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Výročná správa 2008
FONTIS – občianske združenie
1. ÚVOD
FONTIS - občianske združenie vzniklo dňa 17. mája 2000 zápisom na Ministerstve vnútra SR ako
združenie na uchovanie kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike.
FONTIS sa zameriava predovšetkým na región Požitavia. Hlavným cieľom združenia je
podpora slovenskej kultúry a uchovávanie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenskej
republiky. Názov FONTIS pochádza z latinského slova „fóns“, čo znamená prameň.
Cieľ združenia napĺňajú nasledujúce činnosti:
• vydavateľská činnosť
• podpora mladých začínajúcich umelcov
• podpora pôvodnej slovenskej tvorby
• záchrana kultúrnych, historických a prírodných pamiatok
• expozičná a muzeálna činnosť
• organizovanie kultúrnych podujatí
• propagácia Slovenska v zahraničí
• prezentácia kultúrneho dedičstva Slovenska
Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie činnosti združenia počas roka a poskytuje
prehľad o vynaložených finančných prostriedkoch.
2. ČINNOSŤ ZDRUŽENIA V ROKU 2008
Portál ZITAVA.SK
Aj v roku 2008 sme úspešne pokračovali v budovaní portálu www.zitava.sk. Pripojili sa k nám
ďalší autori článkov, s nimi pribudli ďalšie zaujímavé témy, reportáže, rozhovory, články
a fotografie. Rozbehli sme diskusiu na portáli, ktorú sme v roku 2008 upravili do tematických
sekcií s novými pravidlami prispievania.
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Príprava nárečového slovníka
V roku 2008 sme začali s prípravou vydania nárečového slovníka – nárečia zo stredného
Požitavia. Autor Jozef Trubíni zozbieral veľké množstvo nárečových slov prostredníctvom
rozhovorov so staršími občanmi Vrábeľ a okolitých obcí a štúdiom literatúry týkajúcej sa
oblasti Požitavia.
Príprava knižnej publikácie o mlynoch na rieke Žitava
Autori Jozef a Ľuboš Trubíniovci naďalej intenzívne zbierali materiál na vydanie rozsiahlej knihy
o požitavských mlynoch.

Lesná škôlka Fontis
V roku 2006 sme s finančnou podporou nadácie Ekopolis založili na Rodinnej farme Mašekov
mlyn Lesnú škôlku Fontis, ktorú aj v roku 2008 čistili a udržiavali.
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Eko Land Art – čistenie rieky Žitavy
V apríli 2008 sa stretlo zopár priaznivcov internetového portálu zitava.sk, aby sčasti vyčistili
brehy rieky Žitava pri Tesárskych Mlyňanoch. Brehy rieky sú obvykle v týchto miestach značne
znečistené a pri každom zdvihnutí hladiny, odpad putuje dole po rieke až k Vrábľom.

Žitavská kosa 2008
V roku 2008 sa uskutočnil nultý ročník súťaže v kosení lúk Žitavská kosa, ktorý bol sprievodným
podujatím Požitavských folklórnych slávností vo Veľkej Mani. Súťaž sa uskutočnila v oblasti
prírodnej rezervácie Žitavský luh. Náš portál www.zitava.sk bol mediálnym partnerom
podujatia.
Prvé stretnutie autorov portálu ZITAVA.SK
Dňa 31. mája 2008 sa na Rodinnej farme Mašekov mlyn uskutočnilo stretnutie autorov a
priaznivcov internetového portálu ZITAVA.SK. Stretnutia sa zúčastnili viacerí autori a ich rodinní
príslušníci. Súčasťou stretnutia bola prezentácia o stránke, jej zaujímavostiach a
pripravovaných zlepšeniach, o ktorých účastníci v diskusii neskôr debatovali.
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Solarfest 2008
V sobotu 23. augusta sa uskutočnil už piaty ročník podujatia SolarFest 2008 na Rodinnej farme
Mašekov Mlyn pri Vrábľoch. Spoluorganizátorom podujatia bolo občianske združenie Fontis.
Počas prednášok bolo možné si vypočuť zaujímavé témy o využití biomasy a možnosti
pestovania energetických druhov vŕb v žitavskej doline, výhody a nedostatky veterných
parkov a tiež informácie o histórii požitavských vodných mlynov.

Druhé stretnutie autorov portálu ZITAVA.SK
Stretnutie autorov a priaznivcov portálu ZITAVA.SK sa uskutočnilo v sobotu 13. decembra 2008
v mlyne v Machulinciah u pána Ondreja Hvišča. Na stretnutí autori, ktorí prispievajú na portál
ZITAVA.SK zhodnotili súčasnú podobu portálu a dohodli sa na ďalšom vývoji, obsahu portálu,
spôsobe uverejňovania článkov a smerovaní diskusie na www.zitava.sk. Ocenili sme
najaktívnejších autorov portálu, ktorými sa za rok 2008 stali Pavol Tinák, Ondrej Valach a
Gabriel Šutka.
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Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili občianske združenie Fontis 2%-tami zo svojich
daní alebo dobrovoľnými príspevkami.
3. FINANČNÁ SPRÁVA
Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia 2006 zásoby, pohľadávky,
záväzky a úvery. Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze
v pokladni a na bežnom bankovom účte.
Stav pokladne k 1.1.2008: 2.309,60 Sk
Stav pokladne k 31.12.2008: 1.763,10 Sk
Stav na bežnom účte k 1.1.2008: 5.050,30 Sk
Stav na bežnom účte k 31.12.2008: 23.091,20 Sk
Príjmy 2008
dary a členské príspevky
2% dane
ostatné (kreditné úroky)
Spolu

1234,00 Sk
56.366,00 Sk
24,90 Sk
57.624,90 Sk

Výdavky 2008
projekty 2008

1.721,60 Sk

propagácia

5.044,00 Sk

vzdelávanie členov
ostatné
Spolu

30.000,00 Sk
2.932,50 Sk
39.698,10 Sk

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (17.926,80 Sk), ktorý predstavuje príjem z 2% daní v roku
2008, presúvame do nasledujúceho roka, aby sme ho mohli použiť na projekty plánované na
rok 2009.
4. ZÁVER
Táto výročná správa je dostupná na vyžiadanie e-mailom alebo telefonicky v sídle
občianskeho združenia a na stránkach občianskeho združenia
5. KONTAKT
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 2008 boli prevzaté z portálu www.zitava.sk. Všetky práva vyhradené!

Vráble, 22. apríla 2009

Soňa Trubíniová, prezidentka ..................................................
Eva Trubíniová, viceprezidentka..............................................
Ľuboš Trubíni, projektový manažér...........................................
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