Činnosť Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava-Východné
Od 1.1. 2015 do 31.12. 2015
11.2. 2015 – Výročná schôdza MS SČK Bratislava-Východné
S programom: 1. Privítanie, 2. Otvorenie rokovania, schválenie programu, 3. Voľba návrhovej
komisie, 4. Správa o činnosti MS SČK BA-Východné za rok 2014, 5. Správa o výsledku
hospodárenia za rok 2014, 6. Plán činnosti a návrh rozpočtu pre rok 2015, 7. Návrhy na udelenie
ocenení SČK, 6. Informácia o podaní grantu na projekt: „Spoločné stretnutia, šport, kultúra,
darovanie krvi“, 7. Diskusia, 8. Schválenie uznesenia, 9. Tombola (pre každého zúčastneného, do
tomboly môžete prispieť aj Vy nejakou maličkosťou, ktorá by mohla druhých potešiť), 10.
Občerstvenie (vítané sú aj Vaše domáce dobrôtky), 11. Záver – kultúrny program
12.2. 2015 – Hudobná paródia – komédia Slovak SHOWBIZ – Slovenský showbiznis pre
začiatočníkov
Zúčastnili sme sa kultúrneho podujatia v Nemeckom dome – komédia Slovak SHOWBIZ
s Thomasom Puskailerom a Marinom Madejom – taký relax kultúrou.
19.2. 2015 – Valentínska kvapka krvi
MS SČK BA-Východné sa zapojil do akcie, ktorú organizoval Územný spolok SČK BA-mesto
v dňoch 9.2.-13.3.2015 na území celého Slovenska pod názvom „Životne dôležitá príťažlivosť“ –
„VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI“. Akciu sme propagovali a dňa 19.2. dvaja členovia – Soňa
Macejáková a Peter Hudec krv odovzdali.
7.5. 2015 Oslavy Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca
V Primacionálnom paláci boli slávnostne odovzdané najvyššie ocenenia Slovenského Červehého
kríža. Ocenených v popoludňajších hodinách prijal aj Prezident SR pán Andrej Kiska. Medzi
ocenenými “Zápisom do knihy cti” bola aj naša členka Janka Páleníková - bývalá predsedníčka MS
SČK BA-Východné.
18.6. 2015 Slávnostný večer darcov krvi
SČK, územný spolok Bratislava – mesto pripravil „Slávnostný večer darcov krvi“, na ktorom boli
odovzdané bronzové, strieborné, zlaté a diamantové Jánskeho plakety a 5 medailí prof. MUDr. J.
Kňazovického – toto najvyššie ocenenie dostávajú ženy za 80 a muži za 100 darovaní krvi. Ocenení
boli aj členovia MS SČK BA-Východné – “Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť II. stupňa” –
dlhoročné členky Valika Matúšková – naša najstaršia členka oslávila 90-rokov. Zdravotný stav jej
nedovolil zúčastniť sa akcie a tak sme jej krásnu ružu a vyznamenanie priniesli. Druhou našou
najstaršou ocenenou členkou bola Jozefína Ondrušková, narodená v roku 1947, ktorá napriek
vysokému veku je mimoriadne aktívna. Vyznamenanie získala aj podpredsedníčka SČK BAVýchodné Viera Drotovánová za aktivity a humánnu činnosť a držiteľky Zlatej Jánskeho plakety za
darcovstvo krvi - Emília Heribanová a Anna Novotná, ktorá darovala krv aj v r. 2015 na
Žárnovickej v Rači, kde pravidelne organizujú darcovstvo krvi.
Manželia Gabriela a Eduard Wenzlloví boli navrhnutí na vyznamenanie I. stupňa „Za humanitu,
obetavosť a dobrovoľnosť“, ale neboli schválení. Dlhoročná obetavá členka Mária Jarábeková bola
po druhý krát navrhnutá na „Zápis do Knihy cti“, ale tiež nebola schválkená. Tieto ocenenia sa
udeľujú celoslovensky. Z celého Slovenska jednotlivé organizácie navrhujú svojich členov a
prebieha výber ocenených, ktorý je limitovaný určitým počtom.

27.6. 2015 – Sídlisková pohodička
Krásna sobotná pohodička stvorená na milú akciu pre deti a ich rodičov, ktorá sa uskutočnila na
detskom ihrisku na Sklabinskej. Akciu zorganizovalo OZ Mládež ulice.
Sme radi, že náš Slovenský Červený kríž Bratislava-Východne svojou „troškou“ prispel k zdarnému
priebehu akcie. Informovali sme o dôležitosti darcovstva krvi a predsedníčka SČK BA-Východné
Soňa Macejáková predviedla aj elegantnú weimarku „psiu bežkyňu“ Eny, čo všetko dokáže, a tiež
športovú bežeckú disciplínu BEH SO PSOM v bežeckom postroji NON-STOP-DOGWEAR. Beh si
vyskúšali viacerí zúčastnení a aj vynikajúci bežec Daniele Spallucci z Talianska.
Akcia mala nielen zábavný charakter, ale aj poučný. Slovenský Červený kríž predviedol ukážky
prvej pomoci. Je veľmi dôležité vedieť, čo robiť v situácií, kedy o záchrane života rozhodujú
sekundy. SČK BA-Východné propaguje darcovstvo krvi aj u bežcov, nakoľko behom získava krv
na „kvalite“. „Behaj a staň sa darcom krvi“ - taká je výzva pre záchranu života. Šport upevňuje
zdravie a kto je zdravý môže darovať naj-naj-naj- vzácnejšiu tekutinku na svete...
Nečakajte na chvíľu, keď Vám lekári povedia, že Váš blízky potrebuje krv.
Darujte krv skôr.
29.6. 2015 – Darovanie „Exkluzívnej bežeckej zdravej krvi“
Slovenský Červený kríž Bratislava-Východné svojou účasťou na rôznych kultúrnych a
spoločenských akciách, písaním článkov a tiež darovaním krvi, propaguje darcovstvo krvi a získava
prvodarcov. Krv je najvzácnejšia tekutina na svete - zachraňuje ľudské životy a preto je veľmi
dôležitá informovanosť širokej verejnosti o dôležitosti darcovstva krvi.
Dňa 29.6. 2015 sme sa stretli v Ružinovskej nemocnici - „bežecké stretko“, kde člen SČK BAVýchodné bežec Peter Hudec daroval krv a zároveň podporil on aj predsedníčka SČK BAVýchodné Soňa Macejáková prvodarkyňu - kolegyňu bežkyňu Barborku Buzášiovú. Barborka po
darovaní krvi povedala, že si myslela, že to bude horšie, ale bolo to v pohode.
Väčšina ľudí nejde darovať krv z viacerých dôvodov, napríklad, že sa boja, že neboli oslovení a
samostatne sa nerozhodnú ísť darovať krv... alebo im to nedovoľuje zdravotný stav. Nečakajte, až
Vás oslovia lekári Vášho blízkeho, že jeho zdravotný stav je vážny a preto darujte krv... darujte krv
skôr, s tým, že viete, že práve na Vašu krv niekto čaká po ťažkej operácií, či havárií...
10.10. 2015 – Zbierka potravín pre sociálne slabšie rodiny
Štyria členovia MS SČK BA-Východné sa zapojili do Zbierky potravín pre sociálne slabšie rodiny,
ktorú zorganizoval ÚzS SČK Bratislava-mesto vo všetkých predajniach Kauflandu po celom
Slovensku. Potraviny boli rozdelené mnohopočetným rodinám, sociálne slabším občanom,
seniorom a ľuďom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.

21.12. 2015 – Vianočná kvapka krvi s MS SČK BA-Východné
Dňa 21.12. 2015 Soňa Macejáková a Peter Hudec z MS SČK BA-Východné spolu s kolegyňou
bežkyňou Zuzkou odovzdali v Ružinovskej nemocnici tekutinu najvzácnejšiu - krv. MS SČK
Bratislava-Východné pravidelne organizuje darcovstvo krvi a získava nových darcov. Dôležitý je
ten prvý krok odhodlať sa darovať krv a potom to už bude Vaša samozrejmosť. Nájdite si čas na
záchranu života a pridajte sa k nám darcom krvi.

Krv v priebehu roka 2015 odovzdávali aj rodinní príslušníci členov MS SČK BA-Východné –
sestra-dvojička Soni Macejákovej – Libuša Puškárová aj s dcérou a tiež synovia Vierky
Drotovánovej.
24.11. 2015 – Stretnutie členov MS SČK Bratislava-Východné pri príležitosti Mesiaca október
– úcta k starším
S programom: 1. Privítanie, 2. Otvorenie rokovania, schválenie programu, 3. Voľba návrhovej
komisie, 4. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu pre rok 2016, 5. Návrhy na udelenie ocenení
SČK, 6. Návrh na podanie grantov, 7. Diskusia, 8. Schválenie uznesenia, 9. Tombola (pre každého
zúčastneného, do tomboly môžete prispieť aj Vy nejakou maličkosťou, ktorá by mohla druhých
potešiť), 10. Občerstvenie (vítané sú aj Vaše domáce dobrôtky), 11. Záver – kultúrny program,
každý prispeje tým čo vie ... (pustíme si CD-čka, zaspievame si, zatancujeme ... možno prídu aj
hostia...)
Miestny úrad v Rači organizoval kultúrne akcie v KS Impulz a v Nemeckom kultúrnom dome,
ktorých sa niektorí členovia MS SČK BA-Východné spoločne zúčastňovali.
Dvaja členovia Soňa Macejáková a Peter Hudec sa zúčastňovali rôznych bežeckých akcií – (napr.
Račianska desiatka/polmaratón, Vajnorský minimaratón, Beh Rendézom, na ktoré prišli fandiť aj
členovia MS SČK BA-Východné). Účasťou na behoch po celom Slovensku, aj v zahraničí,
propagujú zdravý.životný štýl. Behov sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci – bratia Drotovánovci,
ktorí dosahujú vynikajúce bežecké výsledky. Časť zo štartovného je venovaná na humánne účely.
Členovia Bohuš Kollár a Marcel Zudor sa venovali dobrovoľníckej činnosti. Bohuš navštevuje
pravidelne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Rači a Marcel pomáha ľuďom
v núdzi v Charite a zúčastňuje sa aj zbierok – potravinová pomoc aj s dobrovoľníčkou Vierkou
Drotovánovou.
V roku 2015 sme sa navždy rozlúčili s našou milou členkou Gabrielou Wenzlovou a dňa 31.10. aj
s jej manželom Eduardom Wenzlom, ktorí boli dlhoročnými členmi MS SČK BA-Východné
a napriek vysokému veku sa aktívne zapájali do činnosti a svojou prítomnosťou navodili na
stretnutiach príjemnú rodinnú atmosféru. Naša členka Mária Jarábeková pánovi Wenzlovi po smrti
manželky pomáhala ako opatrovateľka, nakoľko jeho zdravie sa stále zhoršovalo. Pani Jarábeková
je navrhnutá na ocenenie SČK „Zápis do knihy cti“, ktoré si plne zaslúži.
Miestny spolok SČK Bratislava-Východné patrí počtom členov medzi menšie organizácie, ale
každý jeden člen je vzácny človek, ktorý má bohaté životné skúsenosti. Za posledné 2 roky sme
prijali 6 nových členov vo veku 30-40 rokov, takže vekový priemer sa trošku omladil. Naďalej
budeme získavať nových členov, propagovať darcovstvo krvi a krv aj odovzdávať
Bratislava 5. 1. 2016
za Výbor MS SČK B-Východné
predsedkyňa Soňa Macejáková

POZVÁNKA
Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, Bratislava - Východné Vás
srdečne pozýva na
Stretnutie členov SČK BA-Východné
pri príležitosti konania Výročnej schôdze

Dátum konania: 11. február 2015 (streda)
Miesto konania: Kultúrne stredisko IMPULZ
Dopravná 22 (medzi Račou a Vajnorami)
Čas:
16 hod.
PROGRAM:
1. Privítanie
2. Otvorenie rokovania, schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti MS SČK B-Východné za rok 2014
5. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2014
6. Plán činnosti a návrh rozpočtu pre rok 2015
7. Návrhy na udelenie ocenení SČK
1. 6. Informácia o podaní grantu na projekt: „Spoločné stretnutia, šport, kultúra, darovanie krvi“
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Tombola (pre každého zúčastneného, do tomboly môžete prispieť aj Vy nejakou maličkosťou, ktorá by
mohla druhých potešiť)
11. Občerstvenie (vítané sú aj Vaše domáce dobrôtky)
12. Záver – kultúrny program (Viktor Lakatoš a vyše 80-ročný pán Žatko, ktorí nám na minulom stretnutí
zahrali a zaspievali tak krásne, že roztancovali celú sálu, prijali pozvanie aj tentokrát)
Na stretnutie sú pozvaní aj funkcionári z SČK Bratislava-mesto, poslanci a pán starosta Mgr. Peter Pilinský. V prípade,
že budú môcť prísť, tak budete mať priestor na otázky, ktoré Vás zaujímajú.

V prípade, že sa stretnutia nemôžete zúčastniť, oznámte to prosím na t. č. 4445-8438,0944-163651, alebo
0910-144136-Viera Drotovánová
predsedníčka Soňa Macejáková 0944-163651
za Výbor MS SČK, BA-Východné
Bratislava 2. 2. 2015

V roku 2015 ponúkame relax na Ranči Ouzkých v Bratislave spojený s obedom a exkurziou po stajniach
s odborným výkladom a ukážkou starostlivosti o koňa. Možnosť odfotiť sa na koníku (prípadne pri ňom)
a odvážnejší si môžu aj zajazdiť. (Bližšie informácie na stretnutí).

***

Pozývame Vás dňa 12.2. 2015 o 19.hod. do Nemeckého domu na hudobnú paródiu

komédia Slovak SHOWBIZ
Slovenský showbiznis pre začiatočníkov
s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom
(vstupné 4 EUR, v prípade schválenia projektu budú lístky na kultúrne podujatia preplatené)

***

V prípade, že Vás naše aktivity zaujali, bližšie informácie o členstve v SČK BA-Východné podá predsedkyňa
Soňa Macejáková

POZVÁNKA
Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, Bratislava - Východné Vás
srdečne pozýva na
Stretnutie členov SČK BA-Východné
(Október,mesiac úcty starším a blížiace sa Vianoce)

Miesto konania: Kultúrne stredisko IMPULZ, Dopravná 22 (medzi Račou a Vajnorami)
Dátum:
24.11. 2016
Čas:
16 hod.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Privítanie
Otvorenie rokovania, schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu pre rok 2016
Návrhy na udelenie ocenení SČK
Návrh na podanie grantov
Diskusia
Schválenie uznesenia
Tombola (pre každého zúčastneného, do tomboly môžete prispieť aj Vy nejakou maličkosťou, ktorá by
mohla druhých potešiť)
10. Občerstvenie (vítané sú aj Vaše domáce dobrôtky)
11. Záver – kultúrny program, každý prispeje tým čo vie... (pustíme si CD-čka, zaspievame si, zatancujeme,
možno prídu aj hostia...)
V prípade, že sa stretnutia nemôžete zúčastniť, oznámte to prosím na t. č. 4445-8438,0908-223087, alebo
0910-144136 Viera Drotovanová
predsedníčka Soňa Macejáková 0908-223087
za Výbor MS SČK, BA-Východné
Bratislava 18.11. 2015

***

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí,sní,
nebesky ticho spí,sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar,
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení,Boh Syn,
Ježiško,Láska, Boh Syn!

