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Vec

Finančná správa   deviateho   ročníka   celoslovenskej kampane Červené stužky  

Dovoľujeme si Vám predložiť finančnú správu deviateho ročníka celoslovenskej kampane 

Červené stužky 2015, 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 2015“), Okresného úradu, odboru školstva v Žiline a mesta Žilina.

V správe si dovoľujeme poďakovať:

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

a bezpečnosť v školách 2015“,

 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  1.12.2015  -  počas  stretnutia  pri  vyvrcholení 

deviateho ročníka kampane Červené stužky, 

 odborným  garantom  a  spolupracovníkom  kampane  Červené  stužky,  ktorí  realizovali 

odbornú garanciu a spoluprácu bez nároku na finančné ohodnotenie.

Kampaň Červené stužky v roku 2015 disponovala iba uvedenými finančnými prostriedkami. 

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

ohodnotenie. 

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


Zdroje financií a ich použitie v kampani Červené stužky v roku 2015
Zdroj Príjmy
Požadovaná dotácia MŠVVaŠ SR „Zdravie a bezpečnosť v školách 2014“ 5000 €
Vklad Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline 290 €
Spolu 5290 €

Výdavky Spolu

Ceny za výtvarnú súťaž SŠ 120 €

Ceny za výtvarnú súťaž ZŠ 120 €

Ceny za výtvarnú súťaž ŠZŠ 120 €

Ceny za výtvarnú súťaž reedukačné zariadenia 120 €

Ceny za súťaž „Živá červená stužka“ 900 €

Ceny za súťaž SŠ Spot pre Červené stužky 200 €

Ceny za súťaž Športom pre Červené stužky 965 €

Propagačný materiál kampane - plagát kampane 360 €

Propagačný materiál kampane - perá kampane 435 €

Propagačný materiál - kalendár kampane na rok 2016 900 €

Webová stránka kampane - webový správca - úpravy 250 €

Občerstvenie a obedy 1.12.2015 350 €

Režijné náklady- poštovné a doména 310 €

Ceny pre členov komisií 140 €

Spolu: 5290 €

PhDr. Anna Poláčková


	riaditeľom škôl a školských zariadení, učiteľom, vychovávateľom a koordinátorom celoslovenskej kampane Červené stužky
	Žilina 14.12. 2015

