ktoré sa s touto problematikou spájajú a naviesť tak verejnosť na spoločnú cestu vzájomnej
ľudskej tolerancie, empatie a súcitu.

Hodina o Červenom kríži
Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca je najstaršou a najväčšou humanitárnou organizáciou pôsobiacou v súčasnosti v 192 krajinách sveta.
Združuje viac ako 17 miliónov dobrovoľníkov, ktorí každoročne participujú na aktivitách v duchu siedmych princípov – humanity, nestrannosti, neutrality, nezávislosti,
dobrovoľnosti, jednoty a svetovosti. Cieľom kampane Hodina o Červenom kríži je priblížiť širokej verejnosti myšlienky Červeného kríža, ako aj dobrovoľnícku prácu našich
členov.
V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 bola realizácia kampane obmedzená, napriek tomu na lokálnej úrovni
kampaň realizovalo 31 členov Mládeže SČK, ktorí oslovili
približne 747 žiakov, študentov a iných ľudí z verejnosti.
ZMIERŇOVANIE DOPADU PANDÉMIE OCHORENIA
COVID-19
Mládež SČK sa aj v roku 2021 aktívne zapájala do aktivít
Územných spolkov SČK zameraných na boj proti pandémii ochorenia COVID-19. Členovia Mládeže SČK pomáhali najmä na mobilných odberových miestach a s balením
a distribúciou respirátorov. Do aktivít zameraných na boj
proti pandémii ochorenia COVID-19 sa zapojilo 67 členov
Mládeže SČK, ktorí spolu odpracovali 2 479 dobrovoľníckych hodín.
Medzinárodná spolupráca
Mládež Slovenského Červeného kríža bola aj v roku 2021
naďalej súčasťou Európskej siete mládeže Červeného
kríža a Červeného polmesiaca (RCRC European Youth
Network). Táto sieť združuje mládež národných spoločností z Európy a Strednej Ázie. Kvôli celosvetovej pandémii v roku 2021 aj táto spolupráca prebiehala len prostredníctvom online stretnutí.

Od 28. novembra boli na sociálnych sieťach Mládeže SČK
uverejňované informačné plagáty o víruse HIV a AIDS,
o rozdieloch medzi nimi, o pôvode vírusu HIV, ako aj
o možnostiach jeho prenosu. V rámci kampane bolo uverejnených 16 príspevkov s celkovým kumulatívnym počtom 10 706 zobrazení.
Pre Kampaň Sviečkový pochod je vytvorená aj samostatná webová stránka, ktorá mapuje históriu ochorenia
HIV/AIDS, ako aj aktivity zrealizované Mládežou Slovenského Červeného kríža v oblasti HIV/AIDS prevencie
v uplynulých rokoch – http://aidsprevencia.redcross.
sk/. Mediálne bola kampaň zastrešená reportážou v Slovenskej televízii, internetovou stránkou redcross.sk, ako
aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook, Instagram
a Twitter.
Liptovskí mládežníci SČK a distribúcia respirátorov
FFP2 pre zraniteľných seniorov
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HUMANITÁRNA
POMOC A KRÍZOVÝ
MANAŽMENT
Krízový manažment vytvára podmienky na zabezpečenie
potrebných zdrojov, síl a prostriedkov na riešenie krízových situácií. Okrem prípravy materiálneho zabezpečenia
navrhuje, ako postupovať v prípade krízy. V podmienkach
SČK je nerozlučne spätý s poskytovaním humanitárnej
pomoci ľuďom v núdzi.
Humanitárne jednotky SČK
Humanitárne jednotky sú zložené z minimálne štyroch
dobrovoľníkov, vyškolených na zmierňovanie následkov
prírodných a priemyselných katastrof. Aj v roku 2021
boli aj členovia humanitárnych jednotiek zapojení nielen
do cvičení, ale aj do aktivít priamo súvisiacich so zmierňovaním dopadu prírodných katastrof či pandémie ochorenia COVID-19 na obyvateľstvo.
Záchranné jednotky
Okresný úrad ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy v súlade s ustanovením § 14, ods. 1, písm. g) zákona Národnej rady SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 8 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z
o podrobnostiach na zabezpečovanie záchranných prác
a organizovania jednotiek civilnej ochrany môže rozhodnúť aby SČK vytvoril záchrannú jednotku civilnej ochrany.
Rozhodnutím Okresného úradu Senica a Okresného úradu Skalica SČK, územný spolok má vytvorené 2 záchranné jednotky civilnej ochrany a to pre okres Senica a okres
Skalica.

Pomoc obyvateľom Moravy zasiahnutých tornádom
Vo štvrtok 24. júna 2021 sa vo večerných hodinách prehnalo juhomoravskými okresmi Hodonín a Břeclav tornádo. Zranilo stovky ľudí a spôsobilo obrovské materiálne
škody. Hneď v piatok 25. júna ráno SČK, územný spolok
Senica ponúkol pomoc partnerskému oblastnému spolku
Českého červeného kríža Brno. Dlhodobo spolupracujú
najmä v projektoch cvičení humanitárnych jednotiek. Pripravených bolo 14 členov zo senického územného spolku
a 4 členovia Humanitárnej jednotky z Bratislavy. V piatok
večer boli požiadaní vyslať štyroch ľudí hneď na druhý
deň. Pracovať začali v Moravskej Novej Vsi. Na základe
dotazníka zaznamenávali konkrétne potreby obyvateľov.
Tie mal zabezpečiť a následne pomoc distribuovať Český
červený kríž. Záujem bol najmä o potraviny, drogériu, pomôcky na upratovanie, prípadne odbornú pomoc. Okrem
mapovania potrieb ľudí informovali o tom, kde ich ošetria
profesionáli a kde im poskytnú psychosociálnu pomoc,
ktorá bola v obci tiež k dispozícii. Prostredníctvom rozhovorov poskytovali prvú psychologickú pomoc.

Záplavy v Rudne nad Hronom
V duchu siedmich princípov Červeného kríža dobrovoľníci
a zamestnanci SČK Žiar nad Hronom pomáhali v Rudne
nad Hronom, keď v máji 2021 túto obec zasiahli záplavy. Obyvateľom obce zapožičali 9 vysušovačov vlhkosti,
odovzdali čistiace prostriedky a zabezpečili 1 600 litrov
minerálnej vody Zlatá studňa. Pri pomoci im asistovali kolegovia z levického územného spolku SČK.
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Požiar v Žiline
V máji po požiari na Bratislavskej ulici v Žiline zostalo
21 ľudí bez strechy nad hlavou. Mesto Žilina im ponúklo
dočasné bývanie v telocvični blízkej školy. SČK, územný
spolok Žilina neváhal a tiež podal pomocnú ruku – zapožičali chladničku, mikrovlnnú rúru a materiál pre pohodlnejšie bývanie počas najťažších dní.
Taktické cvičenie vo Svidníku
18. júna sa z iniciatívy Hasičského a záchranného zboru
Okresného riaditeľstva Svidník konalo taktické cvičenie
Dopravná nehoda. Zúčastnili sa ho svidnícki červenokrižiaci a dobrovoľní hasiči Mesta Svidník. Úlohou cvičenia
bolo preveriť si odbornosť, rýchlosť a kvalitu zásahu. Modelová situácia predstavovala hromadnú dopravnú nehodou, kde profesionálni a dobrovoľní hasiči z áut vyprostili
zranených a následne ich odovzdali do rúk dobrovoľníkom
SČK ÚzS Svidník.
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. Účastníci tohto školenia si v Gabčíkove v praxi overili svoje zručnosti i teoretické vedomosti
pri nácviku záchrany topiaceho, poskytovaní prvej pomoci
zraneným osobám, 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.
Blonde Avalanche 2021
Aj v roku 2021 sa SČK aktívne zapojil do cvičenia Blonde Avalanche (Plavá lavína), ktoré sa uskutočnilo v rámci medzinárodného projektu TISA v Centre výcviku Lešť.
Na plnení týchto úloh sa podieľala päťčlenná humanitárna
jednotka územného spolku SČK Banská Bystrica s potrebným technickým vybavením (stan SČK, elektrocentrála, záchranársky materiál a tri motorové vozidlá, z nich boli
dve sanitky) a koordinátor krízového manažmentu ústredného sekretariátu SČK. V rámci praktickej časti cvičenia
zabezpečovali preberanie evakuovaných osôb od ozbrojených síl alebo záchranných zložiek a transportovali ich
do zriadeného 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 osoba bola preberaná na nosidlách z obojživelného
transportéru a ostatné boli po prevzatí schopné samostatného pohybu v sprievode červenokrižiakov.

Súčinnostné cvičenie Trenčianskeho kraja
Dňa 17. septembra 2021 sa uskutočnilo 24-hodinové,
každoročne realizované súčinnostné cvičenie zložiek záchranného systému regiónu Trenčianskeho kraja. Tentokrát šlo o doposiaľ rozsahovo a časovo najväčšie taktické
cvičenie pod označením TFS 2021 – Together for security
(Spoločne pre bezpečnosť). Cieľom cvičenia bolo zladenie postupov pri plnení úloh krízového manažmentu –
od pátrania po väčšom počte nezvestných osôb až po hasenie rozsiahleho lesného požiaru. Humanitárna jednotka
SČK a jej členovia so záujmom spolupracovali a obhájili
svoje miesto v systéme krízového manažmentu. Svojím
zázemím – technikou (záchrannými vozidlami, stanmi
a inými prostriedkami), ale najmä vedomosťami, či zručnosťami výborne reprezentovali Slovenský Červený kríž
ako zložku Integrovaného záchranného systému.
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VODNÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
SČK
Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža
(VZS SČK) je osobitná organizačná jednotka Slovenského
Červeného kríža so špeciálnym a výberovým zameraním.
Vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi a vnútornými predpismi SČK, ako aj základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža
a Červeného polmesiaca. Vodná záchranná služba Slovenského Červeného je riadnym členom medzinárodnej
organizácie vodných záchranárov International Life Saving
Federation.
V spolupráci s prevádzkovateľmi vodných plôch, bazénov, kúpalísk, aquaparkov a zariadení pre vodné atrakcie
VZS SČK organizuje a vykonáva preventívnu a záchranársku činnosť na vodných plochách s cieľom zamedziť možnému poškodeniu zdravia a utopeniam. S prevádzkovateľmi vodných plôch tiež aktívne spolupracuje
s cieľom rozšíriť kvalifikovanosť záchranárskej činnosti
na celé územie Slovenskej republiky. Prostredníctvom
plavcov – záchranárov vykonáva svoju činnosť pri vodných športoch, iných súťažiach a podujatiach na vodných plochách. Organizuje a vykonáva športové aktivity
zamerané na prezentovanie výkonnosti členov VZS SČK,
ako aj domáce a medzinárodné športové súťaže plavcov – záchranárov. Pripravuje sa na aktívnu záchranársku činnosť pri mimoriadnych udalostiach spôsobených
vodným živlom. Aktívne sa zapája do spolupráce so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému a zúčastňuje sa na záchranárskych cvičeniach, aktívne sa podieľa na vzdelanostnom a materiálnom budovaní
záchranárskych družstiev.
VZS SČK pôsobí v miestnych spolkoch SČK vytvorených
pri územných spolkoch SČK Bratislava – mesto, Komárno, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nové Zámky,
Prešov a Topoľčany.

VZDELÁVANIE
VZS SČK prostredníctvom školiacich stredísk zabezpečuje školenie a preškoľovanie plavcov – záchranárov. Kurzy
sú určené pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať preventívnu a priamu záchrannú službu na vodných plochách,
plaveckých zariadeniach, vodných cestách a v ich bezprostrednej blízkosti, ako aj pre pracovníkov regeneračných rehabilitačných a kúpeľných zariadení, ktoré prevádzkujú liečebné vane a bazény s maximálnou hĺbkou
vody do 130 cm. Obsah kurzu je zameraný na teoretické
a praktické zvládnutie činností vodného záchranára tak,
aby bol schopný samostatne zasahovať s cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Teoretická časť sa realizuje prostredníctvom prednášok a diskusie, v praktickej časti sa
využívajú metódy demonštrácie a praktických cvičení.
Absolvent kurzu získa preukaz plavčíka, ktorý je platný
5 rokov. Po piatich rokoch je možné absolvovať preškolenie a následne získať predĺženie platnosti preukazu.
VZS SČK v roku 2021 zrealizovala vo svojich školiacich
strediskách 14 kurzov.
TYPY KURZOV VODNEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY SČK:
1. kvalifikačný stupeň – Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény
2. kvalifikačný stupeň – Bronz – plavčík pre bazény
3. kvalifikačný stupeň – Striebro – plavčík na otvorenú
vodu
4. kvalifikačný stupeň – Zlato – vedúci strediska Vodnej
záchrannej služby SČK
PÔSOBENIE PLAVČÍKOV SČK
V roku 2021 pôsobili plavčíci Slovenského Červeného
kríža na otvorených vodných plochách: Liptovská Mara,
Zemplínska Šírava, breh Dunaja a Váhu, Mŕtve rameno
Váhu pri Komárne a pri bazénoch vo viacerých mestách
na Slovensku – v Bratislave, Komárne a Topoľčanoch.

Školiace stredisko
VZS SČK

Preškolenie

Regeneračné,
rehabilitačné vane
a bazény

KS bronz

KS striebro

KS zlato

Spolu

Bratislava-mesto

57

42

75

18

2

194

Liptovský Mikuláš

28

23

14

11

0

76

Prešov

27

0

7

0

0
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SPOLU

112

65

96

29

2

304
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PÁTRACIA
SLUŽBA
Slovenský Červený kríž vykonáva činnosť Pátracej služby
tak, ako to vyplýva zo Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov a tiež príslušných medzinárodných
pravidiel. Riešenie žiadostí prebieha nielen v spolupráci
s pátracími službami jednotlivých národných spoločností
Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ale aj prostredníctvom pravidelnej komunikácie s rôznymi inštitúciami
Slovenskej republiky – Slovenský národný archív, Register obyvateľstva SR, matričné úrady, Ministerstvo vnútra
SR, Migračný úrad, Policajný zbor SR, Úrad pre hraničnú
a cudzineckú políciu, obecné úrady, Slovenský národný
archív SR a iné.

V roku 2021 SČK prijal 49 žiadosti o pátranie po osobách
s cieľom obnoviť rodinné väzby, spájať rozdelené rodiny,
poskytovať príbuzným hľadaných osôb informácie o ich
pobyte, mieste posledného odpočinku alebo poskytnúť
pomoc pri administratívnych úkonoch. V roku 2021 SČK
zaznamenal prírastok žiadostí týkajúcich sa migračnej vlny
v Európe. S Medzinárodným výborom Červeného kríža
a kolegami z iných národných spoločností SČK spolupracoval a konzultoval najmä prostredníctvom online
stretnutí.

MEDZINÁRODNÉ
HUMANITÁRNE
PRÁVO
Slovenský Červený kríž v čase mieru šíri vedomosti o medzinárodnom humanitárnom práve a o základných princípoch a myšlienkach Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca tak, aby boli správne
pochopené, akceptované a predovšetkým rešpektované.
Medzinárodné humanitárne právo je súčasťou medzinárodného verejného práva.
Medzinárodné humanitárne právo v dobe ozbrojeného
konfliktu:
• chráni osoby, ktoré sa priamo nezúčastňujú na vojnových konfliktoch (civilisti, zranení, zdravotníci, obete)
• obmedzuje spôsoby a prostriedky používané na vedenie vojny
• je súčasťou medzinárodného verejného práva
Medzinárodné humanitárne právo sa uplatňuje počas:
• ozbrojeného konfliktu medzi dvomi štátmi
• okupácie
• koloniálnej nadvlády
• vnútorných konfliktov štátu väčšej intenzity
Zásady medzinárodného humanitárneho práva:
• zachovávať ľudské práva obetí
• rešpektovať obete
• chrániť obete
• poskytovať pomoc obetiam
• nediskriminovať obete
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Slovenský Červený kríž je členom Slovenského výboru
pre medzinárodné humanitárne právo. K hlavným úlohám
výboru patrí analýza implementácie medzinárodného humanitárneho práva do slovenského právneho poriadku
podporovanie rozširovania informácií o jeho cieľoch a zásadách vo vzdelávacom procese v školách, medzi príslušníkmi Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR, ako
i presadzovanie všeobecnej úcty k humanitárnemu právu.
Výbor pre medzinárodné humanitárne právo spolupracuje s národnými komisiami pre medzinárodné humanitárne
právo v ostatných krajinách a s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou. Slovenský
Červený kríž je v pravidelnom kontakte s Medzinárodným
výborom Červeného kríža (MVČK). Zástupcovia MVČK
každý rok pravidelne navštevujú Slovensko. Slovenský
Červený kríž zdôrazňuje potrebu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva aj v rámci civilno-vojenskej
spolupráce.
Jednou z úloh SČK v čase mieru je šírenie medzinárodného humanitárneho práva (MHP), základných princípov
a myšlienok Hnutia tak, aby boli správne pochopené
a rešpektované. Dôraz kladie predovšetkým na ochranu
človeka, odstraňovanie akýchkoľvek foriem diskriminácie,
apeluje na zachovávanie tolerancie a dodržiavanie pravidiel ochrany. V roku 2021 bola táto činnosť kvôli pandémii
obmedzená.

MEDZINÁRODNÁ
SPOLUPRÁCA
SČK je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža
a Červeného polmesiaca (ČK/ČP). Medzinárodná federácia ČK/ČP (MFČK/ČP) združuje 192 národných spoločností ČK/ČP vo svete a koordinuje humanitárnu pomoc
národných spoločností v prípade katastrof a núdze.

zväčša prostredníctvom online konferencií. SČK bol počas celého roka v úzkom kontakte s Európskou kanceláriou MFČK/ČP v Budapešti a zabezpečoval pravidelné
zdieľanie informácií v súvislosti s aktivitami národnej spoločnosti zameranými na zmierňovanie dopadu pandémie
na zraniteľné obyvateľstvo.

Aj v roku 2021 sa zástupcovia ÚS SČK kvôli pandemickej situácii zúčastňovali na medzinárodných stretnutiach

Múzeum Červeného kríža v Ženeve
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PARTNERI
A SPOLUPRÁCA
SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ

nením, ocitli v sociálnej núdzi. K nim spoločnosť Kaufland
už tradične pridala ďalších 700 potravinových balíkov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto pomoci zapojili!

Aj v roku 2021 Slovenský Červený kríž pocítil podporu
svojich dlhoročných ako aj nových partnerov. Jeho aktivity
finančne a materiálne podporili nielen rôzne spoločnosti,
ale aj mnohí jednotlivci. Vďaka nim a solidarite dlhodobých aj novo získaných dobrovoľníkov mohol Slovenský
Červený kríž aj naďalej podávať pomocnú ruku zraniteľným skupinám ľudí. ĎAKUJEME za pomoc a solidaritu
všetkým – aj vďaka Vám a Vašej dôvere sme spoľahlivým
partnerom štátnej správe, samosprávam i celej
spoločnosti.

Coca-Cola
V priebehu leta 2021 systém Coca Cola pri príležitosti
50. výročia jeho pôsobenia na českom a slovenskom trhu
spolupracoval so Slovenským Červeným krížom a so spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako
dar na projekte 50 miest pre dobrý skutok. Počas neho
bolo vďaka tejto spolupráci vyškolených viac ako 500 sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov v poskytovaní prvej
pomoci. Ambasádorkou projektu bola speváčka Mária Čírová.

Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Aj v roku 2021 pokračovalo dlhoročné partnerstvo SČK
so spoločnosťou Kaufland. Okrem pravidelnej podpory
darcovstva krvi prostredníctvom svojich zamestnancov
v rámci kampane Daj pár deci sa naďalej rozvíja spolupráca v sociálnej oblasti a pomoci ľuďom v núdzi.
Autá pre terénne sociálne služby SČK
V roku 2021 Slovenský Červený kríž a spoločnosť Kaufland pokračovali v projekte podpory terénnych sociálnych
služieb SČK. Z dôvodu pandémie bolo ďalších 5 nových
automobilov odovzdaných do užívania územným spolkom
SČK až začiatkom roku 2022. Autá putovali do Rimavskej
Soboty, Sniny, Spišskej Novej Vsi, Svidníka a do Vranova.
Pomáhame potravinami
Spoločnosť Kaufland a Slovenský Červený kríž už ôsmy
rok spoločne zorganizovali projekt Pomáhame potravinami. Tentoraz sa 14. októbra v každej predajni Kauflandu
na Slovensku k 707 dobrovoľníkom z radov SČK pridali aj
dobrovoľníci z radov zamestnancov Kauflandu. Spoločne
zabezpečovali zbieranie potravín od zákazníkov a ich následné balenie. Do zbierky 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 predovšetkým
mnohopočetným rodinám, sociálne slabším občanom,
seniorom a iným ľuďom, ktorí sa, často nie vlastným priči-
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SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ĎAKUJE ZA FINANČNÚ,
MATERIÁLNU PODPORU A SPOLUPRÁCU AJ ĎALŠÍM
PARTNEROM:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o.
Procter & Gamble
Dôvera zdravotná poisťovňa
Amway
Alza.cz, a.s.
2create
Samosprávne kraje Slovenskej republiky
Mestá a obce Slovenskej republiky
Obvodné úrady
Krajské a okresné riaditeľstvá Policajného zboru Slovenskej republiky
Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky
Dobrovoľná požiarna ochrana
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Národná transfúzna služba Slovenskej republiky
Hematologicko – transfúziologické oddelenia nemocníc
Úrady práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Zdravotnícke zariadenia na Slovensku
Regionálne úrady zdravotníctva
Individuálni darcovia, klienti a rodinní príslušníci sociálnych zariadení SČK a dobrovoľníci SČK

Podporovatelia a sympatizanti mohli podporiť Slovenský
Červený kríž aj prostredníctvom portálu Darujme.sk, ktorý umožňuje neziskovým organizáciám prijímať online jednorazové aj pravidelné finančné príspevky.
Fyzické a právnické osoby môžu tiež každý rok venujú
2 % z dane zo svojich príjmov na podporu aktivít Slovenského Červeného kríža.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ĎAKUJE VŠETKÝM, KTORÍ
V ROKU 2021 AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PODPORILI
JEHO AKTIVITY.
AJ VĎAKA VÁM MÔŽEME NAĎALEJ POKRAČOVAŤ
V NAŠOM POSLANÍ – ZMIERŇOVAŤ UTRPENIE ZRANITEĽNÝCH ĽUDÍ.

PROPAGÁCIA
SČK
Médiá
Webová stránka Slovenského Červeného kríža a podstránky jednotlivých územných spolkov celoročne propagujú činnosť národnej spoločnosti a šíria osvetu v rôznych
oblastiach.
K propagácii činnosti SČK a osvete výrazne prispieva Facebook a Instagram.
Informácie a správy o činnosti SČK sú pravidelne zverejňované aj v celoslovenských i lokálnych tlačových, tele-

víznych, rozhlasových médiách a na internetových informačných portáloch.
Časopis Zvesti
V roku 2021 SČK vydal letné a zimné číslo časopisu Zvesti
Slovenského Červeného kríža. Opäť predstavili pestrú škálu celoslovenských aj lokálnych aktivít Slovenského Červeného kríža, jeho územných spolkov, členov miestnych spolkov, dobrovoľníkov, mládežníkov a zamestnancov.
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FINANČNÁ
ČASŤ
PREHĽAD MAJETKU, VLASTNÝCH A CUDZÍCH ZDROJOV, VÝNOSOV, NÁKLADOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU K 31. 12. 2021
Aktíva

Dlhodobý
nehmotný
majetok

Dlhodobý
hmotný
majetok

Dlhodobý
finančný
majetok

06 Bratislavamesto

0,00 €

17 245,85 €

0,00 €

07 Bratislavaokolie

0,00 €

2 742,51 €

08 Dunajská
Streda

0,00 €

09 Galanta

Časové
rozlíšenie
aktív

Krátkodobé
pohľadávky

Finančné účty

345,57 €

4 298,00 €

213 394,91 €

1 388,97 €

236 673,30 €

0,00 €

356,91 €

284,00 €

16 343,40 €

362,03 €

20 088,85 €

2 550,02 €

0,00 €

76,69 €

24 876,00 €

100 650,14 €

15 985,47 €

144 138,32 €

0,00 €

2 550,80 €

0,00 €

247,23 €

0,00 €

40 878,98 €

362,03 €

44 039,04 €

10 Komárno

0,00 €

16 618,33 €

0,00 €

192,73 €

0,00 €

52 186,47 €

0,00 €

68 997,53 €

11 Levice

0,00 €

11 779,40 €

0,00 €

3 226,54 €

154,50 €

44 030,91 €

3 798,05 €

62 989,40 €

12 Nitra

0,00 €

2 462,82 €

0,00 €

77,91 €

453,10 €

39 008,13 €

0,00 €

42 001,96 €

13 Nové Zámky

0,00 €

321,62 €

0,00 €

26,79 €

2 821,99 €

74 181,54 €

0,00 €

77 351,94 €

14 Senica

0,00 €

38 755,99 €

0,00 €

2 552,04 €

19 982,67 €

286 974,80 €

12 890,64 €

361 156,14 €

15 Topoľčany

0,00 €

140 061,83 €

0,00 €

340,15 €

36 043,52 €

58 978,47 €

0,00 €

235 423,97 €

16 Trenčín

0,00 €

270 274,18 €

0,00 €

2 116,78 €

1 325,43 €

95 613,01 €

2 065,55 €

371 394,95 €

17 Trnava

0,00 €

38 478,45 €

0,00 €

11,63 €

420,00 €

21 570,25 €

363,17 €

60 843,50 €

18 Banská
Bystrica

0,00 €

125 959,62 €

0,00 €

1 356,85 €

90 034,53 €

116 641,97 €

2 663,34 €

336 656,31 €

19 Čadca

0,00 €

2 550,78 €

0,00 €

68,77 €

1 077,22 €

50 859,26 €

0,00 €

54 556,03 €

20 Dolný Kubín

0,00 €

2 462,82 €

0,00 €

-4,95 €

1 049,07 €

18 914,04 €

0,00 €

22 420,98 €

21 Liptovský
Mikuláš

0,00 €

3 520,82 €

0,00 €

670,78 €

7 495,39 €

120 551,92 €

15 347,03 €

147 585,94 €

22 Lučenec

0,00 €

5 778,00 €

0,00 €

90,57 €

0,00 €

68 992,24 €

418,17 €

75 278,98 €

25 Prievidza

0,00 €

5 127,18 €

0,00 €

71,12 €

300,00 €

17 231,31 €

629,11 €

23 358,72 €

26 Rimavská
Sobota

0,00 €

3 518,35 €

0,00 €

832,31 €

11 441,71 €

72 423,01 €

533,21 €

88 748,59 €

29 Žiar nad
Hronom

0,00 €

4 817,46 €

0,00 €

126,80 €

1 510,03 €

10 640,21 €

991,45 €

18 085,95 €

30 Žilina

0,00 €

43 394,28 €

0,00 €

203,98 €

853,70 €

127 420,84 €

1 579,25 €

173 452,05 €

31 Bardejov

0,00 €

2 462,82 €

0,00 €

13,04 €

-1 610,00 €

5 116,51 €

1 260,00 €

7 242,37 €

32 Humenné

0,00 €

10 219,71 €

0,00 €

293,29 €

3 201,16 €

152 307,42 €

1 986,24 €

168 007,82 €

33 Košice-mesto

0,00 €

411 258,05 €

0,00 €

3 235,28 €

7 162,10 €

124 735,21 €

1 058,71 €

547 449,35 €

34 Košice-vidiek

0,00 €

20 660,30 €

0,00 €

564,58 €

4 140,56 €

11 969,45 €

2 323,79 €

39 658,68 €

35 Michalovce

0,00 €

3 278,40 €

0,00 €

75,64 €

389,10 €

78 278,98 €

362,02 €

82 384,14 €
233 917,03 €

Zásoby

MAJETOK
SPOLU

36 Poprad

0,00 €

75 280,33 €

0,00 €

6 904,65 €

33 718,24 €

116 508,07 €

1 505,74 €

37 Prešov

0,00 €

47 493,11 €

0,00 €

99,02 €

6 472,12 €

30 863,64 €

0,00 €

84 927,89 €

38 Rožňava

0,00 €

34 795,37 €

0,00 €

1 758,03 €

29 692,40 €

89 359,84 €

1 065,25 €

156 670,89 €

39 Spišská Nová
Ves

0,00 €

2 462,83 €

0,00 €

881,43 €

14 932,00 €

111 498,27 €

0,00 €

129 774,53 €

41 Svidník

0,00 €

37 477,37 €

0,00 €

57,36 €

63 011,78 €

87 915,35 €

0,00 €

188 461,86 €

42 Trebišov

0,00 €

274 173,45 €

18 683,59 €

1 526,24 €

12 331,45 €

14 964,39 €

568,79 €

322 247,91 €

43 Vranov n/
Topľou

0,00 €

11 740,09 €

0,00 €

3 235,56 €

7 350,59 €

66 686,42 €

0,00 €

89 012,66 €

45 Banská
Štiavnica

0,00 €

22 716,36 €

0,00 €

75,77 €

1 061,24 €

44 230,38 €

774,82 €

68 858,57 €

46 Snina

0,00 €

296 904,01 €

0,00 €

248,87 €

4 147,64 €

65 831,21 €

0,00 €

367 131,73 €

01 ÚS SČK

0,00 €

812 521,07 €

0,00 €

172,46 €

31 638,41 €

1 144 212,71 €

3 671,07 €

1 992 215,72 €

SČK SPOLU

0,00 €

2 804 414,38 €

18 683,59 €

32 128,42 €

422 059,65 €

3 791 963,66 €

73 953,90 €

7 143 203,60 €

38

Pasíva

Imanie a
peňažné
fondy

Fondy
tvorené
zo
zisku

Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov

Výsledok
hospodárenia
za účtovné
obdobie

Rezervy

Dlhodobé a
krátkodobé
záväzky, BV*

Časové
rozlíšenie
spolu

Vlastné a
cudzie zdroje
SPOLU

06 Bratislavamesto

118 650,03 €

0,00 €

-9 657,00 €

39 477,26 €

4 585,36 €

18 329,72 €

65 287,93 €

236 673,30 €

07 Bratislavaokolie

0,00 €

0,00 €

2 886,50 €

7 395,76 €

923,63 €

3 364,45 €

5 518,51 €

20 088,85 €

08 Dunajská
Streda

21 006,83 €

0,00 €

84 470,38 €

27 175,10 €

0,00 €

8 319,99 €

3 166,02 €

144 138,32 €

09 Galanta

19 090,70 €

0,00 €

22 068,55 €

-1 939,62 €

0,00 €

2 268,61 €

2 550,80 €

44 039,04 €

10 Komárno

4 932,04 €

0,00 €

37 241,26 €

8 964,37 €

0,00 €

1 729,38 €

16 130,48 €

68 997,53 €

11 Levice

26 598,68 €

0,00 €

-12 202,53 €

269,94 €

3 898,68 €

27 575,81 €

16 848,82 €

62 989,40 €

12 Nitra

34 758,89 €

0,00 €

-1 017,88 €

-778,59 €

0,00 €

6 576,72 €

2 462,82 €

42 001,96 €

13 Nové Zámky

59 892,41 €

0,00 €

4 192,05 €

8 720,18 €

0,00 €

3 557,42 €

0,00 €

76 362,06 €

0,00 €

0,00 €

210 549,49 €

39 699,41 €

16 059,75 €

65 105,98 €

29 741,51 €

361 156,14 €

14 Senica
15 Topoľčany

7 070,85 €

0,00 €

-22 871,99 €

165 802,79 €

0,00 €

61 291,55 €

24 130,77 €

235 423,97 €

16 Trenčín

116 535,76 €

0,00 €

27 503,34 €

227,90 €

17 305,15 €

67 391,43 €

142 431,37 €

371 394,95 €

17 Trnava

89 317,71 €

0,00 €

-39 503,32 €

1 300,57 €

0,00 €

4 251,03 €

5 477,51 €

60 843,50 €

18 Banská
Bystrica

40 783,02 €

0,00 €

44 053,25 €

91 128,69 €

15 169,89 €

85 109,21 €

60 412,25 €

336 656,31 €

19 Čadca

9 544,17 €

0,00 €

21 487,26 €

16 600,72 €

0,00 €

4 373,10 €

2 550,78 €

54 556,03 €

20 Dolný Kubín

2 147,52 €

0,00 €

13 263,20 €

134,15 €

736,97 €

1 289,72 €

4 849,42 €

22 420,98 €

16 174,58 €

0,00 €

-49 013,86 €

106 540,07 €

7 336,20 €

62 601,61 €

3 947,34 €

147 585,94 €

21 Liptovský
Mikuláš
22 Lučenec

12 237,88 €

0,00 €

74 645,30 €

-17 943,17 €

2 383,62 €

1 404,57 €

2 550,78 €

75 278,98 €

25 Prievidza

31 892,91 €

0,00 €

-18 327,87 €

2 213,41 €

1 402,82 €

1 585,56 €

4 591,89 €

23 358,72 €

26 Rimavská
Sobota

13 047,77 €

0,00 €

85 401,97 €

-26 626,80 €

2 884,65 €

9 370,28 €

4 670,72 €

88 748,59 €

29 Žiar nad
Hronom

23 399,21 €

0,00 €

-26 475,91 €

8 661,96 €

1 766,04 €

6 983,17 €

3 751,48 €

18 085,95 €

152 552,24 €

0,00 €

-132 781,44 €

84 565,70 €

10 813,99 €

34 763,88 €

23 537,68 €

173 452,05 €

2 123,40 €

0,00 €

7 187,61 €

-4 191,89 €

0,00 €

-339,57 €

2 462,82 €

7 242,37 €

30 Žilina
31 Bardejov
32 Humenné

9 302,33 €

0,00 €

-360,84 €

60 113,96 €

4 954,18 €

10 658,23 €

83 339,96 €

168 007,82 €

33 Košice-mesto

222 589,41 €

0,00 €

-48 305,41 €

-379,90 €

9 673,60 €

31 820,70 €

332 050,95 €

547 449,35 €

34 Košice-vidiek

11 848,38 €

0,00 €

21 304,83 €

-19 951,79 €

203,00 €

9 893,63 €

16 360,63 €

39 658,68 €

35 Michalovce

145 053,11 €

0,00 €

-140 224,01 €

-5 587,42 €

4 242,43 €

9 990,10 €

68 909,93 €

82 384,14 €

36 Poprad

107 435,40 €

0,00 €

-113 055,16 €

60 240,46 €

19 967,00 €

127 268,00 €

32 061,33 €

233 917,03 €

37 Prešov

11 742,40 €

0,00 €

4 507,63 €

9 864,95 €

9 959,88 €

9 748,35 €

39 104,68 €

84 927,89 €

0,00 €

0,00 €

49 569,21 €

44 943,81 €

3 331,63 €

40 435,31 €

18 390,93 €

156 670,89 €

39 Spišská Nová
Ves

3 397,07 €

0,00 €

21 504,06 €

90 861,38 €

2 460,45 €

9 088,74 €

2 462,83 €

129 774,53 €

41 Svidník

6 577,75 €

0,00 €

-7 371,80 €

169 968,14 €

0,00 €

8 853,88 €

10 433,89 €

188 461,86 €

42 Trebišov

69 295,92 €

0,00 €

-42 336,71 €

2 241,99 €

1 060,00 €

44 481,01 €

247 505,70 €

322 247,91 €

43 Vranov n/
Topľou

13 593,69 €

0,00 €

20 001,58 €

38 665,22 €

3 723,53 €

7 478,63 €

5 550,01 €

89 012,66 €

8 706,81 €

0,00 €

4 936,07 €

17 858,95 €

3 010,52 €

13 658,32 €

20 687,90 €

68 858,57 €

15 513,85 €

0,00 €

10 059,85 €

39 911,75 €

4 199,12 €

15 670,53 €

281 776,63 €

367 131,73 €

38 Rožňava

45 Banská
Štiavnica
Snina
ÚS SČK

1 662 680,61 €

0,00 €

-123 967,72 €

36 748,17 €

10 481,00 €

38 341,03 €

368 922,51 €

1 993 205,60 €

SČK SPOLU

3 089 493,33 €

0,00 €

-20 640,06 €

1 102 897,58 €

162 533,09 €

854 290,08 €

1 954 629,58 €

7 143 203,60 €
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POROVNANIE NÁKLADOV, VÝNOSOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ROK 2020 A 2021
Výnosy 2020

Náklady 2020

Hospodársky
výsledok 2020

Výnosy 2021

Náklady 2021

Hospodársky
výsledok 2021

Bratislava-mesto

453 533,21 €

443 451,43 €

10 081,78 €

426 947,61 €

387 470,35 €

39 477,26 €

Bratislava-okolie

46 028,08 €

46 803,11 €

-775,03 €

57 628,02 €

50 232,26 €

7 395,76 €

Dunajská Streda

116 975,19 €

110 015,40 €

6 959,79 €

199 193,98 €

172 018,88 €

27 175,10 €

Galanta

32 780,26 €

39 445,85 €

-6 665,59 €

38 575,75 €

40 515,37 €

-1 939,62 €

Komárno

47 334,39 €

47 252,08 €

82,31 €

53 788,14 €

44 823,77 €

8 964,37 €

Levice

311 604,79 €

296 959,43 €

14 645,36 €

299 445,99 €

299 176,05 €

269,94 €

Nitra

87 148,31 €

74 355,17 €

12 793,14 €

68 787,07 €

69 565,66 €

-778,59 €

Nové Zámky

79 296,97 €

76 508,78 €

2 788,19 €

67 217,95 €

58 497,77 €

8 720,18 €

Senica

485 438,89 €

453 247,52 €

32 191,37 €

604 351,64 €

564 652,23 €

39 699,41 €

Topoľčany

196 441,09 €

213 606,78 €

-17 165,69 €

797 715,12 €

631 912,33 €

165 802,79 €

Trenčín

511 479,93 €

515 831,45 €

-4 351,52 €

550 382,95 €

550 155,05 €

227,90 €

Trnava

35 221,74 €

46 182,42 €

-10 960,68 €

46 822,40 €

45 521,83 €

1 300,57 €

Banská Bystrica

552 923,31 €

512 955,94 €

39 967,37 €

692 892,44 €

601 763,75 €

91 128,69 €

Čadca

43 934,97 €

43 602,98 €

331,99 €

101 511,09 €

84 910,37 €

16 600,72 €

Dolný Kubín

46 165,20 €

42 641,22 €

3 523,98 €

45 720,61 €

45 586,46 €

134,15 €

460 229,01 €

489 331,92 €

-29 102,91 €

884 233,92 €

777 693,85 €

106 540,07 €

64 404,91 €

70 192,14 €

-5 787,23 €

34 546,07 €

52 489,24 €

-17 943,17 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Liptovský Mikuláš
Lučenec
Martin
Prievidza

60 646,51 €

52 895,40 €

7 751,11 €

55 855,69 €

53 642,28 €

2 213,41 €

Rimavská Sobota

104 805,94 €

128 596,01 €

-23 790,07 €

72 812,22 €

99 439,02 €

-26 626,80 €

Žiar nad Hronom

134 677,19 €

133 158,80 €

1 518,39 €

211 725,17 €

203 063,21 €

8 661,96 €

Žilina

370 700,73 €

378 973,49 €

-8 272,76 €

807 666,35 €

723 100,65 €

84 565,70 €

Bardejov

50 442,12 €

53 577,91 €

-3 135,79 €

16 212,84 €

20 404,73 €

-4 191,89 €

Humenné

353 648,90 €

357 876,45 €

-4 227,55 €

326 221,77 €

266 107,81 €

60 113,96 €

Košice-mesto

571 882,72 €

593 202,17 €

-21 319,45 €

682 177,47 €

682 557,37 €

-379,90 €

Košice-vidiek

132 165,30 €

142 151,74 €

-9 986,44 €

118 729,37 €

138 681,16 €

-19 951,79 €

Michalovce

241 828,74 €

237 745,95 €

4 082,79 €

151 460,91 €

157 048,33 €

-5 587,42 €

Poprad

592 807,92 €

606 799,95 €

-13 992,03 €

958 000,79 €

897 760,33 €

60 240,46 €

Prešov

206 559,07 €

173 067,60 €

33 491,47 €

221 421,31 €

211 556,36 €

9 864,95 €

Rožňava

415 430,90 €

416 563,48 €

-1 132,58 €

685 155,07 €

640 211,26 €

44 943,81 €

95 720,48 €

90 062,23 €

5 658,25 €

430 286,77 €

339 425,39 €

90 861,38 €

144 187,71 €

154 155,38 €

-9 967,67 €

645 119,28 €

475 151,14 €

169 968,14 €

Spišská Nová Ves
Svidník
Trebišov

1 098 297,34 €

1 099 203,66 €

-906,32 €

1 113 568,90 €

1 111 326,91 €

2 241,99 €

Vranov

145 039,86 €

143 636,52 €

1 403,34 €

235 049,44 €

196 384,22 €

38 665,22 €

Banská Štiavnica

201 002,04 €

202 108,96 €

-1 106,92 €

331 474,34 €

313 615,39 €

17 858,95 €
39 911,75 €

Snina

227 101,01 €

219 759,37 €

7 341,64 €

407 896,53 €

367 984,78 €

ÚS SČK

1 114 294,11 €

1 067 814,37 €

46 479,74 €

703 165,32 €

666 417,15 €

36 748,17 €

SČK SPOLU

9 832 178,84 €

9 773 733,06 €

58 445,78 €

13 143 760,29 €

12 040 862,71 €

1 102 897,58 €

40

Dlhodobý nehmotný majetok
(softver a ost.dlh.nehm.
majetok)

0

0

Stav na konci bežného účtovného obdobia

307 880,54 €

306 274,22 €

57 956,59 €

57 956,59 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

57 956,59 €

1 641 938,72 €

1 748 506,94 €

2 307 435,52 €

0,00 €

127 493,25 €

2 179 942,27 €

3 949 374,24 €

0,00 €

333 725,96 €

259 676,41 €

1 169 837,96 €

-41 817,75 €

109 364,07 €

1 102 291,64 €

1 503 563,92 €

-54 283,95 €

415 084,54 €

495 095,25 €

1 571 465,21 €

-79 340,39 €

335 127,10 €

1 315 678,50 €

1 986 549,75 €

-62 326,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

487,84 €

-5 760,26 €

420 836,94 €

-22 570,89 €

0,00 €

443 407,83 €

421 324,78 €

-16 322,79 €

0,00 €

437 647,57 €

47 340,19 €

23 596,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47 340,19 €

-576 634,00 €

600 377,79 €

23 596,40 €

0,00 €

0,00 €

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok

Stav na začiatku bežného účt. obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného účtovného obdobia

úbytky

prírastky

Stav na začiatku bežného účt. obdobia

Opravné položky

0,00 €

4905,57

Stav na konci bežného účtovného obdobia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

4905,57

úbytky

prírastky

Stav na začiatku bežného účt. obdobia

Oprávky

307 880,54 €

0,00 €

238 102,19 €

Pestovateľské celky trvalých
porastov

4905,57

0,00 €

195 879,82 €

1 810 773,75 €

Pestovateľské celky trvalých
porastov

Stav na konci bežného účtovného obdobia

0

úbytky

20 925,03 €

Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
1 361 968,05 €

Dopravné prostriedky

0,00 €

Stavby
3 928 449,21 €

Základné stádo a ťažné zvieratá

1 606,32 €

Umelecké diela a zbierky
57 956,59 €

Drobný a ostatný dlhodobý
majetok

0

Pozemky
306 274,22 €

Obstaranie dlhodobého
majetku

prírastky

4905,57

2 804 414,38 €

2 885 345,55 €

5 474 481,20 €

-143 729,03 €

571 984,42 €

5 046 225,81 €

8 278 895,58 €

-709 566,93 €

1 056 891,15 €

7 931 571,36 €

SPOLU

Stav na začiatku bežného účt. obdobia

Prvotné ocenenie

STAV DLHODOBÉHO MAJETKU ZA ROK 2021
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POROVNANIE NÁKLADOV A VÝNOSOV V ROKOCH 2018-2021 (tis. €)

Výnosy

Náklady

2018

7 596,20 €

7 456,40 €

2019

8 351,64 €

8 282,20 €

2020

9 832,17 €

9 773,73 €

2021

13 143,76 €

12 040,86 €

VÝNOSY V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 2021 (%)
vlastná činnosť (kurzy, školenia, certifikáty, známky ...)

50,59%

ostatné vlastné zdroje (nájomné, vlastná živnosť)

2,17%

finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MZSR)

6,95%

ostatné príspevky zo štátneho rozpočtu

24,73%

príspevok z 2% uhradenej dane z príjmu

0,64%

príspevky samospráv (VÚC, obec, mesto, okres)

súkromné zdroje (príspevky PO, FO, zbierky, granty)

10,56%

4,36%

100,00%
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AGREGOVANÁ SÚVAHA – AKTÍVA

Strana aktív

č.r.

a

b

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Dlhodobý nehmotný majetok

1.

Brutto

Korekcia

Netto

1

2

3

Netto
4

r. 002+009+021

001

8 297 579,17

5 474 481,20

2 823 097,97

2 904 029,14

r. 003 až 008

002

4 905,57

4 905,57

-

-

(012-(072+091AÚ)

003

-

-

-

-

Softvér

013-(073+091AÚ)

004

2 501,59

2 501,59

-

-

Oceniteľné práva

014-(074+091AÚ)

005

-

-

-

-

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

(018+019)(078+079+091AÚ)

006

2 403,98

2 403,98

-

-

Obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku

(041-093)

007

-

-

-

-

(051-095AÚ)

008

-

-

-

-

r. 010 až 020

009

8 273 990,01

5 469 575,63

2 804 414,38

2 885 345,55

Pozemky

(031)

010

307 880,54

-

307 880,54

306 274,22

Umelecké diela a zbierky

(032)

011

57 956,59

-

57 956,59

57 956,59

(021-(081+092AÚ)

012

3 949 374,24

2 307 435,52

1 641 938,72

1 748 506,94

013

1 503 563,92

1 169 837,96

333 725,96

259 676,41

Dlhodobý hmotný majetok

Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí

(022-(082+092AÚ)

Dopravné prostriedky

(023-(083+092AÚ)

014

1 986 549,75

1 571 465,21

415 084,54

495 095,25

Pestovateľské celky trvalých porastov

(025-(085+092AÚ)

015

-

-

-

-

Základné stádo a ťažné zvieratá

(026-(086+092AÚ)

016

-

-

-

-

Drobný dlhodobý hmotný majetok

(028-(088+092AÚ)

017

421 324,78

420 836,94

487,84

-5 760,26

Ostatný dlhodobého hmotného majetku

(029-(089+092AÚ)

018

-

-

-

-

(042-094)

019

47 340,19

-

47 340,19

23 596,40

(052-095AÚ)

020

-

-

-

-

Dlhodobý finančný majetok

r. 022 až 028

021

18 683,59

-

18 683,59

18 683,59

Podielové cenné papiere a vklady v
obchodných spločnostiach v ovládanej
osobe

(061- 096 AÚ)

022

-

-

-

-

Podielové cenné papiere a vklady
v obchodných spoločnostiach s
podstatným vplyvom

(062- 096 AÚ)

023

-

-

-

-

Dlhové cenné papiere držané do
splatnosti

(063-096AÚ)

024

-

-

-

-

(066+067)-096AÚ)

025

-

-

-

-

Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069-096AÚ)

026

18 683,59

-

18 683,59

18 683,59

Obstaranie dlhodobých finančných
investícií

(043-096AÚ)

027

-

-

-

-

Poskytnuté preddavky na dlhodobý
finančný majetok

(053 - 096 AÚ)

028

-

-

-

-

Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok

3.

Bežné účtovné obdobie

Nehmotné výsledky z vývojovej a
obdobnej činnosti

Poskytnuté preddavky na dlhodobý
nehmotný majetok

2.

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné
pôžičky
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AGREGOVANÁ SÚVAHA – AKTÍVA

Strana aktív

č.r.

a

b
r. 030 + 037 + 042
+ 051

029

Zásoby

r. 031 až 036

Materiál

(112+119)-191)

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
1.

Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnuté prevádzkové preddavky
na zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

2.

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom združení
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

Netto

2

3

4

4 251 482,09

5 330,36

4 246 151,73

3 640 760,22

030

32 128,42

-

32 128,42

27 735,33

031

31 316,21

-

31 316,21

27 229,40

(121+122)(192+193)

032

-

-

-

-

(123-194)

033

-

-

-

-

(124-195)

034

-

-

-

-

(132+139)-196)

035

812,21

-

812,21

505,93

(314-391AÚ)

036

-

-

-

-

r. 038 až 041

037

-

-

-

-

(311 AÚ až 314 AÚ)
- 391 AÚ

038

-

-

-

-

(315 AÚ - 391AÚ)

039

-

-

-

-

(358AÚ - 391AÚ)

040

-

-

-

-

335AÚ + 373AÚ +
375AÚ + 378AÚ)
-391AÚ)

041

-

-

-

-

422 246,82

187,17

422 059,65

277 147,36

043

353 363,66

-

353 363,66

108 411,54

(315 AÚ - 391 AÚ)

044

-1 621,81

187,17

-1 808,98

-2 676,43

336

045

-

-

-

-

(341 až 345)

046

3 697,59

-

3 697,59

6 309,60

(346+ 348)

047

34 058,30

-

34 058,30

-

(358AÚ-391AÚ)

048

3 671,00

-

3 671,00

5 016,00

(396-391AÚ)

049

-

-

-

-

Iné pohľadávky

(335AÚ + 373AÚ +
375AÚ + 378AÚ) 391AÚ)

050

29 078,08

-

29 078,08

160 086,65

Finančné účty

3 335 877,53

Daňové pohľadávky
Pohľadávky z dôvodu finančných
vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
Pohľadávky voči účastníkom združení
Spojovací účet pri združení

r. 052 až 056

051

3 797 106,85

5 143,19

3 791 963,66

Pokladnica

(211+213)

052

356 928,73

-

356 928,73

321 990,54

Bankové účty

(221+261)

053

3 440 178,12

5 143,19

3 435 034,93

3 013 886,99

(221AÚ)

054

-

-

-

-

(251+ 253 + 255
+ 256 + 257) 291AÚ

055

-

-

-

-

(259 - 291AÚ)

056

-

-

-

-

r. 058 a r. 059

057

73 953,90

-

73 953,90

40 119,39

(381)

058

28 226,64

-

28 226,64

20 649,04

(385)

059

45 727,26

-

45 727,26

19 470,35

r. 001 + r.029 +
r. 057

060

12 623 015,16

5 479 811,56

7 143 203,60

6 584 908,75

Bankové účty s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
Krátkodobý finančný majetok
Obstaranie krátkodobého finančného
majetku

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

MAJETOK SPOLU
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Korekcia

1

042

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a
zdravotnými poisťovňami

1.

Brutto

043 až 050

Ostatné pohľadávky

4.

Účtovné obdobie

(311AÚ až 315AÚ)(391AÚ)

Pohľadávky z obchodného styku

3.

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

AGREGOVANÁ SÚVAHA – PASÍVA
Strana pasív

č.r.

Účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

5

6

r. 062+ r. 068 + r. 072
+ r. 073

061

4 171 750,85

3 120 293,78

r. 063 až r. 067

062

3 089 493,33

3 149 646,50

Základné imanie

(411)

063

2 941 925,78

2 937 959,97

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

(412)

064

147 567,55

211 686,53

Fond reprodukcie

(413)

065

-

-

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

(414)

066

-

-

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

(415)

067

-

-

r. 069 až r. 071

068

-

-

(421)

069

-

-

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
Imanie a peňažné fondy

1.

Fondy tvorené zo zisku
2.

Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku

(423)

070

-

-

Ostatné fondy

(427)

071

-

-

(+; - 428)

072

-20 640,06

-87 798,50

r. 060 - (r. 062 + r. 068 +
r. 072 + r. 074 + r. 101)

073

1 102 897,58

58 445,78

r. 075 + r. 079 + r. 087
+ r. 097

074

1 016 823,17

986 689,25

r. 076 až r. 078

075

162 533,09

141 327,13

3.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
Rezervy
1.

2.

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

-

-

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

-

-

Krátkodobé rezervy

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

078

162 533,09

141 327,13

Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

079

46 944,18

43 767,40

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

080

44 801,06

40 543,65

Vydané dlhopisy

(473)

081

-

-

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

2 143,12

3 223,75

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

-

-

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

-

-

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

-

-

Ostatné dlhodobé záväzky

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

-

-

r. 088 až r. 096

087

802 945,90

792 794,72

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

088

204 907,22

136 045,63

Záväzky voči zamestnancom

(331+333)

089

255 104,55

277 281,14

(336)

090

180 262,67

183 039,82

(341 až 345)

091

45 614,78

47 853,85

(346+348)

092

16 196,88

66 042,00

367

093

-

-

(368)

094

4 413,80

6 447,80

Krátkodobé záväzky

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami
Daňové záväzky
3.

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov
a vkladov
Záväzky voči účastníkom združení
Spojovací účet pri združení
Ostatné záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky

4.

Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

095

-

-

096

96 446,00

76 084,48

r. 098 až r. 100

097

4 400,00

8 800,00

(461AÚ)

098

-

-

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

-

-

(241+ 249)

100

4 400,00

8 800,00

r. 102 a r. 103

101

1 954 629,58

2 477 925,72

Výdavky budúcich období

(383)

102

13 081,77

16 479,34

Výnosy budúcich období

(384)

103

1 941 547,81

2 461 446,38

r. 061 + r. 074 + r. 101

104

7 143 203,60

6 584 908,75

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

(396)
(379 + 373 AÚ + 474
AÚ + 479 AÚ)

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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AGREGOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT – NÁKLADY
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Činnosť
Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

Hlavná nezdaňovaná

Zdaňovaná

1

2

Spolu
3

4

501

Spotreba materiálu

001

1 701 682,34

34 891,73

1 736 574,07

1 786 581,97

502

Spotreba energie

002

331 489,23

44 007,78

375 497,01

334 419,19

504

Predaný tovar

003

136,18

-

136,18

-

511

Opravy a udržiavanie

004

274 400,54

63 549,16

337 949,70

178 727,58

512

Cestovné

005

4 891,82

-

4 891,82

6 330,19

513

Náklady na reprezentáciu

006

10 204,00

-

10 204,00

11 861,20

518

Ostatné služby

007

731 165,24

14 488,20

745 653,44

752 525,91

521

Mzdové náklady

008

5 375 449,39

54 560,01

5 430 009,40

4 024 467,01

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

009

1 818 820,93

19 871,50

1 838 692,43

1 362 362,71

525

Ostatné sociálne poistenie

010

11 343,21

173,72

11 516,93

7 930,57

527

Zákonné sociálne náklady

011

168 458,27

1 248,21

169 706,48

155 573,08

528

Ostatné sociálne náklady

012

339,40

-

339,40

480,00

531

Daň z motorových vozidiel

013

-

133,40

133,40

85,13

532

Daň z nehnuteľností

014

312,88

-

312,88

234,70

538

Ostatné dane a poplatky

015

21 025,32

1 230,79

22 256,11

16 215,54

541

Zmluvné pokuty a penále

016

207,70

-

207,70

23,60

542

Ostatné pokuty a penále

017

4 131,84

23,82

4 155,66

1 397,75

543

Odpísanie pohľadávky

018

490,00

4 889,51

5 379,51

1 390,45

544

Úroky

019

1 721,02

-

1 721,02

1 402,96

545

Kurzové straty

020

7,63

-

7,63

0,67

546

Dary

021

30 384,57

-

30 384,57

2 754,38

547

Osobitné náklady

022

545 283,50

-

545 283,50

325 310,16

548

Manká a škody

023

949,98

-

949,98

5 671,19

549

Iné ostatné náklady

024

154 577,31

1 336,02

155 913,33

146 797,61

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

025

544 129,39

7 641,45

551 770,84

525 098,87

552

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

026

-

-

-

60 441,76

553

Predané cenné papiere

027

-

-

-

-

554

Predaný materiál

028

9 672,98

-

9 672,98

9 642,54

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

029

-

-

-

-

556

Tvorba fondov

030

245,60

-

245,60

100,00

557

Náklady na precenenie cenných papierov

031

-

-

-

-

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

032

-

261,15

261,15

3 093,95

561

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

033

11 325,74

145,53

11 471,27

25 937,98

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

034

5 200,19

-

5 200,19

1 000,00

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

035

20 063,53

-

20 063,53

5 054,47

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

036

-

-

-

1 424,01

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

037

-

-

-

-

038

11 778 109,73

248 451,98

12 026 561,71

9 754 337,13

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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AGREGOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT – VÝNOSY
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Činnosť
Číslo
účtu

Výnosy

Č.r.

Hlavná nezdaňovaná

Zdaňovaná

1

2

Spolu
3

4

601

Tržby za vlastné výrobky

039

-

-

-

-

602

Tržby z predaja služieb

040

6 610 000,06

77 351,71

6 687 351,77

3 464 926,06

604

Tržby za predaný tovar

041

5 760,95

-

5 760,95

388,15

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

042

-

-

-

-

612

Zmena stavu zásob polotovarov

043

-

-

-

-

613

Zmena stavu zásob výrobkov

044

-

-

-

-

614

Zmena stavu zásob zvierat

045

-

-

-

-

621

Aktivácia materiálu a tovaru

046

351,52

-

351,52

-

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

047

22 872,90

-

22 872,90

21 569,46

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

048

-

-

-

-

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

049

-

-

-

-

641

Zmluvné pokuty a penále

050

218,00

-

218,00

-

642

Ostatné pokuty a penále

051

-

-

-

643

Platby za odpísané pohľadávky

052

-

-

-

-

644

Úroky

053

11,13

-

11,13

12,99

645

Kurzové zisky

054

-

-

-

-

646

Prijaté dary

055

39 995,04

-

39 995,04

255 474,62

647

Osobitné výnosy

056

554 645,35

-

554 645,35

5 396,15

648

Zákonné poplatky

057

2 781,82

-

2 781,82

-

649

Iné ostatné výnosy

058

91 970,93

18 534,04

110 504,97

146 703,42

651

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého
hmotného majetku

059

4 000,00

9 500,00

13 500,00

42 751,97

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

060

-

-

-

-

653

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

061

-

-

-

-

654

Tržby z predaja materiálu

062

10 717,90

-

10 717,90

10 535,47

655

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

063

-

-

-

-

656

Výnosy z použitia fondu

064

45 769,99

-

45 769,99

767,22

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

065

-

-

-

-

658

Výnosy z nájmu majetku

066

-

193 299,83

193 299,83

202 685,85

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

067

114 787,10

-

114 787,10

58 642,30

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

068

517 838,93

-

517 838,93

813 574,77

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

069

31 625,39

-

31 625,39

55 418,42

664

Prijaté členské príspevky

070

85 637,76

293,00

85 930,76

91 606,80

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

071

81 849,67

-

81 849,67

79 446,52

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

072

88,68

-

88,68

192,89

691

Dotácie

073

4 623 858,59

-

4 623 858,59

4 582 085,78

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

074

12 844 781,71

298 978,58

13 143 760,29

9 832 178,84

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38

075

1 066 671,98

50 526,60

1 117 198,58

77 841,71

591

Daň z príjmov

076

601,23

13 699,77

14 301,00

19 395,93

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

077

-

-

-

-

078

1 066 070,75

36 826,83

1 102 897,58

58 445,78

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)
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NÁZORY
AUDÍTOROV
Audit účtovnej závierky bol za rok 2021 vykonaný za ústredný sekretariát a za 14 územných spolkov SČK (ÚzS). Z overenia účtovných závierok boli vydané audítorské správy:
Nemodifikovaný názor audítora
ÚS SČK Bratislava
SČK, ÚzS Banská Bystrica
SČK, ÚzS Humenné
SČK, ÚzS Košice-mesto
SČK, ÚzS Liptovský Mikuláš
SČK, ÚzS Nitra
SĆK, ÚzS Poprad
SČK, ÚzS Rožňava
SČK, ÚzS Senica
SČK, ÚzS Snina
SČK, ÚzS Svidník
SČK, ÚzS Topoľčany
SČK, ÚzS Trenčín
SČK, ÚzS Trebišov
SČK, ÚzS Žilina
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