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Riaditeľom škôl a školských zariadení, 

koordinátorom celoslovenskej kampane 

Červené stužky 

 

Žilina 12.12. 2008  

 
Vec 

Finančná správa celoslovenskej kampane Červené stužky 

 

Dovoľujeme si Vám predložiť finančnú správu celoslovenskej kampane Červené stužky za 

rok 2008. Kampaň organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou MŠ SR 

a KŠÚ v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách“) a pod záštitou primátora mesta 

Žiliny Ivana Harmana.  

V správe si dovoľujeme poďakovať: 

� MŠ SR a KŠÚ v Žiline za finančnú podporu v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách,“ 

� riaditeľstvu GSF v Žiline za finančný vklad do projektu, 

� mestu Žilina a p. primátorovi Ivanovi Harmanovi za poskytnutie veľkej zasadačky na Mestskom 

úrade v Žiline počas regionálneho stretnutia 1.12. 2008 zadarmo a tiež za poskytnutie sumy 

7 500 Sk na zabezpečenie ozvučenia počas tohto stretnutia, 

� mestu Žilina za vecné ceny pre víťazov celoslovenskej výtvarnej súťaže a regionálnej súťaže 

v tvorbe PC prezentácií, 

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

finančné ohodnotenie, 

� médiám - hlavne STV a TV LUX, 

� prednášajúcim na regionálnych stretnutiach, ktorí prednášali bez nároku na finančné 

ohodnotenie, 

� všetkým organizátorom regionálnych stretnutí.  

Bratislava  

- ďakujeme Mgr. Oľge Ďuranovej a žiakom konzervatória za organizačné zabezpečenie 

regionálneho stretnutia, 



- vedeniu Kultúrneho centra Zrkadlový háj v Bratislave ďakujeme za poskytnutie veľkej sály za 

symbolický poplatok. 

Košice 

- ďakujeme Mgr. Slavke Virasztóovej, riaditeľstvu a žiakom Súkromného gymnázia na Dneperskej 

ulici v Košiciach za organizačné zabezpečenie regionálneho stretnutia, 

- ďakujeme starostke MČ Košice Nad jazerom MVDr. Anny Jenčovej za poskytnutie sály zadarmo. 

Trebišov  

- ďakujeme Ing. Viere Vagašovej, riaditeľstvu a žiakom Obchodnej akadémie v Trebišove 

za organizačné zabezpečenie regionálneho stretnutia, 

- primátorovi mesta Trebišov MVDr. Vladimírovi Anďalovi, CSc. ďakujeme za poskytnutie 

zasadačky na Mestskom úrade zadarmo.  

Trnava 

- ďakujeme Mgr. Marte Vozárovej, riaditeľstvu a žiakom Gymnázia Angely Merici v Trnave 

za organizačné zabezpečenie regionálneho stretnutia, 

- ďakujeme primátorovi mesta Trnava Ing. Štefanovi Bošnákovi za poskytnutie kina Hviezda 

zadarmo.  

Levoča 

- ďakujeme Mgr. Natálii Bajtošovej, riaditeľstvu a žiakom Gymnázia sv. Františka Assiského 

v Levoči za organizačné zabezpečenie regionálneho stretnutia. 

Nemšová 

- ďakujeme  Ing. Ivete Straškovej, riaditeľstvu a žiakom Spojenej katolíckej školy sv. Rafaela 

v Nemšovej za organizačné zabezpečenie regionálneho stretnutia, 

- primátorovi mesta Nemšová p. Jánovi Mindárovi ďakujeme za poskytnutie Klubu S zadarmo.  

 

V priloženej tabuľke uvádzame zdroje financií a ich použitie v kampani:  

 

Zdroj Príjmy 

Požadovaná dotácia MŠ SR 
190 000 Sk 

Vklad Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline 
10 000 Sk 

Spolu 
200 000 Sk 

 
 
 



Predpokladané výdavky Suma 

Režijné náklady- kancelárske potreby a poštovné 18 000 Sk 

Propagačný materiál - plagát kampane  8 000 Sk 

Profesionálny spot kampane 6 000 Sk  

Propagačný materiál  - informačné bulletiny 25 000 Sk 

Propagačný materiál - pohľadnice 
 

23 000 Sk 

Ceny pre celoslovenskú výtvarnú súťaž  
- knižné poukážky a knihy 

10 000 Sk 

Cestovné a obedy pre víťazov výtvarnej súťaže 
 

2 000 Sk 

Ceny pre celoslovenskú literárnu súťaž  
- knižné poukážky a knihy 

20 000 Sk 

Ceny pre regionálnu súťaž v tvorbe 
- knižné poukážky a knihy 

16 000 Sk 

Kniha kampane  29 000 Sk 

Materiál na tvorbu červených stužiek 12 000 Sk 

Stolový kalendár kampane na rok 2009  18 000 Sk 

Fungovanie webovej stránky kampane 1 000 Sk 

Exkurzia žiakov GSF do RETESTu v Bratislave 
 

12 000 Sk 

Spolu: 200 000 Sk 

 
 
 

Kampaň Červené stužky 2008 disponovala iba uvedenými finančnými prostriedkami. Práca 

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

ohodnotenie.  

 

 

Žilina dňa 12.12. 2008  

 

PhDr. Anna Poláčková 


