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VÝROČNÁ SPRÁVA 2009
FONTIS – občianske združenie

1. 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 hranice Slovenska.
V roku 2009 združenie uskutočnilo množstvo aktivít a projektov v oblastiach ochrany
životného prostredia, zachovania kultúrneho dedičstva a mapovania regionálnej histórie.
Zaslúžilo sa o propagáciu Požitavia na významných podujatiach a svojim aktívnym prístupom
prispelo k zastaveniu budovania veterného parku v blízkosti Vrábeľ a Teliniec.
V roku 2009 Snem združenia prijal zmenu Stanov, ktorá bola zaregistrovaná na
Ministerstve vnútra SR dňa 9. októbra 2010. V nich Snem rozšíril ciele a oblasti činnosti
združenia nasledovne:
Cieľ 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

2. ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
Portál ZITAVA.SK
V roku 2009 sme pokračovali v úspešnej činnosti portálu ZITAVA.SK a rozšírili sme ho o nové
príspevky. Znovu sa k nám pridali noví autori, ktorí obohatili portál o nové zaujímavosti a so
svojim poznatkami sa týmto spôsobom podelili s návštevníkmi portálu. Návštevnosť portálu
z roka na rok narastá. Podľa štatistík prístupov na internete môžeme konštatovať, že portál
získal svojich stálych návštevníkov a čitateľov.
V roku 2009 navštívilo portál viac ako 80-tisíc unikátnych návštevníkov. V tomto roku sme
portál zaregistrovali na celosvetovej sociálnej sieti Facebook.
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Svetový deň vody

V marci 2009 združenie v spolupráci so zlatomoraveckými turistami zorganizovalo najväčšie
čistenie rieky Žitava v jej histórii. Celkovo sa ho zúčastnilo viac ako 200 nadšencov, ktorí počas
siedmich dní vyčistili niektoré kritické úseky rieky. Tento projekt sa konal pri príležitosti
Svetového dňa vody a podporili ho mnohé obce a mestá Požitavia. Občianske združenie
FONTIS a internetový portál ZITAVA.SK zastupovali Slovenskú republiku na celosvetových
portáloch venovaných k Svetovému dňu vody.
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Žitavská kosa 2009

V roku 2009 sa uskutočnil prvý ročník súťaže v kosení lúk Žitavská kosa, ktorý bol sprievodným
podujatím Požitavských folklórnych slávností vo Veľkej Mani. Súťaž sa uskutočnila v prírodnej
rezervácii Žitavský luh. Portál www.zitava.sk bol mediálnym partnerom podujatia.

Mediálna podpora PodhájskaFest 2009

V sobotu 11. júla 2009 sa v Podhájskej uskutočnil už 3. ročník letného hudobného festivalu
PodhájskaFest 2009. Na pódiu sa predstavilo veľa slovenských a českých skupín, napríklad:
Adam Ďurica, Horská Chata, Plus-Mínus, SKA2TONICS, Barbora Šulíková či legendárna
Tublatanka a Alkehol. Ľudí "rozbláznila" anglická formácia Maslow. Celé podujatie moderoval
Peter Pinďo Lengyel. Portál ZITAVA.SK bol jedným z mediálnych partnerov.
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Nárečový slovník

Po trojročnej usilovnej práci regionálneho spisovateľa, pána Jozefa Trubíniho, sa podarilo
pripraviť na vydanie slovník nárečia stredného Požitavia, ktorý obsahuje vyše 3000
nárečových slov. Odbornú spoluprácu poskytol pán Tomáš Bánik z Univerzity Konštantína
filozofa, ktorý trpezlivo konzultoval finalizáciu slovníka a poskytoval cenné a odborné rady.
Slovník vydá FONTIS – občianske združenie v prvej polovici roka 2010.

Propagácia portálu ZITAVA.SK a Požitavia

V septembri 2009, pri príležitosti Svetového dňa turizmu, združenie propagovalo atrakcie
Požitavia na Svätoplukovom námestí v Nitre. Stánok nášho združenia bol považovaný za
jeden z najkrajších a najpútavejších. Pútavou, nielen pre deti, bola maketa požitavského
vodníka. Pri tejto príležitosti vydalo združenie aj tlačené informačné bulletiny a mapu
Požitavia.
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Natáčanie dokumentu o Požitaví

Historik a spisovateľ Pavel Dvořák uskutočnil štvordňové natáčanie dokumentu o Vozokanskej
bitke. Natáčalo sa v interiéri aj v okolí Rodinnej farmy Mašekov mlyn vo Vrábľoch, pod sochou
Vozokanského leva, vo Veľkých Vozokanoch, Čiernych Kľačanoch a v Tesárskych
Mlyňanoch. Poobede sa presunuli k Vozokanskému levovi, kde točili až do neskorého
večera. Na príprave filmu sa združenie spolupodieľalo organizačne.

Lesná škôlka Fontis
V roku 2006 sme s finančnou podporou nadácie Ekopolis založili na Rodinnej farme Mašekov
mlyn Lesnú škôlku Fontis, o ktorú sa v roku 2009 starali dobrovoľníci združenia.
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Stop Veterným parkom na Požitaví/ Solarfest 2009

Festival solárnej energie bol v roku 2009 venovaný výlučne petícii a kampani proti výstavbe
veterného parku pri Vrábľoch.
Rok 2009 bol pre iniciatívy združenia úspešným v mnohých smeroch. Po štyroch rokoch
intenzívnej dobrovoľnej práce na kampani proti výstavbe veterného parku pri Vrábľoch sa
podarilo aj vďaka podpore vyše 1.600 obyvateľom Vrábeľ a okolia zvíťaziť nad nezmyselným
projektom výstavby Veterného parku Vráble a Telince. Naša iniciatíva sa doniesla k mnohým
organizáciám na Slovensku, ktoré ju podporili a dostala sa až za jeho hranice. Európska
platforma proti veternej energii (EPAW) zaregistrovala túto iniciatívu z mesta Vráble.

Darčekové predmety a materiály vydané
V tomto roku sme pripravili niekoľko darčekových a propagačných materiálov venovaných
jednej z úspešných činnosti združenia – internetovému portálu ZITAVA.SK. Zakúpili sme tričká s
logom ZITAVA.SK a ekologické – drevené perá s potlačou. Tričká dostali priaznivci a autori
portálu a členovia združenia.
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Propagačné materiály

Okrem darčekových predmetov sme v roku 2009 vydali jednu brožúru v počte 6000 kusov
venovanú regiónu Požitavie.
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Ďalej sme vydali obrázkovú mapu Požitavia s vyznačenými turistickými atrakciami na Požitaví
v počte 1000 kusov.

Strieborná nedeľa pre Žitavu

Už v roku 2009 sa združenie pripravovalo na aktivity a projekty roku 2010. Pilotnou akciou
k podujatia čistenia rieky Žitavy bolo stretnutie pár dobrovoľníkov a spolupracovníkov
združenia v Zlatých Moravciach. Vyčistili brehy Žitavy v úseku asi 1,5km, kde vyzbierali 19 vriec
odpadu.
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Stretnutia autorov portálu ZITAVA.SK

V predvečer Vianoc sa autori a priaznivci portálu www.zitava.sk stretli pod zasneženým
Veľkým Inovcom na Chate pod Inovcom, kde zhodnotili uplynulý rok a predebatovali plány
na rok 2010. Stretnutia autorov sa uskutočňujú v snahe neustále vylepšovať obsah a štruktúru
portálu.
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3. FUNDRAISING

V roku 2009 sa združeniu podarilo získať na spoluprácu dvoch významných partnerov:

Nadácia Pontis

Združenie sa uchádzalo o podporu na projekt čistenia rieky Žitavy pri príležitosti Svetového
dňa vody pod názvom Zelené Požitavie v Nadácii Pontis. Nadácia prišla s myšlienkou
vybudovania portálu individuálneho darcovstva. Do tohto jedinečného programu bolo
združenie zaradené. Prostredníctvom neho môže získavať finančné prostriedky od
individuálnych darcov. Program sa volá Dobrá krajina a nachádza sa na internete na adrese
www.dobrakrajina.sk.
Spustenie programu sa uskutočnilo na Koncerte pre všímavých v Bratislave v novembri 2009,
kde sa združenie prezentovalo prostredníctvom informačného stánku.

Nadácia VÚB

Koncom roka 2009 vyhlásila Nadácia VÚB výzvu na získavanie grantov v rámci
Zamestnaneckých projektov. V spolupráci s dobrovoľníkom združenia Jurajom Vojtekom,
ktorý je zamestnancom VÚB, sme sa o grant uchádzali s projektom pre deti pod názvom „Dni
vodníkov“. S projektom sme uspeli, a tak ho s radosťou zrealizujeme v roku 2010. Vďaka
podpore nadácie môžeme prispieť k vzdelávaniu detí v oblasti ekológie a tradičných
remesiel.
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4. FINANČNÁ SPRÁVA

Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia 2009 zásoby, pohľadávky,
záväzky a úvery. Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze
v pokladni a na bežnom bankovom účte.
Stav pokladne k 1.1.2009: 58,53 € (1.763,10 Sk)
Stav pokladne k 31.12.2009: 6,98 € (210,30 Sk)
Stav na bežnom účte k 1.1.2009: 766,49 € (23.091,20 Sk)
Stav na bežnom účte k 31.12.2009: 202,29 € (6094,19 Sk)
Príjmy 2009
prevod z roku 2008
dary a členské príspevky
2% dane
ostatné (kreditné úroky)
Spolu

825,02 €
0,00 €
2.079,53 €
0,75 €
2.905,30 €

Výdavky 2009
projekty 2009

1.584,50 €

propagácia

748,33 €

mzdové náklady

129,00 €

vzdelávanie členov
poplatky banke
ostatné

0,00 €
55,03 €
179,17 €

Spolu
2.726,13 €
Položka „ostatné“ zahŕňa nákup kancelársky potrieb, kopírovanie, tlač materiálov, cestovné náhrady
a iné prevádzkové náklady a nákup ostatného spotrebného materiálu.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (209,29 €/ 6.305,10 Sk), ktorý predstavuje príjem z 2% daní
v roku 2009, presúvame do nasledujúceho roka, aby sme ho mohli použiť na projekty
plánované na rok 2010.

5. ZÁVER

Táto výročná správa je dostupná na vyžiadanie e-mailom alebo telefonicky v sídle
občianskeho združenia a na stránkach občianskeho združenia

6. 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 2009 boli prevzaté z portálu www.zitava.sk. Všetky práva vyhradené!
Konverzný kurz 30,126 Sk/ 1 €..

Vráble, 8. februára 2010

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