
 Svetový deň Červeného kríža 

 

Každý rok 8. mája si Slovenský Červený kríž pripomína Svetový 

deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Po prvýkrát sa tento deň 

slávil na celom svete 8. mája 1948 – na výročie narodenia Henryho 

Dunanta – zakladateľa Červeného kríža a prvého nositeľa Nobelovej 

ceny za mier.  Stalo sa to na podnet najkrvavejšej bitke storočia pri talianskom SOLFERINE, 

kde zostalo 40 000 mŕtvych a tisíce ranených bez pomoci. Na základe týchto skúseností 

napísal knihu a rozposlal ju vládnucim rodom Európy, čím v roku 1863 sa prvý krát zišiel 

výbor – MEDZINÁRONÝ VÝBOR ČERVENÉHO KRÍŽA. V roku 1986 prijal nový 

názov – MEDZINÁRONÉ HNUTIE ČERVENÉHO KRÍŽA A ČERVENÉHO 

POLMESIACA. Na Slovensku vedú prvé stopy do roku 1881 , kedy vyvíjal svoju činnosť 

Uhorský ČK a od roku 1919 ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ. V prvých rokoch 

pomáhali ľuďom postihnutých vojnou: budoval útulky pre matky s deťmi, vychovával 

ošetrovateľky, rozdával šatstvo, zriaďoval sirotince, sanatória atď. V súčasnosti sa zúčastňuje 

na školeniach prvej pomoci, darovaní krvi, sociálne činnosti, pátracia služba, vodná záchranná 

služba atď.  

 

Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca tvoria tri zložky, a to 

Národná spoločnosť Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodný výbor 

Červeného kríža a Medzinárodná federácia spoločnosti Červeného kríža a Červeného 

polmesiaca. Riadi sa siedmimi princípmi a to humanita, neutralita, nestrannosť, nezávislosť, 

dobrovoľnosť, jednota a svetovosť. Pôsobí v 185 štátoch sveta. Hlavným sídlom je Ženeva 

(Švajčiarsko). Červený polmesiac je organizácia moslimského sveta, ktorá vznikla na základe 

rešpektu k náboženským odlišnostiam. Jeho ciele sa zhodujú s materskou organizáciou. 



Slovenský Červený kríž na území Slovenska pôsobí už 98 rokov, najprv ako 

Československý Červený kríž, po roku 1993 ako Slovenský Červený kríž a je súčasťou 

celosvetového Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Plní úlohy 

zakotvené v Ženevských dohovoroch, Štatúte Medzinárodného hnutia Červeného kríža a 

rezolúciách Medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Poslaním 

SČK je zmierňovať utrpenie, predchádzať mu, ochrana zdravia, životov, ale i úcty k ľudskej 

bytosti, podpora porozumenia medzi ľuďmi i národmi akokoľvek odlišných (viera, národnosť, 

farba pleti atď.) SČK je dobrovoľné občianske hnutie, do ktorého sa môže každý zapojiť na 

základe dobrovoľnosti v štruktúre miestnych spolkov SČK.  

 

http://www.redcross.sk/uvod 


