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Finančná správa celoslovenskej kampane Červené stužky 2011 

 

Dovoľujeme si Vám predložiť finančnú správu piateho ročníka celoslovenskej kampane 

Červené stužky za rok 2011. Kampaň organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline 

s podporou MŠVVaŠ SR a KŠÚ v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách 2011“) 

a pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku.  

 

V správe si dovoľujeme poďakovať: 

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

v školách 2011,“ 

� riaditeľstvu GSF v Žiline za finančný vklad do projektu, 

� mestu Žilina a p. primátorovi Ing. Igorovi Chomovi za prepožičanie veľkej zasadačky na MÚ 

v Žiline zdarma, 

� odborným garantom kampane Červené stužky, ktorí prijali odbornú garanciu bez nároku na 

finančné ohodnotenie, 

� médiám, ktoré sprostredkovali informácie o kampani školám, ako aj širokej verejnosti 

Slovenska. 

 

V priložených tabuľkách uvádzame zdroje financií a ich použitie v kampani:  

 

Zdroj Príjmy 

Požadovaná dotácia MŠ SR 
7125 € 

Vklad Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline 
  375 € 

Spolu 7500 € 
 
 

 



Predpokladané výdavky Suma 
 
Komentár 

Režijné náklady 
 

750 € 
na nákup kancelárskych potrieb,  
na poštovné a na zaplatenie domény 
www.cervenestuzky.sk  

Propagačný materiál - plagát 300 € 
na propagáciu kampane 

Propagačný materiál - stolový kalendár 
kampane na rok 2012 

860 € 
na poďakovanie a ako odmena  

Ceny pre celoslovenskú výtvarnú súťaž SŠ 
- knižné poukážky 

220 € 
prvé miesto:   cena v hodnote   100 eur      
druhé miesto: cena v hodnote     70 eur      
tretie miesto:  cena v hodnote     50 eur      

Ceny pre celoslovenskú výtvarnú súťaž ZŠ 
- knižné poukážky 

150 € 
prvé miesto:   cena v hodnote     70 eur      
druhé miesto: cena v hodnote     50 eur       
tretie miesto:  cena v hodnote     30 eur       

Ceny pre celoslovenskú výtvarnú súťaž 
ŠZŠ - knižné poukážky 

150 € 
prvé miesto:   cena v hodnote     70 eur      
druhé miesto: cena v hodnote     50 eur       
tretie miesto:  cena v hodnote     30 eur       

USB flash disk (20 ks) a tričká (100 ks) 
s označením kampane  

500 € 
propagačný materiál kampane 

Metodická príručka 
 

1340 € 
pre vzdelávanie v kampani 

Cena pre aktívnych pedagógov SŠ 
v piatich ročníkoch kampane  

750 € 
15 cien pre pedagógov SŠ - knižné 
poukážky 

Cena pre aktívnych pedagógov ZŠ 
v piatich ročníkoch kampane  

500 € 
10 cien pre pedagógov ZŠ - knižné 
poukážky 

Cena pre aktívnych pedagógov ŠZŠ 
v piatich ročníkoch kampane  

250 € 
5 cien pre pedagógov ŠZŠ - knižné 
poukážky 

Cena pre administrátora webovej stránky  300 € 
cena kampane pre administrátora 
webovej stránky za jej fungovanie počas 
piatich ročníkov kampane  

Výroba DVD In your face 1430 € 
pre vzdelávanie v kampani 

Spolu: 7500 € 
 

 
 

Piaty ročník kampane Červené stužky 2011 disponoval uvedenými finančnými 

prostriedkami. Práca organizátora nie je vyčíslená financiami, pretože bola uskutočnená bez nároku 

na finančné ohodnotenie.  

 

Žilina, dňa 31.12. 2011 

 

PhDr. Anna Poláčková 


