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ÚVOD
FONTIS – občianske združenie (ďalej len „združenie“) vyvíja svoju činnosť od roku 2000. Za toto obdobie sa
vyprofilovalo na združenie, ktoré má významné postavenie s pozitívnym vplyvom na región Požitavie, na ktoré sa
orientuje najviac, ale s dopadom na celé Slovensko, aj za jeho hranice. V roku 2010 združenie uskutočnilo množstvo
aktivít a projektov v oblastiach ochrany životného prostredia, uchovania kultúrneho dedičstva a mapovania
regionálnej histórie.

CIELE ZDRUŽENIA
Združenie sa svojim aktivitami zameriava predovšetkým na región Požitavia (obce a mestá ležiace na rieke Žitava) s
dopadom na celé Slovensko a iné krajiny v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej.
Oblasti činnosti združenia:
 podpora slovenskej kultúry, uchovávanie a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, mapovanie histórie,
 vydávanie knižných publikácii,
 ochrana životného prostredia, propagácia zdravého životného štýlu,
 starostlivosť o marginalizované skupiny – deti, ženy, seniori, národnostné a rasové menšiny žijúce v SR,
 podpora zdravia a športu.
Cieľ združenia napĺňajú nasledujúce činnosti:
a) vydavateľská a osvetová činnosť
b) podpora pôvodnej slovenskej tvorby
c) záchrana kultúrnych, historických a prírodných pamiatok
d) expozičná a muzeálna činnosť
e) prezentácia kultúrneho dedičstva Slovenska
f) propagácia Požitavia a regiónov Slovenska v SR a v zahraničí
g) organizovanie kultúrnych podujatí a podujatí zameraných na oblasť životného prostredia
h) ochrana životného prostredia
i) výchova a vzdelávanie všetkých vekových kategórii v oblastiach pôsobnosti združenia
j) získavanie peňažných prostriedkov na činnosť združenia

AKTIVITY ZDRUŽENIA V ROKU 2010
Internetový portál ZITAVA.SK
V roku 2010 internetový portál ZITAVA.SK oslávil svoje piate výročie. Za päť rokov svojej existencie sa na portáli stretlo
vyše 60 autorov – prispievateľov. Naďalej platí, že regionálny portál Požitavia patrí medzi najúspešnejšie regionálne
portály na Slovensku, čo sa týka obsahu aj kvality príspevkov a článkov.

1

Výročná správa 2010
FONTIS – občianske združenie

Tradičná fašiangová zabíjačka v Novej Vsi nad Žitavou
V spolupráci s miestnou organizáciou dôchodcov v Novej Vsi nad Žitavou sme organizovali tradičnú zabíjačku.

Svetový deň vody
Skupina dobrovoľníkov občianskeho združenia FONTIS a neformálna skupina pôsobiaca na portáli ZITAVA.SK sa
v rámci projektu Zelené Požitavie rozhodla pripojiť k celosvetovej aktivite Svetového dňa vody. Na obdobie od 15. do
21. marca 2010 pripravili najväčšie čistenie rieky Žitava v jej histórii. Rieku čistili od odpadkov a nečistôt pozdĺž jej
celého toku. Tradíciu tohto projektu sme úspešne odštartovali v roku 2009. K tejto iniciatíve sa pripojili aj niektoré
obecné a mestské úrady na Požitaví.
FONTIS – občianske združenie zastupoval Slovenskú republiku na celosvetových internetových portáloch venovaných
Svetovému dňu vody. Hlavným garantom podujatia sa stal Výskumný ústav vodného hospodárstva, ktorý udelil
FONTIS-u čestné uznanie za organizovanie tohto podujatia.
Zorganizovali sme seminár k téme povodne, ktorého sa zúčastnili občianske združenie Ľudia a voda, FONTIS –
občianske združenie, zástupcovia obcí a miest Požitavia a rôzni odborníci z oblasti ochrany životného prostredia.
Celkovo sa podujatia zúčastnilo viac ako 400 dobrovoľníkov.
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Mapy Požitavia
V mesiacoch február a marec sme umiestnili v Požitaví prvé tri mapy Požitavia – v lokalitách Zubria zvernica, Mašekov
mlyn a TIK Podhájska. V umiestňovaní ďalších máp budeme pokračovať v roku 2011.

Vydanie propagačných materiálov o Požitaví
Vydali sme dva propagačné materiály o Požitaví – pexeso Požitavia a maľovanku Požitavské povesti, ktoré podporila
Nadácia VÚB.
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Koštovka grófa Ambrózyho
V spolupráci s Požitavskou vínnou cestou a vinármi z Požitavia sme zorganizovali Koštovku grófa Ambrózyho počas
podujatia Ambrózyho dni v Arboréte Mlyňany. Cieľom podujatia bolo propagovať kvalitné požitavské vína pre
návštevníkov Požitavia.

Deň vodníkov
V mesiaci máj sme zorganizovali pre Základnú školu sv. Vojtecha vo Vrábľoch poldňové podujatie Deň vodníkov. Na
podujatí sa finančne podieľala Nadácia VÚB a Nitriansky samosprávny kraj. Cieľom podujatia bolo motivovať deti
k vyššej pozornosti pri prechádzke prírodou, ochrane životného prostredia a nakladania s odpadom. Akcia
pokračovala aj ďalší deň na Mašekovom mlyne v podobnom duchu. Pri príležitosti tohto podujatia sme vydali pexeso
s fotografiami zaujímavostí Požitavia a maľovánku s motívmi požitavských povestí.
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Jarmoky na Požitaví
V roku 2010 sme sa prezentovali na dvoch jarmokoch vo Vrábľoch a v Šuranoch. Počas jarmoku sme predstavili
Požitavie návštevníkom týchto dvoch miest a ponúkli im ručne vyrábané darčekové predmety. Výťažok z predaja bol
použitý na činnosť združenia (bankové poplatky, nákup kancelárskych potrieb a cestovné).

Povodne na Požitaví
Začiatkom júna 2010 na Požitaví nastali veľké povodne. FONTIS – občianske združenie prostredníctvom médií a najmä
prostredníctvom darcovského portálu Dobrá krajina vyzval ľudí na poskytnutie materiálnej pomoci ľuďom ohrozených
a postihnutých povodňami. Na základe tejto výzvy sa združeniu ozvalo niekoľko milých ľudí ochotných pomôcť.
Sprostredkovali sme komunikáciu medzi nimi a starostami obcí postihnutými povodňami a združením Človek
v ohrození a Slovenský červený kríž.
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Spolupráca na knihe Polmesiac nad Dunajom
Pomáhali sme spisovateľke Jane Solem z Nórska pri získavaní historických faktov pre román Plmesiac nad Dunajom.

Žitavská kosa
Dobrovoľníci združení okolo Žitavského luhu s podporou portálu ZITAVA.SK zorganizovali tradičné podujatie Žitavská
kosa v prírodnej rezervácii Žitavský luh.
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Prípravy na otvorenie Turistického informačného centra Požitavie
V septembri Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch schválilo prenájom priestoru pre zriadenie Turistického
informačného centra Požitavie v budove Mestského úradu vo Vrábľoch. V októbri začali prípravné práce na
vybudovaní jedinečného centra, prvého v regióne Požitavie.

Stretnutie priaznivcov portálu ZITAVA.SK
Tak, ako každý rok, aj v roku 2010 sa stretli priaznivci a autori portálu ZITAVA.SK dňa 19. decembra v pripravovanom
Turistickom informačnom centre Požitavie. Autori prediskutovali všetky aktivity a pripravili plány na ďalšie smerovanie
portálu v nasledujúcom roku.
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Uznania
V roku 2010 dostalo FONTIS – občianske združenie čestné uznanie od Výskumného ústavu vodného hospodárstva za
zorganizovanie veľkého čistenia rieky Žitava, za projekt Zelené Požitavie.

Fundraising
Štrukturálne fondy
V roku 2010 združenie po prvýkrát žiadalo o dotáciu zo štrukturálnych fondov EÚ, konkrétne v Operačnom programe
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 4 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, Opatrenie 4.1
s projektom „Posilnenie personálneho vybavenia v regionálnej neziskovej organizácii“. Do uzávierky tejto výročnej
správy sme nezískali vyjadrenie o stave nášho projektu a nebola nám schválená ani zamietnutá žiadosť.

Nadácie
Ešte v roku 2009 nám Nadácia VÚB schválila na projekt Dni vodníkov finančné prostriedky, a tak pomohla zrealizovať
krásne podujatie pre deti zo Základnej školy sv. Vojtecha vo Vrábľoch. Za poskytnutú finančnú pomoc sme nakúpili
športové potreby, knihy, hračky, pomôcky do tvorivých dielní a predovšetkým sme vydali prvé požitavské pexeso
a krásnu maľovanku s motívmi požitavských povestí, ktorých autorom je regionálny historik, pán Jozef Trubíni.
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Samospráva
Vďaka finančnej podpore Mesta Vráble, ktoré nám prispelo na prenájom priestorov a vystúpenie folklórnej skupiny,
sme mohli zrealizovať Medzinárodné mlynárske sympózium.

Nitriansky samosprávny kraj
Podujatie Dni vodníkov podporil finančne aj Nitriansky samosprávny kraj. Financie boli určené na prenájom priestorov
počas druhého dňa Dní vodníkov a na nákup drobného občerstvenia a nápojov.

Individuálne darcovstvo
Dobrá krajina
Veľkým úspechom pre naše združenie je zaradenie projektu Zelené Požitavie na darcovský portál Dobrá krajina, ktorý
spravuje Nadácia Pontis (www.dobrakrajina.sk). Aj v roku 2010 sme mali česť byť medzi jedinečnými projektmi, ktoré
menia tvár Slovenska, a ktoré vďaka portálu majú šancu získať podporu od individuálnych darcov. V roku 2010 sa
podarilo vyzbierať minimálnu čiastku na realizáciu projektu.

Ľudia ľudom
V roku 2010 sme využili možnosť uverejniť projekt „Nárečový slovník stredného Požitavia“ na ďalší darcovský portál.
Žiaľ, podarilo sa nám získať iba malú čiastku, ale aj vďaka tomuto portálu sme jedinečnú publikáciu spropagovali.
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Finančná správa

Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia 2010 zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery. Majetok
občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bežnom bankovom účte.
Stav pokladne k 1.1.2010: 6,98 €
Stav pokladne k 31.12.2010: 6,55 €
Stav na bežnom účte k 1.1.2010: 202,29 €
Stav na bežnom účte k 31.12.2010: 695,21 €

Príjmy 2010
prevod z roku 2009

209,27 €

dary

1470,00 €

granty

2332,31 €

2% dane

1313,22 €

ostatné (kreditné úroky)

1,02 €

Spolu

5325,82 €

Výdavky 2010
prevádzková réžia (zahŕňa nákup
pomôcok a materiálu v rámci
projektov)

3179,03 €

mzdové náklady

1298,40 €

dane

69,10 €

poplatky banke

77,53 €

Spolu

5227,08 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (701,76€), ktorý predstavuje príjem z 2% daní v roku 2010, presúvame do
nasledujúceho roka, aby sme ho mohli použiť na projekty plánované na rok 2011.

Záver
Táto výročná správa je dostupná na vyžiadanie e-mailom alebo telefonicky v sídle občianskeho združenia a na
stránkach občianskeho združenia.
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Kontakty
FONTIS – občianske združenie
Lúky 1112/13
952 01 Vráble
Registrácia na Ministerstve vnútra SR dňa 17.5.2000, číslo spisu: VVS/1–900/90–16750–1
fontis@zitava.sk, www.fontis.zitava.sk, 0908 784 987
Obrázky a fotografie vo Výročnej správe 2010 boli prevzaté z portálu www.zitava.sk. Všetky práva vyhradené!
Vráble, 1. marca 2011
Predstavenstvo:
Soňa Trubíniová, prezidentka ..................................................
Roman Zima, viceprezident......................................................
Ľuboš Trubíni, projektový manažér...........................................
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