
SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI HIV/AIDS NA SPŠ V BARDEJOVE 

 

1. december – Svetový deň boja proti AIDS aj na našej škole nezostal bez povšimnutia. 

Týždeň pred spomenutým dňom žiačky 4. D triedy pripravili pútavú nástenku, ktorá 
červenými stužkami pripomínala, že: 

- červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS,  
- červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS, 
- červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú 

s podporou MŠ SR, kancelárie WHO na Slovensku, Krajského školského úradu v Žiline 
organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.  
 

 



Reagovali sme aj na pozvanie PhDr. Anny Poláčkovej na účasť na MÚ v Žiline, no  pre 
veľkú vzdialenosť obidvoch miest sme sa ospravedlnili. Tento deň a týždeň sme sa 
snažili prežiť aktivitami pripomínajúcimi tento deň. 
 

1. decembra dievčatá pred pripravenou tematicky zameranou nástenkou vo  

vestibule, pri  zapálených sviečkach pripínali všetkým študentom, pedagógom 

a pracovníkom školy červené stužky – symbol nádeje boja proti chorobe AIDS.  

Všetci oslovení odpovedali správne na otázku, aký je dnes deň.            

              

 

 

   



  

  

 

 

Na tento deň sme pozvali na odbornú prednášku pracovníčky z RÚVZ – oddelenia 
epidemiológie pod vedením MUDr. Zbyňovskej. 

 Žiaci boli informovaní o globálnej pandémii HIV/AIDS, ktorá sa stala ľudskou, 
sociálnou a ekonomickou katastrofou s ďalekosiahlymi dopadmi na jednotlivcov, 
spoločnosti, celé krajiny a v konečnom dôsledku dnes už sa dá povedať i celého sveta. 
Žiadne iné ochorenie doteraz takým dramatickým spôsobom neupozornilo na 
nerovnosť v dostupnosti zdravotníckej starostlivosti, ekonomickú silu jednotlivých 
krajín ako aj na ochranu základných ľudských práv.  

V úvode prednášky sa venovali otázkam, čo je to AIDS. Charakterizovali ho ako 
ochorenie ľudí, prejavujúce sa poruchami imunitného systému, ktoré vedú k smrti 
infikovaného človeka. 
 
 
Čo je HIV a ako sa šíri,  bolo ďalšou nastolenou otázkou. lnfekcia HIV sa šíri 
epidemicky a je zapríčinená vírusom ľudského imunodeficitu HIV (vírus ľudskej 
imunitnej nedostatočnosti). Vírus sa vyskytuje v periférnej krvi, v lymfatických 
uzlinách, kostnej dreni a mozgovom tkanive chorých osôb, v materskom mlieku u žien 
po pôrode príp. v stopových množstvách v slzách a slinách. 
 



 
Súčasne študentov informovali o prvých príznakoch infekcie HIV/AIDS, prevenciu 
pred nákazou vírusom HIV spôsobujúcim AIDS, postavení mladých ľudí v pandémii 
HIV/AIDS a trvalé úsilie zamerané na mladých ľudí, aby mali dostatok vedomosti 
a aby boli schopní sami sa chrániť pred touto chorobou.  
 

 
Zábery zo súťaže  
 
Zaujímavou časťou odbornej prednášky bol workshop zameraný na: 

- cesty prenosu HIV, 
- lásku, sexualitu a ochranu pred HIV, 
- zábranu nechceného tehotenstva, pohlavne prenosné ochorenia HIV, 
- sexualita rečou tela, 
- život s HIV/AIDS. 

 
 
Tento deň sme si pripomínali v priebehu celého týždňa. Dňa 3. decembra 2010 na uvedenú 
problematiku sa uskutočnila ďalšia prednáška. 
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