
{	

Slovenský červený 
kríž 

Pripravila Veronika Chrenková a 
Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc 



Ñ Základy medzinárodnej organizácie, ktorá 
poskytuje dobrovoľnú zdravotnú pomoc 
založil Henry Dunant (Švajčiarsko) 

Ñ 1862- pod vplyvom otrasných zážitkov po 
bitke medzi Francúzskom a Rakúskom pri 
Solferine(1859) vydal knihu Spomienky na 
Solferino 

História červeného kríža 



Ñ  Navrhol založiť Spoločnosť na pomoc 
raneným a prijať Dohovor na ochranu 
ranených vojakov a zdravotníckeho 
personálu na bojisku 

Ñ  26.10.1863 v Ženeve sa zišli experti 
zo 16 krajín a 4 filantropických 
inštitúcií, ktorí definovali v desiatich 
rezolúciách prostriedky a činnosť  
Výboru na pomoc raneným vojakom 

Dohovor na ochranu ranených vojakov 
a zdravotníckeho personálu na bojisku 



Ñ V roku 1863- rozpoznávací znak Červený kríž na 
bielom poli 

Ñ Bol vytvorený výmenou farieb zástavy 
Švajčiarskej konfederácie  

Ñ V roku 1876 počas tzv. východnej vojny sa 
Osmanská ríša rozhodla používať Červený 
polmesiac na bielom poli ako ochranný znak 
zdravotníkov 

Ñ Heslá- Inter arma 
caritas 
(milosrdenstvo 
medzi zbraňami 

Ñ Per humanitatem ad 
pacem (humanitou k 
mieru) 



Ñ  ľudskosť (humanity) 
Medzinárodné hnutie Červeného kríža sa zrodilo z túžby 
poskytovať pomoc bez diskriminácie všetkým raneným na 
bojiskách. Usiluje sa v národnom a medzinárodnom meradle 
zmierňovať utrpenie a predchádzať mu, kdekoľvek sa vyskytne. 
Cieľom hnutia je chrániť zdravie, život a vysoko si vážiť a ctiť 
človeka. Podporuje vzájomné porozumenie, spoluprácu a trvalý mier 
medzi národmi.  

Ñ  nestrannosť (impartiality) 
Červený kríž nerobí rozdiel medzi štátnou príslušnosťou, rasou, 
náboženským vyznaním, sociálnym postavením a politickou 
príslušnosťou. Jediným jeho úsilím je zmierniť utrpenie, pričom 
uprednostňuje najsúrnejšie prípady. 

Ñ  neutralita (neutrality) 
V záujme udržania všeobecnej dôvery Červený kríž sa 
nezúčastňuje na nepriateľských akciách, ani na politických, 
náboženských, rasových a svetonázorových rozporoch.  

Princípy 



nezávislosť (independence) 
Červený kríž je nezávislý. Národné spoločnosti pomáhajú pri 
humanitnej činnosti a rešpektujú zákony svojej vlastnej krajiny, musia 
si vždy zachovať svoju samostatnosť, ktorá im dovoľuje hocikedy 
konať podľa zásad Červeného kríža. 
 
dobrovoľnosť (voluntary service) 
Červený kríž má dobrovoľný charakter, upriamuje sa na poskytovanie 
pomoci a nie je motivovaný snahou po zisku. 
 
jednotnosť (unity) 
V každej krajine môže byť len jedna národná spoločnosť Červeného 
kríža. Musí byť otvorená všetkým a musí vykonávať humanitnú činnosť 
na celom území svojej krajiny. 
 
univerzálnosť - svetovosť (universality) 
Červený kríž je svetová inštitúcia. V nej majú všetky národné 
spoločnosti rovnaké práva, zodpovednosť a povinnosť navzájom si 
pomáhať.  



Ñ Prvé správy o činnosti ČK na našom území sú 
od roku 1881-Uhorský ČK 

Ñ Najstarších a najaktívnejších spolkov bol 
Spolok Červeného kríža v Banskej Štiavnici 

Ñ Novodobá história Červeného kríža na 
Slovensku sa začala písať 6. februára 1919, 
kedy vznikol Československý Červený kríž 
(ČSČK) ako národná spoločnosť- 
1.predsedníčka Dr. Alica Masarykova 

História Slovenského ČK 



Ñ Koncom roku 1919 sa ČSČK stal členom Ligy 
spoločností Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca v Ženeve.  

Ñ V prvých rokoch -pomáhal ľuďom postihnutým 
vojnou. Sprostredkovával komunikáciu s 
vojnovými zajatcami, budoval útulky pre matky 
s deťmi, vychovával ošetrovateľky.  

Ñ V časoch hospodárskej krízy nahrádzal svojou 
charitatívnou činnosťou nedostatky štátnej 
správy. Rozdával šatstvo, zriaďoval sirotince, 
chudobince, stravovacie zariadenia, sanatóriá, 
venoval sa aj správe niekoľkých nemocníc a 
pomáhal vysťahovalcom. 



Ñ Počas druhej svetovej vojny Červený kríž v 
Čechách a na Morave násilne zanikol a jeho 
majetok prevzal Nemecký Červený kríž. Na 
Slovensku sa činnosť Červeného kríža podarilo 
udržať za prísne stanovených 
administratívnych opatrení, v duchu 
vtedajšieho vládneho režimu. K svojim 
pôvodným ideám sa Červený kríž na Slovensku 
vrátil počas Slovenského národného povstania a 
časoch oslobodzovania republiky. Po roku 1948 
pracoval opäť ako Československý Červený kríž 
(ČSČK), mal svoj výbor a ďalšie orgány.  



Ñ Slovenský Červený kríž je jediná, vládou 
Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná 
národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca 
na celom území Slovenskej republiky podľa 
Ženevských dohovorov, ich dodatkových 
protokolov a zákona č. 460/2007 Z. z. Ako 
pomocná organizácia orgánov verejnej správy 
pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy 
ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto 
zákonom.  

Slovenský červený kríž 



Ñ Dobrovoľné členstvo 
Ñ Každý, kto má viac ako 5 rokov 
Ñ Od 5-25 rokov Mládež SČK 
Ñ Členovia tvora členskú základňu v 

jednotlivých zložkách SČK, ako sú Miestne 
spolky SČK, Mládež SČK, Vodná záchranná 
služba SČK, Kluby darcov krvi SČK 

Ñ okolo 84 000 členov 

Kto môže byť členom 



Ñ  Fyzická aj právnická osoba so sídlom na 
území SR, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním 
Medzinárodného hnutia Červeného kríža a 
Červeného polmesiaca a spĺňa ďalšie 
podmienky ustanovené v stanovách. 
Každý člen si musí zakúpiť každoročne 
členskú známku v hodnote 1,00 €. Členské 
známky má vedené v členskom preukaze. 

Ñ Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti 
člena upravujú Stanovy SČK 



Ñ  Prvá pomoc a kurzy- edukácia prvej pomoci 
Ñ  Darovanie krvi 
Ñ  Sociálne služby- skvalitniť život každého, 

riešime individuálne potreby človeka, skupiny 
alebo komunity.   

Ñ  Pátracia služba 
Ñ  Mládež SČK 

Čo robí SČK 



Ñ Študentská kvapka krvi 2011 (17.10.-18.11.) 
Ñ Moja krvná skupina- bezplatné zistenie krvnej 

skupiny, Facebook kampaň 
Ñ Svetový deň prvej pomoci 
Ñ Náš svet je vo vašich rukách- celosvetová 
Hlavným cieľom kampane je  
-  upriamiť pozornosť ľudí na celom svete na hodnotu ľudskosti a 

potrebu humanitárnych gest 
-  upozorniť na najpálčivejšie humanitárne výzvy dnešných dní, 
-  zvýšiť povedomie ľudí o potrebách a bezbrannosti ľudí v núdzi, 
-  zapojiť a zmobilizovať širokú verejnosť 
-  ukázať a zviditeľniť prácu Červeného kríža a Červeného 

polmesiaca vo svete.  

Kampane 



Ñ  Dobrovoľníctvo – základ pre služby zdravia verejnosti 
Ñ  Hodnota individuálnej iniciatívy 
Ñ  Získanie prostriedkov pre dosiahnutie cieľa 

Ñ  Úloha k budúcej prednáške: vymyslite dobrovoľnícku 
aktivitu v oblasti zdravia verejnosti vo vašej obci/meste, 
popíšte ciele a spôsob realizácie. 

Záver 


