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Prezídium Slovenského Červeného kríža udeľuje vyznamenanie Za humanitu, obetavosť
a dobrovoľnú službu I. stupňa :
Pani Kataríne Klempovej z Dunajskej Stredy
Pani Mgr. Katarína Klempová je predsedníčkou 200 - členného Miestneho spolku SČK
Vydrany. Pod jej vedením MS organizuje burzu šiat na pomoc sociálne odkázaným rodinám,
zabezpečuje zdravotný dozor, pravidelne pripravuje benefičný ples. Spolok má dokonca
vlastné volejbalové družstvo - Red Cross HODOS, ktoré má v súčasnosti 20 hráčov vo veku 14
– 60 rokov. Veľmi obľúbená je aj Noc s Červeným krížom – koná sa vždy v deň rozdávania
vysvedčení – deti strávia zaujímavú noc plnú aktivít s dobrovoľníkmi SČK, hasičmi a policajtmi
a dozvedia sa niečo aj o histórii a súčasnosti Červeného kríža.
Pod taktovkou pani Klempovej miestny spolok šíri dobré meno SČK v celom regióne. Pani
Klempová je tiež mimoriadne iniciatívnou dobrovoľníčkou a zúčastňuje aj ďalších aktivít
v rámci dunajskostredského územného spolku SČK.
Pani Anne Jendrichovskej z Novej Ľubovne
Pani Anna Jendrichovská je členkou SČK od roku 1964. V obci Nová Ľubovňa aktívne pracuje
už 38 rokov vo výbore miestneho spolku SČK, od roku 2000 je jeho predsedníčkou. Pod jej
vedením dosahuje MS SČK Nová Ľubovňa výborné výsledky v oblasti bezpríspevkového
darcovstva krvi a vďaka nej sa počet členov spolku rozrástol na 250. Je dlhoročnou členkou
Územnej rady SČK Bardejov. Je nápomocná a aktívne sa zapája do činnosti bardejovského
spolku, okrem iného aj do finančných a potravinových zbierok.
Pani Emílii Uhrinovej z Bratislavy
Pani Ing. Emília Uhrinová, MPH už 17 rokov zastáva funkciu predsedníčky MS SČK Bratislava
Vajnory. Miestny spolok dosahuje vynikajúce výsledky a vďaka entuziazmu pani
predsedníčky sa každý rok rozširuje jeho členská základňa. Spolok pod jej vedením úzko
spolupracuje s Miestnym úradom Bratislava Vajnory, miestnymi školami a nechýba na
žiadnom spoločenskom podujatí v obci. Každý rok sa prostredníctvom miestneho spolku
pripravujú školenia prvej pomoci pre základné i materské školy, pre pracovníkov miestneho
úradu či širšiu verejnosť. Pani Uhrinová je tiež členkou územnej rady SČK Bratislava - mesto
a prostredníctvom územného spolku sa ochotne zapája aj do celoslovenských projektov
a aktivít SČK.
Pani Anne Baníkovej z Kokavy nad Rimavicou
Pani Anna Baníková je členkou Červeného kríža už 64 rokov - od svojich študentských čias. V
predsedníctve Miestneho spolku SČK Kokava nad Rimavicou pracuje od roku 1958. Za jej
vedenia spolok začal fungovať systematicky a pani Baníková si okolo seba vytvorila široký
okruh dobrovoľných zdravotníkov. Intenzívne šírila zdravotnú osvetu medzi obyvateľmi obce,

na základných školách, nevynímajúc rómsku komunitu. V šesťdesiatych rokoch veľmi aktívne
rozšírila členskú základňu spolku o prvých bezpríspevkových darcov krvi. V roku 1997 sa síce
rozhodla ukončiť svoju dlhoročnú aktívnu činnosť' ako predsedníčka, aby dala priestor
novým a mladším členom, no naďalej je mimoriadne aktívna. Vo svojich osemdesiatich
rokoch sa pravidelne zúčastňuje schôdzí a aktivít miestneho spolku, pomáha a radí novému
výboru, tiež je stále aktívna v prednáškovej činnosti.
Vyznamenanie I. stupňa udeľujeme aj pani Anne Michálekovej z Budče
Pani Anna Micháleková je dlhoročnou členkou SČK, od roku 1975. V roku 2006 bola
iniciátorkou obnovenia MS SČK Budča, ktorého bola predsedníčkou až do roku 2013. Vďaka
pani Michálekovej 102 – členný miestny spolok patrí dodnes k najaktívnejším a najväčším
miestnym spolkom SČK v okrese Zvolen. Naďalej propaguje bezpríspevkové darcovstvo krvi,
aktívne sa podieľa na všestrannej práci SČK a rozširovaní členskej základne – vychovala
desiatky mladých členov SČK.
Pani Viere Kováčovej z Trebišova
Pani Viera Kováčová sa v Slovenskom Červenom kríži angažuje už viac ako 30 rokov.
Predsedníčkou Miestneho spolku SČK v Zemplínskom Hradišti ju už vyše 20 rokov. Spolu
s členmi spolku pracuje so seniormi aj deťmi, venuje sa zdravotnej výchove, prevencii
a bezpríspevkovému darcovstvu krvi. Ako riaditeľka Materskej školy v Zemplínskom Hradišti
je tiež učiteľkou – zdravotníčkou. Realizuje ukážky prvej pomoci pre rodičov a členov SČK.
Pripravuje tiež prehliadky malých zdravotníkov, na ktorých deti predvádzajú svoje vedomosti
a zručnosti v prvej pomoci, ako si chrániť vlastné zdravie a pomáhať kamarátom. Pani
Kováčová je zodpovedná, skromná a húževnatá. Aktívne sa podieľa aj na akciách
organizovaných trebišovským územným spolkom. Pani Kováčová v tomto roku oslávi aj
životné jubileum.
A pánovi Karolovi Štarkovi z Rohožníka
Pán Karol Štark je od roku 1993 predsedom MS SČK Rohožník, ktorý pod jeho vedením patrí
medzi najaktívnejšie miestne spolky SČK na Záhorí. Je držiteľom Kňazovického medaily za
100-násobné darovanie krvi a krv naďalej aj aktívne daruje. Zapája sa však aj do náboru
nových darcov krvi - organizuje mobilné odbery krvi v Rohožníku. V spolupráci s územným
spolkom SČK v Senici bol organizátorom Dňa zdravia pre občanov Rohožníka a jeho blízkeho
okolia. Vyznamenanie "Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť l. stupňa" za mimoriadne
zásluhy v rozvoji červenokrížskeho hnutia mu Prezídium SČK udeľuje aj pri príležitosti jeho
významného životného jubilea.
Slovenský Červený kríž má vo svojich radoch dobrovoľníkov, ktorí sú obdarení srdcom plným
lásky a schopnosťou radovať sa z toho, že sme užitoční pre druhých. Dobrovoľné
opatrovateľky Červeného kríža sú dôkazom toho, že aj v zmaterializovanej dobe existujú
ľudia, ktorí nestrácajú ľudskosť.
Ocenenie Dobrovoľná opatrovateľka SČK si prevezmú:

Pani Ľudmila Hvojníková z Nadlíc
Pani Ľudmila Hvojníková je dlhoročnou členkou Miestneho spolku SČK v Nadliciach. Svojou
ochotou pomáhať ide všetkým príkladom. Jej dobré srdce sa prejavuje aj vo vytrvalej a
nezištnej starostlivosti a opatere o bývalú členku MS SČK Kamilu Dúbravickú, Pani
Dúbravická je niekoľko rokov imobilná, potrebovala by opatrovateľku. Táto práca si vyžaduje
nielen trpezlivosť, ale aj silu a odhodlanie. Ujala sa jej práve pani Hvojníková, ktorá jej robí
každodenne nákupy, spoločníčku, pomáha jej s domácimi prácami. Túto obetavú prácu
vykonáva bez nároku na honorár. Týmto ocenením jej vyjadrujeme poďakovanie a úctu.
Pani Jana Čačaná z Mojmíroviec
Pani Jana Čačaná žije a pôsobí v Mojmírovciach a náplňou jej života je aj nesebecká pomoc
odkázaným. V rámci tzv. susedskej výpomoci venuje sústavnú pozornosť osamelo žijúcim,
zdravotne a inak postihnutým spoluobčanom. Okrem toho, že pomáha riešiť ich problémy,
obstaráva im lieky, pomáha im pri návšteve lekára, zabezpečuje pre nich drobné nákupy,
vykonáva aj nenáročné ošetrovateľské úkony. Má bohaté skúsenosti aj v opatrovaní ľudí s
Downovým syndrómom. V súčasnosti sa stará predovšetkým o 2 odkázané osoby, z toho
jedna vo veku 80 rokov chodí 3-krát do týždňa na dialýzu. Bez nároku na odmenu opatruje aj
osamelú 90-ročnú susedu, ktorej pravidelne robí nákupy, podľa potreby jej navarí, upečie,
robí jej spoločníčku. Oceňujeme jej celoživotnú nezištnú prácu dobrovoľnej opatrovateľky
SČK.
A pani Margita Lukáčová zo Slovian
Pani Margita Lukáčová absolvovala kurz pre dobrovoľné opatrovateľky v roku 1977 v
Martine. Celých 38 rokov vykonáva činnosť' dobrovoľnej opatrovateľky v našej obci. Túto
prácu vykonáva svedomite, nezištne a s láskou. Venovať sa starším a chorým ľuďom musí
mať človek v srdci - a to je prípad aj pani Lukáčovej. V rámci susedskej výpomoci navštevuje
starých a chorých ľudí, prinesie im nákup, zmeria krvný tlak. Svoje vedomosti a praktické
zručnosti uplatňuje dodnes v aktívnej dobrovoľnej službe. Svojou prácou je morálnym
vzorom pre naše mladé generácie dobrovoľníkov a aj za nich jej srdečne ďakujeme.
Slovenský Červený kríž v súlade so zákonom plní dôležité poslanie v prospech celej
spoločnosti – propagácia bezpríspevkového darcovstva krvi, získavanie darcov, ich výchova
a oceňovanie. Táto ušľachtilá činnosť začala pred 56 rokmi a postupne prerástla v masové
hnutie, ktorého výsledkom je, že v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR
a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc zabezpečuje pri zvýšených nárokoch
dostatok krvi po celý rok.
Slovenský Červený kríž oceňuje propagátorov bezpríspevkového darcovstva pamätnou
plaketou doc. MUDr. Vladimíra Krišla CSc. a tým im vyjadruje hlbokú úctu celej spoločnosti.
Plaketu si prevezme pán Ľubomír Krampl z Bratislavy
Pán Ľubomír Krampl je sám dlhoročným darcom krvi – krv daroval už 136-krát. Svojím
príkladom aktívne získava ďalších prvodarcov a vytvára darcovské komunity na úrovni
Mestskej časti Bratislava - Rača. Je zakladateľ' darcovského podujatia Račianska kvapka krvi,

ktorú organizuje dvakrát ročne – Májovú a Vianočnú račiansku kvapku krvi. Práve tieto
podujatia oslovili mnohých nových darcov krvi v tejto časti Bratislavy.
Pri mobilných odberoch komunikuje s Národnou transfúznou službou a s ostatnými
združeniami podporujúcimi podujatie, sponzormi, zabezpečuje propagáciu podujatia a
občerstvenie pre darcov krvi.
Pani Iveta Lešťanová z Levíc
Mgr. Iveta Lešťanová sa v Leviciach venuje náborom nových darcov krvi už 17 rokov. Pracuje
ako stredoškolská pedagogička na Obchodnej akadémii ktorá sa vďaka nej stala známou
v propagovaní bezpríspevkového darcovstva krvi. V levickom okrese sotva nájdete odber
krvi, na ktorom by ste nestretli darcu krvi, ktorý bol prvýkrát oslovený práve pani Lešťanovou
alebo jej študentmi. Sama krv darovať nemôže, no o to viac vie motivovať tých, ktorým to
zdravotný stav umožňuje. Pani Lešťanová je tiež vynikajúca profesionálna maskérka
realistických poranení.
S radosťou odovzdávame plaketu aj pani Veronike Polťákovej zo Zákamenného
Pani Mgr. Veronika Polťáková pracuje na obecnom úrade v Zákamennom, kde má na starosti
sociálne veci a kultúru. Je predsedníčkou MS SČK Zákamenné a miestny spolok pod jej
vedením sa úspešne angažuje v rôznych aktivitách. Osobitné zásluhy má na organizovaní
pravidelných mobilných odberov. Do bezpríspevkového darcovstva krvi s nadšením zapája aj
mladých ľudí. Len samotný miestny spolok v Zákamennom má viac ako 120 evidovaných
stálych darcov krvi. V spolupráci s obecným úradom organizuje pani Polťáková podujatia
spojené s oceňovaním darcov krvi. Prezídium SČK udeľuje pani Polťákovej pamätnú plaketu
doc. MUDr. Vladimíra Krišla CSc. za jej osobnú aktivitu a výsledky v rozvoji darcovstva krvi na
Orave.
Plaketu si prevezme aj pán Štefan Brojo z Topoľčianok
Pán Štefan Brojo je neúnavným propagátorom, koordinátorom a organizátorom akcií
týkajúcich sa bezpríspevkového darcovstva krvi nielen v Topoľčiankach, ale aj v ďalších
obciach v okrese Zlaté Moravce. Miestny spolok SČK Topoľčianky eviduje vyše 200 darcov
krvi práve vďaka pánovi Brojovi. Získal mnoho mladých darcov a prvodarcov. Je vždy ochotný
pomáhať a organizovať hromadné odbery v rámci rôznych organizovaných kampaní, ale
spolupracuje pri rôznych mobilných odberoch krvi. Sám bezplatne daroval krv 116-krát.
Pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla CSc. mu Prezídium SČK udeľuje aj pri
príležitosti jeho životného jubilea.
Zápis do knihy cti Slovenského Červeného kríža – zápis oceňujúci výrazné osobnosti
červenokrížskeho hnutia, ktoré dlhoročnou činnosťou pomáhajú udržiavať „svetlo v tme“,
ktoré zapálil Henry Dunant.
Do Knihy cti Slovenského Červeného kríža sa v roku 2016 zapíšu:
Pani Veronika Kružlicová z Pázmáne
Pani Veronika Kružlicová je členkou Červeného kríža od roku 1965. Už 32 rokov je
predsedníčkou Miestneho spolku SČK v Šali. Vďaka jej vedeniu je tento miestny spolok

mimoriadne aktívny. Pani Kružlicová pracovala v rámci Červeného kríža v rôznych funkciách,
v súčasnosti je aj členkou Územnej rady SČK v Galante a pomáha pri rôznych aktivitách
galantského územného spolku. Dlhé roky sa venuje charitatívnej činnosti a každoročne
organizuje zbierky pre sociálne odkázané rodiny. Pravidelne zabezpečuje aj odbery krvi. Za
svojho dlhoročného pôsobenia v Červenom kríži sa tiež starala o výchovu mladej
červenokrížskej generácie.
Pani Anna Miškovičová z Beladíc
Pani PaedDr. Anna Miškovičová je osobnosťou obce Beladice, dušou spoločenského diania,
ktorá nechýba na žiadnej dôležitej verejnej akcii. Už tridsiaty šiesty rok je tiež predsedníčkou
Miestneho spolku SČK Beladice. Svojou ľudskosťou, otvorenosťou, zodpovednosťou a
ochotou pomôcť si získala dôveru a srdcia ľudí. Členov SČK a aj ostatných dobrovoľníkov
dokáže nadchnúť a presvedčiť k šľachetným skutkom v podobe pomoci chorým alebo starším
spoluobčanom či k darovaniu krvi. Ako skúsená pedagogička s mimoriadne vysokou kvalitou
prejavu oboznamuje najmä svojich žiakov a mládež so základnými princípmi červenokrížskej
práce, zabezpečuje pre nich ukážky v poskytovaní prvej pomoci a zapája ich do
dobrovoľníckych aktivít. Aj vďaka nej sa za ostatné roky podarilo omladit' členskú základňu.
Pani Eva Rothová z Hranovnice
Pani Eva Rothová pracuje ako zdravotná sestra a už počas štúdia na strednej škole sa stala
členkou Červeného kríža. Aktívne pracovala v miestnom spolku a preto si ju členovia neskôr
zvolili aj za predsedníčku. Jej zásluhou patrí Miestny spolok Hranovnica medzi najaktívnejšie
miestne spolky popradského územného spolku SČK. Je obetavá a komunikatívna, vo svojom
okolí je príkladom humánnosti prostredníctvom sociálnych a zdravotno-výchovných aktivít.
Vďaka pani Rothovej sa pravidelné mobilné odbery krvi dvakrát ročne stali v obci Hranovnica
tradíciou. Zároveň je tiež podpredsedníčkou Územnej rady SČK v Poprade.
Do knihy cti sa tiež zapíše Klub zdravých materských škôl pri územnom spolku Slovenského
Červeného kríža v Leviciach
Klub zdravých materských škôl vznikol pred dvadsiatimi rokmi pri levickom územnom spolku
SČK. Má vlastný štatút a všetky jeho členské materské škôlky sú tiež členmi SČK.
Činnosť klubu sa orientuje na zdravotnú výchovu a pritom učí deti o krvi a jej význame pre
človeka. Pôvodný nápad z Levíc má po dvoch desaťročiach neuveriteľné výsledky – klub
nielen vychoval stovky malých zdravotníkov, no z nich už dnes vyrástla nová generácia
darcov krvi. Rady darcov krvi neustále rozširujú aj ich rodičia.
Toto úžasné zoskupenie učiteľov, detí a ich rodičov sa predstavuje na mnohých prehliadkach
a iných fórach. Organizuje dokonca vlastné konferencie a workshopy pre iné územné spolky
SČK. V nemalej miere sa klub podieľal na celoslovensky významných metodických
usmerneniach prehliadok Malých zdravotníkov a na príprave edukačného materiálu pre
materské školy. S radosťou Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v
Leviciach zapíšeme do Knihy cti SČK.

Do knihy cti bude zapísaná aj Mládež Slovenského Červeného kríža
Tento rok Mládež SČK oslavuje významné jubileum – 95 rokov založenia organizovanej
mládeže Červeného kríža na Slovensku. Mládež SČK patrí v súčasnosti medzi najväčšie
mládežnícke organizácie v Slovenskej republike. Zastrešuje viac ako 2000 mladých
dobrovoľníkov, ktorí svojou činnosťou každodenne prispievajú k šíreniu humanity v našej
spoločnosti a posilňujú myšlienku celého Medzinárodného hnutia Červeného kríža/
Červeného polmesiaca.
Projekt prvej pomoci, Dorotka a jej priatelia, HIV/AIDS Prevencia, Spolu to zvládneme, Mladí
s mladými pre mladých a mnohé ďalšie lokálne aktivity šíria dobré meno Červeného kríža
nielen vo všetkých kútoch Slovenska, ale aj v zahraničí. Zápisom Mládeže SČK do Knihy cti
SČK vyjadrujeme vďaku každému výnimočnému mladému človeku, ktorý je jej súčasťou.
Prezídium Slovenského Červeného kríža udeľuje toto ocenenie Mládeži Slovenského
Červeného kríža za jej celkový prínos k rozvoju dobrovoľníckej činnosti v štruktúrach
slovenskej mládeže a za budovanie dobrého mena národnej spoločnosti počas 95 rokov jej
pôsobenia.
Najvyšším vyznamenaním, ktoré Slovenský Červený kríž udeľuje od svojho vzniku v roku 1993
je „Čestná strieborná medaila Henryho Dunanta“. Tento rok bude udelená:
Pani Anne Kučákovej z Rimavskej Soboty
Pani MUDr. Anna Kučáková je dlhoročnou aktívnou funkcionárkou Červeného kríža. Už 35
rokov je členkou územnej rady SČK v Rimavskej Sobote, od roku 2005 je jej
podpredsedníčkou. V nemocnici v Rimavskej Sobote úspešne pracuje vyše 100 – členný
Miestny spolok SČK, ktorého predsedníčkou je už 30 rokov práve pani Kučáková. Je totiž
primárkou hematologicko – transfúzneho oddelenia nemocnice – aj vďaka tejto šťastnej
kombinácii pani doktorka už dlhé roky mimoriadne priaznivo vplýva na rozvoj
bezpríspevkového darcovstva krvi v regióne.
Pani doktorka Kučáková je však aktívna aj v iných dobrovoľníckych aktivitách MS SČK
a svojimi skúsenosťami prispieva rozvoju územnému spolku. Prezídium SČK jej udeľuje
Čestnú striebornú medailu Henryho Dunanta za dlhoročnú a hlboko ľudskú angažovanosť
v červenokrížskom hnutí.
Stalo sa dobrým zvykom v ostatných rokoch oceniť jednotlivca alebo organizáciu aj mimo
radov SČK za mimoriadnu ľudskosť a vysoko nadštandardné humanitné a sociálne cítenie.
Čestnú striebornú medailu Henryho Dunanta si prebral pán Vladimír Krčméry
Profesor MUDr. Vladimír Krčméry sa narodil v Bratislave. Absolvoval Lekársku fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne vzdelanie získal na Slovensku aj v
zahraničí – v USA, v Česku a v Spojenom kráľovstve, je držiteľom dvoch čestných doktorátov.
Profesionálne začínal na Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej nemocnici v Bratislave,
neskôr pracoval v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.
Vyše dvadsať rokov pôsobí Vladimír Krčméry aj ako vysokoškolský pedagóg. Podieľal sa na
budovaní Slovenskej zdravotníckej univerzity, Trnavskej univerzity a je zakladateľom
súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety s viacerými detašovanými
pracoviskami na Slovensku i v zahraničí.

Profesor Krčméry je známy svojím neúnavným zanietením a uskutočňovaním zahraničných
humanitárnych misií, liečebno-charitatívnych, sociálnych a vedeckých projektov. Svojimi
rozvojovými projektmi pomáha v Keni, Kambodži, na Haiti a v mnohých ďalších krajinách
tretieho sveta. Intenzívne sa angažuje aj v humanitárnej pomoci utečencom, ktorí hľadajú
lepší život v Európe.
Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety profesor Krčméry založil Tropický
tím a tiež Národné referenčné centrum pre tropické choroby. Je autorom a spoluautorom
viacerých odborných publikácií, odborných článkov, prednášal na mnohých domácich i
zahraničných konferenciách a sympóziách.
Vladimír Krčméry je ženatý a má štyri deti. Ako hlboko veriaci človek hovorí, že je
povinnosťou človeka pomáhať svojim spolubratom a spolusestrám. Je držiteľom viacerých
čestných titulov a ocenení. A nám je cťou, že dnes profesor Vladimír Krčméry prevezme z rúk
prezidenta SČK Čestnú striebornú medailu Henryho Dunanta.

Prezídium Slovenského Červeného kríža na základe návrhov udeľuje medailu za záchranu
života a ďakuje za statočnosť pánovi Adamovi Knížovi zo Sniny.
Každodenný život je poprepletaný niťami radostí i starostí a prináša aj mimoriadne situácie,
častokrát spojené aj s ohrozením života.
„Zachránil som ľudský život." Toto môže povedať Adam Kníž - študent Strednej priemyselnej
školy v Snine.
Počas odbornej stáže českom Písku spolu so spolužiakmi a pedagógmi navštívil v októbri
2015 Prahu. Počas cesty k pražskému metru pri stanici Anděl pred nimi nečakane skolaboval
neznámy muž. Zo všetkých okoloidúcich práve Adam zareagoval najpohotovejšie, zachoval si
chladnú hlavu a okamžite poskytol prvú pomoc. Masáž srdca vykonával dovtedy, kým
neprišla záchranná zdravotná služba a policajti. V tejto dramatickej situácii si uvedomoval, že
pri záchrane ľudského života rozhodujú sekundy, veď neznámy muž bol len krok k hranici
medzi životom a smrťou. v danej chvíli bol hrdinom pre okolostojacich ľudí a jeho
pedagógovia i spolužiaci boli naňho právom hrdí.
Adam mal bezprostredne po poskytnutí prvej pomoci veľmi zmiešané pocity. Bol nervózny a
hlavou mi vírili myšlienky – premýšľal, či urobil všetko, čo sa urobiť dalo.
Na záchranu ľudského života niekedy stačí veľmi málo - len chcieť. Adam svojou rozvahou,
znalosťami a pohotovosťou zachránil život cudziemu človeku. Adamovi Knížovi ďakujeme a
zároveň vyzývame nielen mladú generáciu, ale nás všetkých: Nebuďme ľahostajní, pretože
nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc my sami."

Slovenský Červený kríž každoročne vyzdvihuje podporovateľov, sympatizantov, ktorí sa
zaslúžia o rozvoj aktivít, pomáhajú pomáhať, kde je to potrebné.
Ďakovný list si prevezme pán Tibor Pokorádi z Kokavy nad Rimavicou,
Počas povojnových rokov bol aktívny ako dobrovoľník SČK v charitatívnej činnosti. V roku
1959 vstúpil do miestneho spolku Červeného kríža a podieľal sa na jeho rozvoji. Aktívne sa
zapájal a pôsobil v zdravotníckej družine, spolu s dobrovoľným hasičským zborom
organizovali v šesťdesiatych rokoch cvičenia a pre deti ukážky zásahov v horiacich objektoch.

Bol pravou rukou predsedníčky miestneho spolku. Stále sa s nadšením venuje mládeži na
základných školách, kde počas prednášok deťom hovorí o poslaní Červeného kríža z čias jeho
mladosti ale aj výzvach súčasnej doby. Tento človek s veľkým srdcom nechýba ani na
jednom červenokrížskom stretnutí aj napriek zdravotným problémom a vysokému veku.
Pán František Lukáč st.
Pán František Lukáč je veľkým podporovateľom topoľčianskeho územného spolku SČK. Ako
majiteľ autoškoly v Bánovciach nad Bebravou dlhé roky bezodplatne pomáha pri vzdelávaní a
výučbe prvej pomoci tým, že dáva k dispozícii svoje učebné priestory na výučbu kurzov prvej
pomoci a kurzov opatrovania. Svoje priestory tiež poskytuje mladým ľudom, ktorí sa
pripravujú na celoslovenskú súťaž v poskytovaní prvej pomoci, Memoriál MUDr. Vladimíra
Harineka. Je to človek – filantrop, ktorý vie podať pomocnú ruku všade tam, kde je potrebná.
Morálne aj materiálne podporuje mladých ľudí, darcov krvi i sociálne slabších spoluobčanov.

Stredná zdravotnícka škola Michalovce
Vedenie Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach dlhodobo podporuje a vytvára
podmienky pre činnosť Mládeže SČK. Pedagógovia školy vedú členov Mládeže k aktívnej
účasti na projektoch ako Dorotka a jej priatelia, ktorý sa teší veľkej obľube. Pravidelne sa
školia noví koordinátori k projektu a každý rok projekt prinášajú do viacerých materských
škôl. Mládežníci realizujú aj kampaň Hodina o SČK a projekt Spolu to zvládneme zameraný na
aktivity so seniormi. Budúci zdravotníci nechýbajú ani na súťažiach prvej pomoci stredných a
základných škôl, odberoch krvi, na propagačných aktivitách a ukážkach prvej pomoci pre
verejnosť. Podieľajú sa aj na celoslovenských zbierkach SČK. Už niekoľko rokov organizujú aj
samostatnú zbierku potravín v rámci Dňa boja proti hladu. O aktivitách mládežníkov škola
pravidelne informuje aj na svojej webovej. Ďakovný list SČK je prejavom vďaky vedeniu školy
a jej pedagógom za 25 rokov spolupráce pri šírení myšlienok Červeného kríža, a to aj v rámci
mimoškolských aktivít.
Obec Sklené Teplice
Sklené Teplice sú príkladom, ako môže obec morálne a materiálne podporovať prácu SČK. Vo
svojom zariadení za symbolický poplatok umožňuje vzdelávanie Mládeže SČK v rôznych
oblastiach. V Sklených Tepliciach sme už niekoľkokrát zorganizovali víkendové stretnutia
mládeže nielen zo žiarskeho okresu, ale aj Motivačný víkend pre Mládež SČK
s celoslovenskou pôsobnosťou. Aj zásluhou tejto obce sa nám darí motivovať mladých ľudí k
spolupráci s SČK.
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Šamoríne
Miestny spolok SČK Šamorín je najaktívnejším a najväčším miestnym spolkom v rámci
územného spolku SČK Dunajská Streda. Má 300 členov. Výbor MS SČK na čele s predsedom
Jozefom Fürdösom a členmi pani Máriou Domsitzovou, Veronikou Dudásovou, Alžbetou
Simonovou a Enikö Jávorkovou organizuje súťaže prvej pomoci pre základné školy v
Šamoríne a v okolitých obciach. Členovia výboru organizujú prednášky o poskytovaní prvej
pomoci v materských, základných i stredných školách i pre širokú verejnosť. Spolupracujú so

zložkami Integrovaného záchranného systému, Mestským úradom aj miestnymi občianskymi
združeniami. Pravidelne organizujú mobilné odbery krvi a v okrese majú najviac ocenených
darcov krvi. Intenzívne propagujú a šíria dobré meno SČK v komunálnych médiách.
S dunajskostredským územným spolkom SČK sa v Gabčíkove pravidelne zúčastňujú cvičení s
Komplexnou Centrálnou Záchrannou Službou. Zabezpečujú zdravotný dozor na všetkých
akciách mesta a okresu. Miestny spolok sa zapája do finančnej zbierky SČK a jeho výbor
aktívne pomáha získavať finančné prostriedky na činnosť aj prostredníctvom rôznych
projektov a sponzorov. Spolok nezabúda ani na seniorov v klube dôchodcov a zúčastňuje sa
tiež na projekte Pomáhame potravinami s Kauflandom. Prezídium SČK veľmi oceňuje prácu
šamorínskeho miestneho spolku SČK a členom jeho výboru udeľuje Ďakovný list SČK.

