




KTO SME...?

REVIA – názov vystihuje charakter kraja, v ktorom žijeme a ktorý pomáhame rozvíjať. 
Réva = vinič, Viva = živá, Via = cesta – „živá cesta révy“.

Malokarpatská – od 10.9.2001 pôsobí REVIA ako nástupca Komunitného združenia Sami 
– Sebe (založeného v roku 1996) v malokarpatskom regióne od Bratislavy až po Trnavu, 
to znamená v asi 20 obciach a mestách s približne 160 000 obyvateľmi. Niekedy 
pôsobíme aj v iných častiach Slovenska, podľa želaní našich darcov.   

Komunitná - REVIA podporuje aktívnych ľudí, ktorí neváhajú pomôcť tam, kde je to 
potrebné – v mieste, kde žijú, vo svojej komunite. Je elementom spájajúcim verejný, 
podnikateľský a neziskový sektor v prospech skvalitnenia života a prostredia regiónu.

Nadácia – verejnoprospešná mimovládna nezávislá nezisková organizácia, ktorá sa riadi 
zákonom o nadáciách č. 34/2002 Z.z. a v zmysle zákona nadačnou listinou. Zapísaná je 
v registri nadácií MVSR pod č. 203/Na-96/623. Nadácia združuje majetok určený na 
verejnoprospešné ciele v súlade s jej poslaním. 

POSLANIE

skvalitňovanie života obyvateľov malokarpatského regiónu a okolia
vyhľadávanie, aktivizácia a spájanie zdrojov: nápadov, energie a finančných 
prostriedkov ľudí, ktorí majú chuť ovplyvňovať život komunity na lokálnej úrovi
rozvíjanie filantropie - darcovských, dobročinných a dobrovoľníckych postojov.

CIELE   

podpora neziskových dobrovoľníckych projektov obyvateľov regiónu 
zameraných               na skvalitnenie života danej komunity
spájanie verejného, podnikateľského a neziskového sektora v prospech 
regiónu
poskytovanie servisných a poradenských služieb mimovládnym organizáciám 
aktivistom, darcom
informovanie a vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti neziskového sektora.



ŠPECIFIKÁ – ČO NÁS CHARAKTERIZUJE?

Zameranie na komunitu - všetky aktivity prinášajú osoh komunite, napomáhajú 
aktivizácii ľudí, ich záujmu o veci verejné s cieľom vzájomne sa spojiť, vytvoriť 
niečo spoločné pre seba i pre iných a konkrétne čosi zmeniť vo svojom okolí 
vlastným pričinením.

Verejnoprospešnosť - vyhľadávame a podporujeme aktívnych ľudí so zámerom 
zlepšiť život svojho okolia aj svoj.

Darcovstvo - vyhľadávame ľudí, ktorí by sa radi pridali, ale iné povinnosti im to 
neumožňujú, a tak prispejú peniazmi.

Dobrovoľníctvo - pracujeme dobrovoľnícky (neplatení dobrovoľníci pri akciách, 
správna rada, miestni konzultanti, atď.) a prinášame tak ľudskú pridanú hodnotu.

Sociálny kapitál – vytvárame informovaním a motivovaním ľudí, aby sa zapojili 
podľa svojich možností.

Medzisektorová spolupráca - budujeme vzťahy a partnerstvá, spájame verejný 
sektor, podnikateľskú sféru a mimovládne organizácie regiónu.

Transparentnosť a profesionalita pri budovaní dobrého mena a dôvery je 
zabezpečená mechanizmami kontroly. Vnútorné (správna a dozorná rada, 
výročná správa) aj vonkajšie (média, odpočet darcom, audit, Obchodný vestník, 
www.revia.sk) dávajú jasné informácie ako fungujeme a ako je získaná podpora 
použitá.

Grantovanie – ako jediná organizácia v malokarpatskom regióne finančne 
podporujeme dobrovoľnícke aktivity obyvateľov.

Budovanie nadačného majetku - nie všetky peniaze sú použité na projekty, ale 
časť je investovaná. Výnosy majetku sa v budúcnosti vrátia komunite v podobe 
podporených projektov. Tým sa snažíme o trvalú udržateľnosť.

Otvorenosť – každý obyvateľ regiónu má možnosť uchádzať sa o podporu 
vlastného neziskového projektu v súlade s poslaním a kritériami nadácie.

Flexibilita a znalosť miestnych pomerov – vieme rýchlo reagovať na meniace sa 
potreby, zmeny v regióne a napomáhať ich riešeniu.

Priestor pre tvorivosť aktívnych ľudí – aktivity nadácie sú nestereotypné, 
využívame nápaditosť, iniciatívnosť ľudí z komunity pri rozvíjaní programov.



VÝHODY PODPORY PROSTREDNÍCTVOM NADÁCIE REVIA

jednoduchosť v darovaní -  manažovanie finančného daru nadáciou, v duchu 
želaní darcu, aby to bolo zmysluplné a efektívne

združovanie zdrojov a darov - spoločné investovanie v lokálnom prostredí,  
využitie schopností, talentu, vedomostí obyvateľov, finančných, či nefinančných 
zdrojov tak, aby to prinieslo úžitok komunite

zviditeľnenie darcov všetkými nadáciou dostupnými formami

podpora širokého spektra aktivít riešiacich naliehavé problémy a potreby komunity 
samotnými obyvateľmi svojpomocne

objektívne rozhodovanie nezávislou grantovou komisiou a správnou radou 
nadácie, príp. aj darcami. Podmienky sú rovnaké pre všetkých s jasne 
stanovenými kritériami, pravidlami a adekvátne zverejnené. 



PROGRAMY NADÁCIE

GRANTOVÝ PROGRAM

Formou malých grantov finančne podporujeme aktívne skupiny občanov a jednotlivcov pri 
realizácii neziskových dobrovoľníckych projektov namierených na zlepšenie kvality života 
obyvateľov v malokarpatskom regióne. Projekty sú posudzované konzultantmi 
z jednotlivých obcí a udeľované grantovou komisiou, ktorá hodnotí kvalitu projektu a jeho 
možnosti spojiť a využiť miestne zdroje, zapojenie dobrovoľníkov, tímovú spoluprácu 
viacerých sektorov. 

Projekt musí mať komunitný charakter a musí byť určený pre čo najväčší počet 
obyvateľov.

Projekt musí byť neziskový, so zapojením dobrovoľníckej práce a s osobným 
vkladom žiadateľa (organizačná práca, finančný či nefinančný vklad).

Projekt musí byť financovaný viaczdrojovo – okrem nadácie REVIA a vlastného 
finančného vkladu žiadateľa sa na financovaní musia podieľať ďalšie subjekty.

Žiadateľ musí byť právne a odborne spôsobilý zrealizovať projekt. 

Žiadateľ nemôže požiadať o ďalší grant, ak ešte nemá splnené všetky zmluvné 
záväzky z minulosti. 

Žiadateľ môže žiadať o podporu maximálne do výšky 200 € (výnimočne môže 
dostať prémiu do 200 €).

V projekte musí byť uvedené kedy, kde a akým spôsobom budete informovať 
o vašom projekte a o tom, že bol podporený nadáciou REVIA. 

Projekt musí byť v elektronickej forme na špeciálnom tlačive Žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku.

Žiadatelia o grant môžu pripraviť projekty v  rámci nasledovných programov: 

           mládežnícky               š  p  o  rtový                k  u   l t úrny                 

         sociálny                    o  tvorený              environmentálny 
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PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2013

Zo zdrojov: Asignácia % z dane

               Nadácia SPP - Projekt Mladí filantropi

KULTÚRNY PROGRAM

Povedali o projekte: Zelený les – odkaz dejín dnešku

Sidonia Horňanová, Občianske združenie Poľné ľalie, Modra

„Schátraný objekt, ktorý v centre Kráľovej dlhé roky vzbudzoval odpor obyvateľov a návštevníkov, 

dnes púta záujem a vzbudzuje zvedavosť okoloidúcich svojím novým vzhľadom a funkciou. 

Projekt spojil komunitu na Kráľovej, lebo na jeho realizácii aktívne participovali miestni občania  

a lokálne firmy, každý z oslovených neodmietol pomoc a projekt podporil či už brigádnicky 

alebo poskytnutím materiálu, čo mňa osobne milo prekvapilo“.

Názov projektu: Zelený les – odkaz dejín dnešku - I. etapa.
Realizátor, suma: OZ Poľné ľalie, Modra, 200 EUR
Charakter projektu: Príspevok na vybudovanie pietneho miesta na pamiatku obetiam 

holokaustu.

Názov projektu: Návraty škrabákov modranských
Realizátor, suma: OZ Modranské kráľovské divadlo, Modra, 400 EUR
Charakter projektu: Príspevok pre knižnicu modranských autorov a online 

sprístupnenie diel. 



Názov projektu: Blues na mlyne 2013
Realizátor, suma: Milan Konfráter, Pezinok, 200 EUR
Charakter projektu: Kultúrno-hudobné podujatie pre rodiny v atraktívnom priestore. 

Názov projektu: Modranský živý orloj
Realizátor, suma: OZ Modranské kráľovské divadlo, Modra, 200 EUR
Charakter projektu: Netradičný spôsob prezentácie pestovania hrozna a výroby vína.

Názov projektu: Informačná tabuľa o židovskom cintoríne v Častej
Realizátor, suma: OZ Červenokamenské panstvo, Častá, 200 EUR
Charakter projektu: Zhotovenie trojjazyčnej informačnej tabule o židovskej histórii.  

Názov projektu: Obnova kostolíka sv. Jána krstiteľa na cintoríne v Modre 
Realizátor, suma: OZ Združenie záchrany cirkevných pamiatok, Modra, 400 EUR
Charakter projektu: Príspevok na postupnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky.

Názov projektu: Návraty škrabákov modranských II. – regionálni autori
Realizátor, suma: OZ Modranské kráľovské divadlo, Modra, 200 EUR
Charakter projektu: Posilnenie regionálnych autorov v Knižnici modranských autorov.

Názov projektu: Divadelný festival KASIOPEA FEST
Realizátor, suma: OZ Kasiopea, Budmerice, 400 EUR
Charakter projektu: Oživenie tradície ochotníckych divadiel v regióne.



MLÁDEŽNÍCKY PROGRAM 

Povedali o projekte: Alternatíva v Drevone 2013
Rastislav Kuttner, OZ Pezinské rozprávkové divadlo, Pezinok

„Alternatívne umenie v industriálnom prostredí opäť 
spojilo rôzne generácie otvorených ľudí.“

Názov projektu: Alternatíva v Drevone 2013
Realizátor, suma: OZ Pezinské rozprávkové divadlo, Pezinok, 300 EUR
Charakter projektu: Vytvorenie priestoru pre mladých umelcov a nové trendy v umení.

Názov projektu: Grinavský kúsek
Realizátor, suma: TOM Sokolíci Grinava, Pezinok, 200 EUR
Charakter projektu: Prehlbovanie poznatkov o prírode pre deti a rodiny.

Názov projektu: Potuluj sa s nami po Modre
Realizátor, suma: Kristína Palatická, Andrea Crmanová, Modra, 250 EUR
Charakter projektu: Priblíženie historických pamiatok Modry žiakom formou hry a 
zážitku. 

Názov projektu: Hviezdy PaKA
Realizátor, suma: Vivien Seboková, Modra, 150 EUR
Charakter projektu: Spevácko-tanečné vystúpenie študentov školy pre verejnosť.

Názov projektu: Mládežnícke nedele
Realizátor, suma: Zuzana Bilská, Pezinok, 100 EUR
Charakter projektu: Vytvorenie tvorivého priestoru pre mládež, organizovanie 

tematických večerov.



ŠPORTOVÝ PROGRAM

Povedali o projekte: Projektor
Pavol Poláček, Klub orientačného behu Sokol, Pezinok

„Pri vyhlasovaní výsledkov prvých troch pretekárov v žiackych kategóriách na pretekoch rôznej úrovne,
od okresných po celoslovenské, mám vždy príjemný pocit, že naša práca s mládežou má zmysel. 

Našim pomocníkov je i nadácia Revia, ktorá nám pomohla k zakúpeniu zariadenia 
na zlepšenie taktickej prípravy mladých pretekárov.“  

Názov projektu: Projektor
Realizátor, suma: OZ Klub orientačného behu Sokol, Pezinok, 200 EUR
Charakter projektu: Zlepšenie taktickej prípravy a techniky mladých pretekárov 

Názov projektu: Pohybom ku šťastiu
Realizátor, suma: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, 180 EUR
Charakter projektu: Skupinové pohybové aktivity, organizovanie  turnajov.

SOCIÁLNY PROGRAM 

Povedali o projekte: Vyrobme si krajší svet
Zuzana Šipošová: PNPP Pezinok

„Ďalšie nové,  zaujímavé, užitočné a dekoratívne, pritom technicky nenáročné výrobky 
v našej ergoterapeutickej dielni, očakávame veľký záujem zo strany pacientov.  Výborná príležitosť pre 

každého, kto sa chce priučiť, ako si možno skrášliť a oživiť svoj svet.“

Názov projektu: Vyrobme si krajší svet
Realizátor, suma: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, 200 EUR
Charakter projektu: Ergoterapeutická dielňa - tvorba predmetov technikou fleurogami 

a dekupáž.

Názov projektu: Seniori v akcii
Realizátor, suma: Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Pezinku, 90 EUR
Charakter projektu: Spríjemnenie prostredia a služieb poskytovaných pre seniorov 
Pezinka. 

Názov projektu: Zo života nášho klubu
Realizátor, suma: Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Modre, 200 EUR
Charakter projektu: Zlepšenie vybavenia zariadenia klubu. 



Názov projektu: Aktívne sa zapájame
Realizátor, suma: Miestna organizácia JDS v Budmericiach, 200 EUR
Charakter projektu: Prezentácia aktivít seniorov v obci v spolupráci s inými 

organizáciami. 

ENVIRONMENTÁLNY PROGRAM

Názov projektu: Zlatá ulička
Realizátor, suma: OZ Cesta nádeje, Vištuk, 195 EUR
Charakter projektu: Skrášlenie uličky obce, oboznámenie detí a mládeže s históriou 
obce. 

OTVORENÝ PROGRAM

Povedali o projekte: Všade dobre, s batohom najlepšie
Veronika Balážiová, Pezinok

„Projekt výstavy jednoznačne splnil moje očakávania a som veľmi rada, 
že som mohla svojim rodákom sprostredkovať dojmy z mojich ciest.“

Názov projektu: Všade dobre, s batohom najlepšie
Realizátor, suma: Veronika Balážiová, Pezinok, 200 EUR
Charakter projektu: Prezentácia 23 precestovaných krajín formou fotografickej 

koláže.

Názov projektu: Modranský sirotinec architekta Dušana Jurkoviča
Realizátor, suma: OZ Modranská Beseda, Modra, 400 EUR
Charakter projektu: Príspevok na obnovu prvého slovenského sirotinca pre 
komunitný život.

Za 17.ročnú existenciu organizácie bolo podporených 808 projektov 

v celkovej sume 232 159 €.



PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV

Nadácia REVIA zabezpečuje darcovskú stratégiu niektorým spolupracujúcim subjektom, 
ktorým myšlienky filantropie nie sú cudzie. Prostredníctvom servisu darcom tak dohliada 
aby boli finančné prostriedky podľa želaní darcov využité zmysluplne, efektívne 
a správne. 

    PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV V ROKU 2013

Zo zdrojov:   Asignácia % z dane
Fondy nadácie

OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA, PREVENCIA

Subjekt: NO Kysucká nemocnica s poliklinikou, Čadca, 15 000 EUR 
Charakter projektu: Príspevok na nový mamografický prístroj na prevenciu ochorení 

prsníka.

PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY

Subjekt: Občianska iniciatíva GRINAVA, Pezinok, 760 € 
Charakter projektu: Grinavský deň - stretnutie obyvateľov Grinavy v zábavnom 

a športovom duchu.



POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI 

Subjekt: OZ Juvamen – Poradenské centrum, PK, 1 816 EUR 
Charakter projektu: Sociálne poradenstvo a pomoc telesne a sociálne 

hendikepovaným občanom.

Subjekt: OZ Združenie deti a umenie, Bratislava, Vajnory, 1 130 EUR 
Charakter projektu: Tvorivé dielne pre hendikepované deti a dospelých.

PODPORA VZDELÁVANIA 

Povedali o projekte: Mladí vedci II 
Tatiana Sroková, Pezinok:

„Počítačom podporované laboratórium skvalitní prácu na experimentálnych úlohách  v prírodovednom 
vzdelávaní. Študenti budú mať lepšiu možnosť overovať hypotézy, pomerne rýchlo a presne získať a 

vyhodnotiť experiment.“

Subjekt: OZ Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok, 780 EUR
Charakter projektu: 10. výročie Ordo Equestris Vini Europae na Slovensku 

- výstava a publikácia. 

Subjekt: OZ Púpava, Bratislava, 360 EUR 
Charakter projektu: Podpora celoročnej činnosti občianskeho združenia. 

Subjekt: Sroková Tatiana, Pezinok, 1000 EUR
Charakter projektu: Mladí vedci II. - Počítačom podporované prírodovedné 

laboratórium.



OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Povedali o projekte: GREEN CLASS
Eva Kulichová, Pezinok:

 „Výstavba exteriérovej triedy je moderným prvkom ako vo vzťahu k architektúre, tak aj z pohľadu 
vyučovacieho procesu. Jej vybudovaním by sa otvoril nový priestor pre žiakov, učiteľov, rodičov a 

všetkých obyvateľov našej mestskej časti na moderné vyučovanie, podnetné tvorenie, priame spojenie 
s okolím. Ekologická stavba má byť podnetom aj pre nové ekologické zmýšľanie, je jednoducho trvalo 

udržateľná, harmonizuje s prostredím a vytvára pocit spolupatričnosti s prírodou.“

Subjekt: Občianska iniciatíva GRINAVA, Pezinok, 700 € 
Charakter projektu: GREEN CLASS - exteriérové vyučovanie na princípoch zelenej 

architektúry.

Subjekt: OZ Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, PK, 900 € 
Charakter projektu: Revitalizácia vinohradníckych lokalít v Pezinku – 3.etapa.

Subjekt: OZ Zelený Jablonec, Jablonec, 1500 EUR
Charakter projektu: Výstavba detského ihriska a oddychovej zóny v obci.

Za 17.ročnú existenciu sme splnili darcovské pohnútky 
v celkovej sume 459 411 € v 294 projektoch.



ROZVOJ DARCOVSTVA 

KAMPAŇ % Z DANE FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

Ako bolo použité vaše % z dane?

V roku 2012 nadácia REVIA získala prostredníctvom asignácie % z dane sumu 28 665 €, 
ktorá  bola do konca roka 2013 použitá na tri rôzne účely: na dobrovoľnícke projekty 
obyvateľov v otvorenom grantovom kole, na projekty podľa darcami určených účelov a na 
inštitucionálne zabezpečenie organizácie.

Grantový program nadácie 

Podporil voľno časové aktivity detí a mládeže, kultúrne podujatia a prezentácie 
našich lokálnych umelcov, záujmovo športovú činnosť, komunitné 
medzigeneračné podujatia, projekty  zamerané na životné prostredie,... (viď 
Grantový program).

Projekty podľa želaní darcov

Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí si nechcú zakladať vlastné 
nadácie a subjekty, realizátori projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia 
% z dane (viď Projekty podľa želaní darcov).

Inštitucionálne zabezpečenie organizácie

Výsledky za rok 2013 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu 
nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou 
realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.

V roku 2013 nadácia získala z % z dane od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu  40 
837 € a využije sa až do konca roka 2014. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru srdečne 
ďakujeme .

Počas 12 rokov fungovania asignácie % daní 

sme získali celkovú sumu 637 800 €.
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PROJEKT OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU

je tradičnou predvianočnou akciou. Anonymní darcovia 
prostredníctvom nadácie REVIA a spoločnosti Libri Pezinok a Folly 
Modra obdarovali knihami v hodnote 1 303 € 123 detí zo sociálne 
znevýhodnených pomerov z malokarpatského regiónu.

Venovanie anonymných darcov 9 ročnému Nicolasovi 
v darovanej rozprávkovej knihe:

„Milý Nicolas, prajeme Ti aby si mal radosť a potešenie z rozprávok od uja Jobusa, 
nech sa ti dobre čítajú. V.F.  “

Chceme sa čo najsrdečnejšie a najúprimnejšie poďakovať všetkým ľuďom, ktorí 
podporujú úžasný projekt MALOKARPATSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE „RÉVIA“ 

– „Otvor srdce, daruj knihu“ počas predvianočného času. Kúpou kníh pre deti 
z Krízového strediska v Trnave ste prispeli k tomu, aby sa naše deti usmievali 
a tešili, že tento rok našiel „Ježiško“ aj ich. Väčšina z nich si pod stromčekom 

našla darčeky prvý raz v ich živote, sú to vzácne momenty. Veľmi nás pobavilo, 
keď sa ma jedno desaťročné dievčatko s knihou v ruke spýtalo: „Teta a vy viete 
čítať?“, i to svedčí o tom v akých podmienkach toto dieťa vyrastalo. Pomáhate 

nám, aby sme mohli všetci spoločne spraviť týmto deťom krajší život. Ďakujeme. 

Darcovia deviatich predvianočných období zakúpili knihy za 9 328 € 
a potešili dokopy 1 170 detí.



MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA 

SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI

Mnohostranná výhodnosť partnerského vzťahu priniesla prospech zúčastneným 
stranám, nakoľko uprednostňuje projekty, ktoré riešia problémy a potreby obyva-
teľov regiónu a skvalitňujú ich život na lokálnej úrovni. Nadácia REVIA spolupracu-
je s niekoľkými mestami a obcami malokarpatského regiónu. Spolupráca prebieha                            
na dobrovoľnej partnerskej báze. Nadácia podporila neziskové aktivity vychádzajúce 
z potrieb jednotlivých komunít (viď prehľady podporených projektov). 

Od roku 2000 REVIA spolupracuje s cca 20 samosprávami regiónu.

NADAČNÉ FONDY

Nadácia REVIA ponúka servis darcom založením nadačného fondu na podporu 
akéhokoľvek verejnoprospešného účelu. Zhromažďujú sa v ňom financie, pričom celú 
administratívu vedie nadácia. Tá zabezpečí, aby bolo zachované želanie darcu a jeho dar 
bol použitý efektívne, zmysluplne, a ak si to darca želá bol aj zviditeľnený. 

Zlúčením viacerých darov možno napomôcť danému cieľu, účelu, potrebe. Platí tiež 
opačne, že jeden finančný príspevok môže poslúžiť na riešenie viacerých potrieb 
v komunite a môže mať z neho úžitok niekoľko subjektov. 

ZÁKLADINOVÉ FONDY
(prispievajú k rastu nadačného majetku, zabezpečujú dlhodobé zachovanie nadácie, sú investíciou do budúcnosti)

Fond  Pro Partners, a.s., Bratislava, založený Rastislavom Danišekom
Fond  ecorec  Slovensko, s r.o., Pezinok, založený Tatianou Mažárovou
Fond  Ľubica Macedo, Bratislava, založený Ľubicou Macedo



PRIEBEŽNÉ FONDY 
(zamerané na špeciálny účel podľa želaní darcov)

Fond Športový klub Malé Karpaty založený Petrom Guštafíkom podporuje 
kreatívne voľno-časové aktivity mládeže v Modre s dôrazom na športové lezenie.
Fond Omladina založený nadáciou Revia podporuje regionálne detské 
a mládežnícke činnosti a aktivity.
Fond vinárskych tradícií  založený nadáciou Revia posilňuje zachovávanie 
tradícií vinárov a vinohradníkov v regióne, ich vzdelávacie a prezentačné aktivity. 
Krízový fond pomoci  založený nadáciou Revia napomáha ľuďom v núdzi.
Fond aktívne ženy bol založený nadáciou REVIA za účelom celoživotného 
vydelávania žien.
Fond Vistareal, s.r.o., Pezinok, založený konateľmi firmy Erikom Gottschallom 
a Ivanom Milkom, k úprave detského ihriska a zelených plôch na sídlisku 
v Pezinku. 
Fond Park hrania a oddychu Modra založený za účelom revitalizácie detského 
ihriska na multifunkčný verejný park.
Fond Cesty poznania založený Františkou Čechovou za účelom vydania knihy 
„Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta“ v slovenskom a 
anglickom jazyku.                           

KOMBINOVANÉ FONDY 
(časť finančných prostriedkov je dlhodobejšie investovaná a časť použitá na určitý účel)

Fond Klubu podnikateľov mesta Pezinok bol založený predstavenstvom klubu 
na podporu projektov podľa želaní členov klubu, realizovaných v partnerstve s 
nadáciou.

Fond Klubu darcov bol založený nadáciou REVIA, rozvíja individuálne 
darcovstvo podporujúce projekty skvalitňujúce život v malokarpatskom regióne.

Charitatívny fond  bol  založený Elenou Galánkovou na charitatívne účely.

Fond umelcov regiónu bol založený nadáciou REVIA k prezentácii a podpore 
lokálnych umelcov.

Fond Minority založila Ľubica Macková na podporu ľudí so sociálnym vylúčením.

Fond J.Š servis, s.r.o. bol založený Jánom Chvílom, na podporu projektov podľa 
želania rodiny Chvílovej.

Fond Sýkorka bol založený Petrom Guštafíkom k podpore projektov 
environmentálneho zamerania.



FONDY  NADÁCIE  REVIA  2013
(manažované z finančných prostriedkov od darcov a z asignácie % z dane)

 



PROJEKTY ZAMERANÉ NA VZDELÁVANIE

PROJEKT MLADÍ FILANTROPI 

Aktivizuje a zapája neaktívnych mladých ľudí do dobrovoľníckych 
činností v regióne. V roku 2013  vďaka podpore Nadácie SPP 
podporila 7-členná mládežnícka grantová komisia pod názvom 
„Filfriends“ 5 mládežníckych projektov v sume  1 100 €. V máji 
zorganizovala pre verejnosť poldenný pestrý program - Deň 
mladých filantropov. 

Počas 9 rokov projektu 67 mladých filantropov pomohlo 
realizácii 84 projektov v sume 21 342 €.

AKTÍVNI PRE KOMUNITU, AKTÍVNI PRE SEBA 

– KOMUNITNÉ SIEŤOVANIE PRE KOMUNITNÉ ZMENY

Počas roka sme vďaka V4 Community Foundation Maturity 
Programu z Akadémie rozvoja filantropie v Poľsku sa snažili 
vtiahnuť seniorov v jednotlivých obciach a mestách regiónu do 
aktivít nadácie. Bezplatne sme seniorom poskytli Kurz základov 
počítačovej gramotnosti, ktorý sa konal celkovo päť krát, a to 
v mestách Modra, Pezinok a Budmerice. 

Povedali o projekte: Kurz základov počítačovej gramotnosti
Mária a Pavel Machoví:

„Počítačové kurzy hodnotíme veľmi dobre a využívame získané skúsenosti, 
a preto to všetko malo veľký zmysel. Aj aktivity, ktoré organizujete so študentmi 

a s nami seniormi sú veľmi zaujímavé, čo bolo vidieť aj na účasti.“

Počas prvého ročníka Kurzov počítačovej gramotnosti sme vyškolili 
155 seniorov za pomoci 1 lektora a 54 dobrovoľníkov počas 

574 hodín príprav a odučených hodín. 



PROJEKTY SPÁJAJÚCE KOMUNITU

CHARITATÍVNY VIANOČNÝ BAZÁR A ŽIVÝ ORLOJ

Už desiaty krát sa realizoval živý vianočný rozprávkový orloj s 
dobrovoľníkmi v arkieri Starej radnice. Dobroty pripravené 
a ponúkané dobrovoľníčkami a predstaviteľkami pezinských 
inštitúcií v charitatívnom bazári priniesli výťažok 450 € určený na 
podporu aktivít pre seniorov v našom regióne prostredníctvom 
Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností.

3 898 € na charitatívne účely bolo získaných realizáciou 
10 vianočných bazárov a orlojov.

PARK HRANIA A ODDYCHU 

Je príkladom medzisektorovej iniciatívy v Modre. Ide 
o rekonštrukciu detského ihriska na verejný polyfunkčný park pre 
rôzne vekové kategórie. Projekt bol v roku 2013 podporený 
Zamestnaneckým grantovým programom Nadácie Orange, 
nadáciou REVIA, mestom Modra,        lokálnymi podnikateľmi 
a dobrovoľníkmi. V danom roku sa spolu investovalo  8 653 €.

25 506 € sa získalo a použilo na budovanie 
Parku hrania a oddychu počas rokov 2011 – 2013.

Za 17.ročnú existenciu sme v nadácii realizovali 
56 vlastných projektov v celkovej sume 275 528 €.



ŽIJEME PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT 

- KOMUNITNÁ AKADÉMIA ZÁŽITKOV 

A SKÚSENOSTÍ

Bol projekt organizovaný v spolupráci so študentmi Pedagogickej a kultúrnej akadémie 
v Modre a inými dobrovoľníckymi juniormi regiónu spolu so seniormi združenými najmä 
v Jednote dôchodcov Slovenska, pobočky Pezinok, Modra a Budmerice. Juniori aj seniori 
si počas jednotlivých spoločných aktivít interaktívnym spôsobom zážitkového charakteru 
vymenili názory a skúsenosti, a to v Akadémii kulinárstva, v Akadémii Buď fit!, v Akadémii 
šikovných rúk a v Akadémii Hudobné hry.  Projekt podporilo mesto Modra a Akadémia 
rozvoja filantropie v Poľsku z Maturity Programu pre V4 Community Foundation.

Povedali o projekte: Komunitná akadémia zážitkov a skúseností 

Jana Machalová:

"Dovoľujem si v mene modranských seniorov, i v mene tých, ktorým celoročne 
poskytujeme sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby poďakovať Nadácii 

Revia, tvorcom jednotlivých akadémií za príjemné a aktivizujúce popoludnia strávené v 
mesiaci úcty k starším. Verím, že úspešný projekt bude mať svoje pokračovanie, 
pretože radosť a spokojnosť deklarovali obe zúčastnené strany. Takéto spojenie 

seniorov a mládeže ma svoj zmysel a aspoň čiastočne nahrádza prirodzené rodinné 
väzby.“

Na prvom ročníku Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností 
participovalo 24 juniorov a 115 seniorov za účasti 12 lektorov.



ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA

INÁ ČINNOSŤ

Aktivity REVIE sa realizujú vďaka zapojeniu mnohých dobrovoľníkov (cca 150) z radov 
základných škôl, MVO, či jednotlivcov regiónu. Nadácii napomáhajú dobrovoľníci aj ako 
členovia správnej rady (7), investičnej, grantovej a marketingovej komisie (6).

SPRÁVNA RADA NADÁCIE (POZRI KTO TVORÍ REVIU)

KOMISIE NADÁCIE (POZRI KTO TVORÍ REVIU)

REALIZÁTORI PROJEKTOV (POZRI GRANTOVÝ PROGRAM A PROJEKTY 
PODĽA ŽELANÍ DARCOV)

KONZULTANTI Z MIEST A OBCÍ REGIÓNU

NIEKTORÉ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V REGIÓNE

INDIVIDUÁLNI DOBROVOĽNÍCI ALEBO SYMPATIZANTI

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

servis darcom - rozvíjanie darcovskej politiky firiem spravovaním nadačných fondov

servis MVO - založenie OZ, registrácia príjemcov % z dane, konzultácie rôzneho 
charakteru

bezplatné poradenstvo - poskytovanie poznatkov a know-how týkajúcich sa 
legislatívy a databáz 3. sektoru, sieťovania organizácií, web-hostingu na www.revia.sk 
účasť v poradných výboroch grantových kôl iných nadácií

PARTNERSTVO NADÁCIE V PROJEKTOCH

Slovenská vinárska akadémia Pezinok, realizovaná občianskym združením 
Európsky rytiersky stav, čo je dlhoročný projekt o celoživotnom vzdelávaní

koncert na záver Modranského hudobného leta, ktorý už tradične zorganizuje 
spoločnosť Wertheim



PR AKTIVITY

KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM MÉDIÍ

Elektronické médiá – TV Pezinok (Infotext, Relácia Týždeň, Relácia Téma)

Internetové médiá – www.revia.sk, www.dobrovolnictvo.sk, changenet.sk, TASR

Printové médiá – Pezinsko, Pezinčan, Modranské zvesti, TASR

KOMUNIKÁCIA S ASOCIÁCIOU KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SLOVENSKA

Komunikácia pokračovala aj v roku 2013 spoločným realizovaním niekoľkých projektov, 
kde sme vystupovali ako partneri veľkým spoločnostiam, uchádzajúc sa o finančné 
prostriedky pre jednotlivé regióny, v ktorých pôsobíme. Zároveň sme 
zabezpečili medializáciu spoločného projektu: Deň komunitných nadácií na lokálnej 
úrovni.

KOMUNIKÁCIA S MVO SLOVENSKA A ZAHRANIČÍM

REVIA spolupracuje s organizáciami podobného zamerania nielen v rámci našej 
republiky, ale aj so zahraničím. Svedčia o tom aj viaceré stretnutia so zástupcami MVO 
a prezentácie.



KTO TVORÍ REVIU

SPRÁVNA RADA
Ing. Peter Huňor, Svätý Jur, predseda správnej rady, ekonóm
PaeDr. Hana Blažíčková, Bratislava, konzultantka pre ŠF 
Peter Guštafík, Pezinok, prekladateľ, konzultant  
Ing. Ria Mácsová, Pezinok, ekonómka a podnikateľka
Mgr. Ivana Maťusová, Šenkvice, Unit Manager 
Ing. Katarína Valenteová, Pezinok, manažérka 
Ing. Tomáš Zedníček, Pezinok, manažér

DOZORNÁ RADA
Ing. Jarmila Juricová, Trnava, ekonómka
Ing. Viliam Maroš, Bratislava, ekonóm
Ing. Rastislav Danišek, Svätý Jur, finančný manažér

KOMISIE
grantová komisia – konzultuje žiadosti o finančnú podporu, rozdeľuje finančné 
prostriedky na realizáciu projektov, robí monitoring schválených projektov.

Tvorí ju: 
Marcela Hajtmánková, Natália Maneková, Miroslava Petrušová, Eliška Fričovská, Eva 
Ondrová.

marketingová komisia - vypracúva a navrhuje stratégiu komunikácie s verejnosťou 
prostredníctvom médií, informuje o PR aktivitách organizácie.

Tvorí ju: Peter Bittner, Miriam Fuňová, Drahoslava Finková.

investičná komisia - navrhuje investičnú stratégiu, vyberá investičnú inštitúciu, ktorá 
manažuje financie nadácie, napomáha pri získavaní finančných prostriedkov. 

Tvorí ju: Ivana Maťusová, Peter Huňor, Tomáš Zedníček.

EXTERNÉ SLUŽBY
Oľga Bokrošová, Šenkvice, účtovníčka

PRACOVNÍCI NADÁCIE
RNDr. Drahoslava Finková, Modra, správkyňa nadácie 



PRÍJMY  2013
NADAČNÉ ZDROJE         19 682 €      30 %
Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Nadácia Orange

PRÁVNICKÉ OSOBY             3 380 €      5 %
IBM Slovensko, Mesto Modra, Mesto Pezinok, Artfórum, Pezinské kultúrne stredisko

FYZICKÉ OSOBY                       820 €      1 %
Jednotlivci, anomynmí darcovia

% z dane                       40 837 €      61 %
Od fyzických a právnických osôb

INÉ                             2 071 €       3   %                           
Úroky 

  CELKOVO                       66 790 €    10 0 %

VÝDAVKY  2013
PROGRAMOVÉ NÁKLADY             59 683 €     80 %
Projekty grantového programu        5 115 €
Projekty podľa želania darcov      33 419 €
Projekty REVIE      21 149 €

PERSONÁLNE VÝDAVKY                      11 437 €      15 %
Mzdy, odvody, dohody, služby       10 230 €
Stravné, DDS, sociálny fond        1 207 €

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY                        4 067 €        5 %
Externé služby / audit / účtovné práce        1 320 €

Komunikačné náklady / internet, telefónne poplatky, poštovné           422 €

Prevádzka kancelárie / daň, elektrina, nájom, plyn, poistenie           753 €

Ostatné / bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov,         1 572 €
kancelárske potreby, kolky a poplatky, konferencie, semináre,
školenia, reprezentačné, spotrebný materiál, iné služby a výdavky, 
členské príspevky, technické vybavenie

  CELKOVO                        75 187 €     10 0 %



VÝROČNÁ SPRÁVA2013

SÚVAHA (v €) k 31. 12. 2013



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - K 31.12.2013



Vyhlásenie dozornej rady nadácie:

Podpísaná predsedníčka dozornej rady nadácie REVIA – Malokarpatskej komunitnej 
nadácie Ing. Jarmila Juricová prehlasuje, že hospodárenie nadácie bolo v súlade 

s platnými právnymi predpismi, účtovníctvo bolo vedené správnym                  
a preukázateľným spôsobom.

V Trnave, dňa  28. 2. 2014



AUDIT








