
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 

Občianske združenie Kampanila, o. z. je združením osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti 

dobrovoľne, vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár. Naše občianske združenie nemá 

zamestnancov, všetky aktivity, ktoré boli organizované od vzniku združenia boli a sú vykonávané  

výlučne ako dobrovoľnícka činnosť. Aj to je dôvodom, prečo je nami organizovaných akcií početne 

menej. 

V roku 2016 sme zorganizovali osem kolokvií. Sú to pravidelné študijné stretnutia menšieho počtu 

ľudí. Všetky náklady na priestory a občerstvenie si hradia samotní účastníci z vlastných zdrojov v plnej 

výške. Kampanila tu zohráva úlohu organizátora. 

Významnejšou aktivitou roka 2016 bolo sympózium s názvom „Postsekulárna spoločnosť a my“. 

Sympózium je stretnutie širšieho okruhu záujemcov o danú tému. Snažíme sa zorganizovať ho raz 

ročne a pozvať naň prednášajúcich, ktorí patria medzi špičku v danej oblasti. Účastnícke poplatky 

i dobrovoľné príspevky sú použité na prenájom priestorov, na občerstvenie a na úhradu nákladov 

prednášajúcich. 

Občianske združenie Kampanila vedie podvojné účtovníctvo podľa postupov účtovania platných pre 

organizácie, ktoré nie sú zriadené na podnikanie. Nemáme povinnosť auditu, ani zákonnú povinnosť 

vypracovať výročnú správu. Hlásime sa však k transparentnosti, preto Vám na tomto mieste 

ponúkame tabuľkový prehľad o hospodárení za rok 2016. 

Príjmy občianskeho združenia za rok 2016 sa výrazne nelíšia od výnosov. Rozdiel je len v časovom 

rozlíšení výnosov z podielu zaplatenej dane. Prehľad príjmov za rok 2016 je v tejto tabuľke: 

Príjmy podľa zdrojov a účelu  Suma v EUR  

Prijaté dary od PO bez konkrétneho určenia účelu použitia             1 000    

Prijaté dary od FO                   10    

Príjmy z podielu zaplatenej dane                286    

Prijaté vstupné poplatky na sympózium             2 670    

Príjmy z hlavnej činnosti spolu:             3 966    

 

Výdavky občianskeho združenia za rok 2016 sa presne rovnajú nákladom. Nemáme žiadne 

neuhradené záväzky. 

Výdavky na hlavnú činnosť  Suma v EUR  

Ostatné služby – náklady na web stránku 75 

Ostatné dane a poplatky – notársky poplatok pre účely registrácie prijímateľa 
podielu zaplatenej dane 

55 

Osobitné náklady: náklady na organizáciu sympózia, v tom: prenájom miestnosti 
a ozvučovacej techniky, občerstvenie a obed účastníkov, náhrada nákladov pre 
prednášajúcich (cestovné, ubytovanie) 

3 430 

Iné ostatné náklady – bankové poplatky 91 

SPOLU výdavky na hlavnú činnosť                  3 651    

  

Prehľad peňažných tokov  Suma v EUR  

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia                484    

Príjmy podľa rozpisu v tabuľke             3 966    

Výdavky na hlavnú činnosť podľa rozpisu v tabuľke -           3 651    

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia                799    



Majetok občianskeho združenia tvoria iba nespotrebované peňažné prostriedky uložené na 

bankovom účte a v pokladnici: 

Neobežný majetok                  -      

Obežný majetok                 799    

      v tom:   

           peniaze v pokladnici                  93    

           peniaze na bankovom účte                706    

Náklady budúcich období                  -      

Majetok spolu                799    

 

Posledná tabuľka poskytuje prehľad o zdrojoch krytia majetku k 31.12.2016: 

Vlastné zdroje krytia                 513    

      v tom   

            základné imanie vytvorené z výsledkov minulých rokov                219    

            výsledok hospodárenie za bežný rok                                   294    

Záväzky spolu                  -      

Výnosy budúcich období                286    

      v tom:   

            časovo rozlíšený prijatý podiel zaplatenej dane                286    

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu                799    

 


