
1. Základným poslaním S ČK je predchádzať a zmierňovať utrpenie všetkých ľudí 
bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie 
a spoločenské postavenie. 
 
2. Základné úlohy pri plnení poslania S ČK sú: 
a) pôsobiť ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby 
s výhradným oprávnením pripravovať a vykonávať pomocnú zdravotnícku službu; 
 
b) pripravovať dobrovoľných zdravotníkov SČK; 
 
c) pôsobiť v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a poskytovať pomoc v prípade 
katastrof, pri živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach alebo iných 
nešťastiach ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy; 
 
d) organizovať a sprostredkovávať, poskytovať pomoc pri katastrofách a núdzových 
stavoch v postihnutých oblastiach mimo územia republiky; 
 
e) organizovať zdravotnícku prípravu obyvateľov, školenie a výučbu obyvateľstva v 
poskytovaní prvej pomoci, obstarávať, udržiavať, obnovovať a vyraďovať 
zdravotnícke zásoby, organizovať a registrovať sieť záchranných tímov, byť 
garantom výučby prvej pomoci v autoškolách; 
 
f) pomáhať zdravotníctvu pri výchove k darcovstvu krvi a nábore darcov krvi, pri 
organizovaní a zabezpečovaní bezpríspevkového darcovstva krvi, prepravy krvi a 
oceňovať bezpríspevkových darcov krvi; 
 
g) organizovať pobyty pre zdravotne oslabené deti; 
 
h) poskytovať záchranné služby, sociálne a humanitné služby prostredníctvom 
domov humanity alebo iným spôsobom, spolupracovať pri verejnej zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti, pri riešení problémov bezdomovcov, utečencov a ostatných 
osôb, ktoré túto pomoc nevyhnutne potrebujú; 
 
i) zabezpečovať pátraciu službu podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových 
protokolov a príslušných medzinárodných pravidiel; 
 
j) oboznamovať obyvateľstvo so základnými princípmi Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca a s medzinárodným humanitárnym právom, a tak šíriť myšlienky mieru, 
vzájomnej úcty a porozumenia medzi ľuďmi a národmi; 
 
k) vydávať časopisy, publikácie, informačné a propagačné materiály o činnosti SČK a 
vykonávať reklamnú činnosť; 
 
l) získavať dobrovoľníkov pre prácu v SČK; postavenie a úlohy dobrovoľníkov 
upravuje osobitný predpis SČK schválený Najvyššou radou SČK; 
 
m) získavať personálne, materiálne a finančné zdroje na činnosť, ako predpoklad 
plnenia úloh pri pomoci zraniteľným ľuďom; 
 
n) plniť ďalšie úlohy, o ktoré ho požiada Vláda Slovenskej republiky, ak sú v súlade s 
princípmi Červeného kríža 
 

 

 
 


