
Červené stužky 

1. december je Svetový deň boja proti AIDS. V tento deň sa 

viaceré triedy našej školy zúčastnili zaujímavých aktivít. 

               Hneď ráno sme sa spolu so žiakmi susediacej Obchodnej 

akadémie podieľali na vytvorení veľkej živej červenej stužky v našom 

átriu. Z našej školy sa zapojili žiaci 1.-3. ročníka a podarilo sa im 

vytvoriť jednu z najväčších stužiek. Žiakov v iniciatíve neodradilo ani 

chladnejšie počasie. 

 

pre viac fotiek klikni: 

https://www.facebook.com/Stredn%C3%A1-priemyseln%C3%A1-

%C5%A1kola-stavebn%C3%A1-%C5%BDilina-1791181897870642/ 

 

Žiaci I.CG triedy sa následne zúčastnili stretnutia pri príležitosti vyvrcholenia jedenásteho ročníka kampane, 

ktorú v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. 

Stretnutie sa konalo na Mestskom úrade v Žiline a podporilo ho MŠVVaŠ SR,  Okresný úrad - odbor školstva v Žiline 

a mesto Žilina. Stretnutie otvorila PhDr. Anna Poláčková zodpovedná za kampaň Červené stužky spolu so žiakmi GSF, 

ktorí celé podujatie moderovali a pripravili kultúrny program. Potom nasledovala prednáška Dr. Hakobyana Tatula, 

riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku, v ktorej  zhodnotil aktuálnu situáciu v oblasti šírenia sa tejto choroby vo 

svete, prognózy vývoja a stav  v SR a uviedol najnovšie štatistické údaje. 

         Ďalej nasledovala  odborná prednáška na tému HIV/AIDS, životné príbehy chorých na AIDS, video-predstavenie 

odborných garantov kampane a nakoniec vyhodnotenie výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojila aj naša žiačka Nela 

Michelová a  vylosovanie 20-tich škôl zapojených do športovej súťaže. 

 



          Na našej škole kampaň pokračovala ďalej dňom 5.12., kedy sa u nás uskutočnila prednáška so zameraním na 

prevenciu pred ochorením HIV/AIDS, ktorú pre našich žiakov pripravili žiačky GSF Alžbeta Zuskáčová a Magdaléna 

Mydliarová. Prednášku si vypočuli triedy II.B a II.G. 

 

          V priebehu týždňa sa do aktivít zapojilo vyše 200 žiakov našej školy a tvorbou živej červenej stužky, účasťou na 

stretnutí na Mestskom úrade, zapojením sa do výtvarnej súťaže, prednáškami u nás v škole ale aj nosím červenej 

stužky sme podporili túto celoslovenskú kampaň zameranú na informovanosť a boj s chorobou AIDS a obchodovanie 

s ľuďmi.  

 

PhDr. Zuzana Čičmancová - koordinátorka prevencie 
a Mgr. Maroš Bolo - koordinátor ŽŠR 


