Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019
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. Jedným z našich krátkodobých cieľov je zorganizovať aspoň raz ročne jedno
sympózium na aktuálnu tému, kde sa snažíme pozývať prednášajúcich, ktorí patria medzi špičku v danej oblasti.
Chceme sprístupniť prednášky významných osobností každému, kto má o danú tému záujem. Aj preto sa snažíme
náklady na organizáciu sympózií udržať na minime bez toho, aby sme museli znížiť kvalitu priestorov. Vaše príspevky
z podielu zaplatenej dane nám v tomto našom úsilí môžu výrazne pomôcť.
V roku 2019 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. Témy kolokvií si môžete pozrieť v stĺpčeku PREHĽAD AKTIVÍT.
Významnejšími aktivitami roku 2019 boli dve sympóziá. V prvom prípade išlo o reprízu úspešného sympózia z roku 2018
„Radosť lásky“ – reprízu sme zorganizovali v spolupráci z OZ FUGA v Košiciach, druhé sympózium s názvom „Autorita
cirkvi v demokratickej spoločnosti – 30 rokov po...“ sa konalo v Bratislave. Sympózium je stretnutie širšieho okruhu
záujemcov o danú tému. Účastnícke poplatky i dobrovoľné príspevky sú použité na prenájom priestorov, na
občerstvenie a na úhradu nákladov prednášajúcich. Záznam zo sympózií si tiež môžete pozrieť na našej stránke v časti
PREHĽAD AKTIVÍT.
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 2019.

Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2019

Zostatok na bankovom účte na začiatku roka:
Príjmy:
Prijaté vstupné poplatky na sympózium
Prijaté dary od fyzickej osoby

rok 2019
1 407

rok 2018
225

1 300
3 000
687

1 450
1 500
392

4 987

3 342

2 113

1 990

Poskytnutý dar na vydanie publikácie
Výdavky spolu

136
97
400

74
96
-

2 746

2 160

Zostatok na bežnom účte k 31.12. bežného roka

3 649

1 407

Prijaté dary od PO
Príjmy z podielu zaplatenej dane
Príjmy spolu
Výdavky:
Osobitné náklady na organizáciu sympózia, v tom: prenájom
miestnosti a ozvučovacej techniky, občerstvenie a obed
účastníkov, náhrada nákladov pre prednášajúcich (cestovné,
ubytovanie)
Notárske poplatky
Bankové poplatky

