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Riaditeľom škôl a školských zariadení, 

učiteľom, vychovávateľom a koordinátorom 

celoslovenskej kampane Červené stužky

Žilina 15.12. 2012

Vec

Finančná správa   šiesteho   ročníka   celoslovenskej kampane Červené stužky  

Dovoľujeme si  Vám predložiť  finančnú správu šiesteho ročníka celoslovenskej  kampane 

Červené stužky 2012, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pod záštitou 

Dr. Dariny Sedlákovej MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou Ministerstva 

školstva,  vedy,  výskumu a  športu  SR (v  rámci  rozvojového projektu  „Zdravie  a  bezpečnosť  v 

školách 2012“), Krajského školského úradu v Žiline a mesta Žilina.

V správe si dovoľujeme poďakovať:

 MŠVVaŠ SR a KŠÚ v Žiline za finančnú podporu v rámci rozvojového projektu „Zdravie 

a bezpečnosť v školách 2012“,

 riaditeľstvu Gymnázia sv.Františka v Žiline za finančný vklad do projektu,

 mestu  Žilina  a   p.  primátorovi  Ing.  Igorovi  Chomovi  za  bezplatné  poskytnutie  veľkej 

zasadačky  na  Mestskom úrade  v Žiline  dňa  30.11.2012  -  počas  slávnostného  stretnutia  pri 

vyvrcholené kampane Červené stužky, 

 odborným  garantom  kampane  Červené  stužky,  ktorí  realizovali  odbornú  garanciu  bez 

nároku na finančné ohodnotenie,

 Misii  sv.  Jána  v JAR,  Školským  sestrám  sv.  Františka  a Videoartu  za  ich  finančný 

príspevok pre  film kampane Príbehy anjelov.  

Kampaň Červené stužky v roku 2012 disponovala iba uvedenými finančnými prostriedkami. 

Práca organizátorov nie je vyčíslená financiami, pretože bola uskutočnená bez nároku na finančné 

ohodnotenie. 

Žilina dňa 1.12. 2012

PhDr. Anna Poláčková

http://www.gymsvfza.edu.sk/


Zdroje financií a ich použitie v kampani

Zdroj Príjmy
Požadovaná dotácia MŠVVaŠ SR „Zdravie a bezpečnosť v školách 2012“ 6 650 €
Vklad Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline   350 €
Spolu 7 000 €

Výdavky Suma Spolu

Ceny za celoslovenskú výtvarnú súťaž SŠ
1. miesto 100 €
2. miesto 80 €
3. miesto 70 €

250 €

Ceny za celoslovenskú výtvarnú súťaž ZŠ
1. miesto 70 €,
2. miesto 50 €
3. miesto 30 €

150 €

Ceny za celoslovenskú výtvarnú súťaž ŠZŠ
1. miesto 70 €,
2. miesto 50 €
3. miesto 30 €

150 €

Ceny za celoslovenskú literárnu súťaž SŠ ocenenie 10 príspevkov 
po 50 €

500 €

Ceny za súťaž Aktivita pre Červené stužky –

tričká kampane
10 škôl
po 20 tričiek 

540 €

Ceny za Správy pre Červené stužky ocenenie 10 správ 
po 50 €

500 €

Propagačný materiál - plagát kampane 500 ks 350 €

Propagačný materiál -

stolový kalendár kampane na rok 2013
600 ks 900 €

Fotoaparát – na dokumentáciu kampane 1 ks 300 €

Cena pre administrátora webovej stránky poukážka do športového 
obchodu HUDY 200 €

DVD Príbehy Anjelov - výroba scenár, réžia, strih ... 1500 €

DVD Príbehy Anjelov - tlač DVD 700 ks 960 €

Režijné náklady- poštovné a kancelárske potreby 700 €

Spolu: 7000 €
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