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                                                                                 KTO SME...?

REVIA –  názov má čo najviac vystihovať 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 regióne Malokarpatskej  vínnej cesty, od
Vajnor až po Trnavu, to znamená v 22 obciach a mestách s asi 160 000 obyvateľmi.

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 tretí  (neziskový) sektor  v prospech  regiónu a skvalitnenia
života a prostredia.

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

Poslaním komunitnej nadácie REVIA je 
Ø skvalitňovanie života obyvateľov regiónu Malokarpatskej vínnej cesty 
Ø vyhľadávanie,  aktivizácia  a spájanie  zdrojov:  nápadov,  energie  a finančných

prostriedkov ľudí, ktorí majú chuť ovplyvňovať život komunity – regiónu
Ø rozvíjanie  filantropických  –  darcovských,  dobročinných  a dobrovoľníckych

postojov

CIELE
Cieľom nadácie REVIA je
Ø podpora neziskových dobrovoľníckych projektov obyvateľov regiónu, zameraných

na skvalitnenie života danej komunity
Ø spájanie verejného, podnikateľského a neziskového sektora v prospech regiónu
Ø poskytovanie  servisných  a poradenských  služieb  mimovládnym  organizáciám

aktivistom, darcom
Ø informovanie a vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti neziskového sektora 



HODNOTY, V KTORÉ VERÍME

Ø Otvorenosť – sme tu pre všetkých – čo možno pre najširšiu komunitu.  Každý
obyvateľ má možnosť uchádzať sa o podporu vlastného projektu s neziskovým
rozmerom  v oblasti,  ktorú  považuje  za  dôležitú  a  je  obsiahnutá  v grantovom
programe nadácie

Ø Flexibilita – vieme rýchle reagovať na meniace sa potreby, zmeny mesta, obce,
či regiónu

Ø Priestor  pre tvorivosť – aktivity nadácie  nie sú stereotypné,  máme možnosť
vymýšľať si a rozvíjať nové programy

Ø Znalosť  miestnych  pomerov –  nadácia  pomáha  identifikovať  potreby
a problémy v regióne a podporou neziskových organizácií a projektov jednotlivcov
či skupín ich napomáha riešiť

Ø Prítomnosť aktívnych ľudí  – ceníme si  aktivitu,  nápaditosť,  iniciatívnosť ľudí
z komunity

Ø Transparentnosť  -  je  kľúčom  k  vybudovaniu  dobrého  mena, dôvery  a
presvedčeniu partnerov, darcov, dobrovoľníkov.

VÝHODY PODPORY PROSTREDNÍCTVOM 
KOMUNITNEJ NADÁCIE REVIA

Ø jednoduchosť  v  darovaní,   ide  o  manažovanie  finančného  daru  nadáciou,
v duchu  želaní  darcu,  od  vytypovania  subjektov  v danej  oblasti  jeho  záujmu
(darca je odbremenený od hľadania toho najvhodnejšieho adresáta pre svoj dar),
cez realizáciu projektu,  jeho vyúčtovanie, monitoring a zviditeľnenie darcu tak,
aby  mal  darca  pocit  zmysluplnosti  darovania  a  aby  jeho  dar  bol  efektívne
zužitkovaný. Nadácia je spojovateľom medzi darcami a realizátormi projektov.

Ø združovanie  zdrojov –  dar  má  oveľa  väčší  účinok,  pokiaľ  sa  spojí  s ďalšími
darmi.  Aj pri  darovaní platí  princíp spoločného investovania:  nadácia kumuluje
prostriedky  z  darov  a  tak  vzniká  potenciál  na  podporu  aj  väčších  projektov
s výraznejším prínosom pre  komunitu,  efektivita  vynaložených prostriedkov  sa
znásobuje

Ø zviditeľnenie darcov všetkými nadáciou dostupnými formami
Ø podpora širokého spektra aktivít,  ktoré sa snažia riešiť naliehavé problémy a

potreby  komunity,  podporovať  nezištnú  iniciatívu  jednotlivcov  a  občianskych
skupín  a  zlepšovať  kvalitu  života  v regióne  Malokarpatskej  vínnej  cesty.  Dar
ostane v lokálnom prostredí.



Ø objektívne rozhodovanie – podmienky získania grantu sú rovnaké pre všetkých
s  jasne  stanovenými  kritériami,  pravidlami  a  ochrannými  mechanizmami  a
adekvátne zverejnené. O udelení podpory rozhoduje nezávislá grantová komisia
a správna rada nadácie, do rozhodovacieho konania môže vstupovať aj darca. 

Ø trvalá udržateľnosť organizácie - komunitná nadácia má ambície fungovať vo
svojej lokalite trvalo budovaním nadačného majetku. 

                      

„Čím viac občianskych aktivít bude REVIA podporovať, tým to bude výhodnejšie pre
mesto. A bude to výhodné nielen preto, že nám niekto finančne pomôže usporiadať

koncert, vybudovať detské ihrisko, vysadiť stromy alebo kúpiť kosačku a
svojpomocne kosiť trávu. Ale je to, ako keby zasiali semienko občianskej iniciatívy do hláv

ľudí okolo, hlavne veľkého počtu mladých ľudí a to je pre mňa veľmi potešiteľné.“
Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

P R O G R A M Y   N A D Á C I E

GRANTOVÝ PROGRAM

Komunitná nadácia podporuje finančne – formou malých grantov – aktívne skupiny
občanov  a  jednotlivcov  pri  realizácii  neziskových  dobrovoľníckych  projektov,
namierených na zlepšenie kvality života obyvateľov v regióne Malokarpatskej vínnej
cesty.
Nadácia REVIA
• poskytuje priestor pre vyjadrenie myšlienok obyvateľov a ich realizáciu
• napomáha 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

• vytvára  podmienky  na  realizáciu  jednotlivých  aktivít  vytváraním  vhodnej
medzisektorovej spolupráce a sprostredkovaním  finančnej pomoci

• pomáha  obyvateľom  využiť  ich  organizačné  schopnosti,  talent,  vedomosti,
finančné, či materiálne zdroje tak, aby to prinieslo úžitok komunite.

Granty  sú  udeľované  grantovou  komisiou,  ktorá  hodnotí  kvalitu  projektu  a  jeho
možnosti spojiť a využiť miestne zdroje, zapojenie dobrovoľníkov, tímovú spoluprácu
viacerých sektorov. Projekty sú posudzované podľa pravidiel a kritérií poskytovania
grantov a na základe odporúčania konzultantov zastúpených z jednotlivých obcí.



Kritériá a pravidlá udeľovania grantov

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

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

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

4. Žiadateľ musí byť právne a odborne spôsobilý zrealizovať projekt. 
5. Žiadateľ nemôže požiadať o ďalší grant, ak ešte nemá splnené všetky zmluvné

záväzky z minulosti. 
6. Žiadateľ môže žiadať o podporu maximálne do výšky 10.000,- Sk, výnimočne 

20 000 Sk.
7. V projekte  musí  byť  uvedené kedy,  kde a akým spôsobom budete  informovať

o vašom projekte (logo na akcii,  článok v médiách)  a o tom,  že bol podporený
z grantu REVIE. 

8. Projekt musí byť popísaný na špeciálnom tlačive Žiadosť o poskytnutie grantu.

Žiadatelia o grant môžu pripraviť projekty v  rámci nasledovných programov: 
kultúrny,  sociálny,  športový,  environmentálny,  mládežnícky,  sídliskový,
otvorený. 
     
V  roku 2005 bolo podporených 63 projektov v sume 525 484,- Sk.
Schválené granty podľa oblastí:
• Mládežníckej –  23 projektov  v sume  179 174 Sk
• Športovej –  14 projektov  v sume  129 800 Sk
• Kultúrnej –  16 projektov  v sume  124 553 Sk
• Sídliskovej –    3 projekty    v sume    35 666 Sk
• Sociálnej –    7 projektov  v sume    56 291 Sk
• Environmentálnej –    0 projektov  v sume             0 Sk
• Otvorenej –    0 projektov  v sume             0 Sk

Zo  63  projektov  bolo  do  t.č.  (31.1.2006)  zrealizovaných  a  vyúčtovaných   45
projektov v sume 361 221 Sk (18%).  Obsahovali  vysoký podiel  dobrovoľníckej
práce - predstavovala po vyčíslení sumu 641 155 Sk (32%) - ale tiež skutočnosť,
že reálne  dochádza k spájaniu  rôznych zdrojov  v komunite  a  realizátori  projektov
využívajú všetky možné dostupné možnosti zo svojho okolia.  Realizáciu projektov
podporila  nielen  nadácia,  ale i  iné subjekty -  podnikateľská  sféra,   samosprávy,
jednotlivci  -   finančne (sumou  641  860  Sk –  32%),  i  poskytnutím   služieb,
materiálu, know – how  (v sume 364 745 Sk – 18%). 

Celková  vytvorená  hodnota   zrealizovaných 45  projektov je   2  008  981  Sk
(100%). 

Finančné prostriedky poskytnuté nadáciou  sa zhodnotili 5,6 násobne.



Aktivizácia ľudí v regióne je podmienená i monitorovacím procesom, ktorý vyžaduje
nasledovnú  starostlivosť  o  výsledky projektov  a  zabezpečenie   ich  kontinuity  do
budúcna. 
Uvedených  45  projektov  organizačne  zabezpečovalo  311  organizátorov  -
dobrovoľníkov a zúčastnilo sa na nich približne 6 576 obyvateľov.

     
Za obdobie existencie organizácie (1996 – 2005) bolo rozdelených celkovo

5 129 250 Sk na realizáciu 571 projektov.

GRANTOVÝ PROGRAM 
PODPORENÉ PROJEKTY v roku  2004

Zo zdrojov: Tatrabanka, a.s. – označené TB
Projekt Mladí filantropi – označené MF
Projekt Klub darcov – označené KD
Asignácie 2% daní – označené z 2%

KULTÚRNY PROGRAM

Názov projektu: Pezinský amatérsky filmový festival – PAFF 2005 –TB
Realizátor, suma: Zuzana Paulini, Pezinok, 8 000 Sk
Charakter projektu: Verejná projekcia a prezentácia tvorby slovenských a zahraničných 
                                   amatérskych filmárov. 

Názov projektu: KarpatyFest – TB
Realizátor, suma: OI Dejá vue, Pezinok, 7 000 Sk
Charakter projektu: Koncert spriaznených kapiel – skupín s podobnou energiou, ktoré si 
                                   spolu radi zahrajú a zabavia ľudí.

Názov projektu: Mladí sa radi bavia – MF
Realizátor, suma: Univerzitné pastoračné centrum, Trnava, 5 000 Sk
Charakter projektu: Stretnutie vysokoškolskej mládeže, študujúcej a žijúcej v Trnave.

Názov projektu: Gospelový koncert – MF  
Realizátor, suma: OZ SABUŽ, Modra, 1 800 Sk
Charakter projektu: Prezentácia gospelovej hudby a založenie tradície gospelových 
                                   koncertov.

Názov projektu: Divadelné zoskupenie „DOSKY“ – MF  
Realizátor, suma: Barbora Jurinová, Pezinok, 4 800 Sk
Charakter projektu: Podpora divadelných záujmov mládeže a aktivít jediného 
                                   mládežníckeho divadla v Pezinku.



Názov projektu: Atlantída – MF  
Realizátor, suma: Centrum voľného času, Pezinok, 9 300 Sk
Charakter projektu: Festival kultúrnych a umeleckých aktivít.

Názov projektu: Šenkvický slávnostný kroj – MF  
Realizátor, suma: FS Mladosť, Šenkvice, 10 000 Sk
Charakter projektu: Renovácia ľudového odevu a výroba tradičných šenkvických krojov.

Názov projektu: V službách mesta – z vývoja pezinskej samosprávy – z 2% 
Realizátor, suma: Mestské múzeum v Pezinku, 10 000 Sk
Charakter projektu: Vydanie knihy približujúcej fungovanie mestskej správy v minulosti.   
                                  Prvá z radu publikácií o histórii mesta.

Názov projektu: Galéria PROKOP – z 2%
Realizátor, suma: OZ Galéria Štefana Prokopa, Pezinok, 10 000 Sk
Charakter projektu: Podpora prezentácie tvorby Štefana Prokopa, špičkových slovenských 
                                   výtvarných umelcov i mladých začínajúcich umelcov.

Názov projektu: Dychovky v preši – z 2%
Realizátor, suma: Spolok DH Cajlané, Pezinok, 8 000 Sk
Charakter projektu: 5. ročník prezentácie dychových hudieb zo Slovenska i zo zahraničia.

Názov projektu: Vajnory Country Fest 2005 – z 2%
Realizátor, suma: Jaroslav Grebeči, Vajnory, 10 000 Sk
Charakter projektu: Otvorenie kultúrneho leta folk & country festivalom a country bálom.

Názov projektu: Vištučané Vištučanom – z 2%
Realizátor, suma: OZ Wysta, Vištuk, 3 000 Sk
Charakter projektu: Kultúrne popoludnie pripravené samotnými Vištučanmi pre Vištučanov.

Názov projektu: Rok na dedine – Klub darcov (KD)
Realizátor, suma: FS Mladosť, Šenkvice, 15 000 Sk 
Charakter projektu: Snaha o udržanie tradície šenkvického a malokarpatského folklóru. 

Názov projektu: Malí folkloristi – KD 
Realizátor, suma: Soňa Mifková, Šenkvice, 9 653 Sk 
Charakter projektu: Oživenie záujmu detí o folklór a rozšírenie radov folkloristov 
                                   v Šenkviciach prostredníctvom etnografického krúžku na ZŠ.

Názov projektu: Spieva celá dedina – z 2%
Realizátor, suma: Ida Konopová, Doľany, 3 000 Sk
Charakter projektu: Obecná spevácka amatérska súťaž so zameraním na udržanie tradície
                                   ľudovej piesne.

Názov projektu: Drápačky a vyšívačky – z 2%
Realizátor, suma: Vajnorský okrášľovací spolok, Vajnory, 10 000 Sk
Charakter projektu: Oživenie starých zvykov zimného obdobia vo Vajnoroch.
                                  

 



MLÁDEŽNÍCKY PROGRAM

Názov projektu: Víkendovka pre deti – z 2%
Realizátor, suma: Katarína Grančičová, Svätý Jur, 2 530 Sk
Charakter projektu: Prehĺbenie vzťahov priateľstva medzi deťmi prostredníctvom  
                                   dramatiky, tanca a hudby.

Názov projektu: Malí maliari – z 2%
Realizátor, suma: MŠ Viničné, 9 500 Sk
Charakter projektu: Rozvíjanie grafomotoriky a jemnej motoriky detí maľovaním.

Názov projektu: Zdravý spánok – z 2%
Realizátor, suma: MŠ Viničné, 8 000 Sk
Charakter projektu: Zlepšenie podmienok a spríjemnenie prostredia detí v materskej škole.

Názov projektu: Šikovné rúčky – MF  
Realizátor, suma: Záujmové združenie Rodina – Trnavské materské centrum, 7 500 Sk
Charakter projektu: Rozšírenie aktivít pre mamičky s deťmi o nové tvorivé dielne.

Názov projektu: Hudba deťom – MF  
Realizátor, suma: Alžbeta Ševečková, Trnava, 5 000 Sk
Charakter projektu: Priblíženie vážnej hudby deťom prostredníctvom koncertného 
                                   vystúpenia. 
 
Názov projektu: Rob niečo pre svoje zdravie – MF  
Realizátor, suma: OZ SABUŽ, Modra, 10 000 Sk
Charakter projektu: Vytvorenie športového klubu pre mladých mladými dobrovoľníkmi.

Názov projektu: Letná čajovňa – MF  
Realizátor, suma: Katarína Dzíbelová, Pezinok, 6 000 Sk
Charakter projektu: Zriadenie letnej čajovne v exteriéroch Zámockého parku.

Názov projektu: Školský altánok – MF  
Realizátor, suma: Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra, 10 000 Sk
Charakter projektu: Vybudovanie altánku v záhrade školy pre spríjemnenie vyučovania. 

Názov projektu: Prezentácia šikovnosti našich žiakov – MF  
Realizátor, suma: ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, Trnava, 8 000 Sk
Charakter projektu: Spoločné predstavenie všetkých žiakov ZUŠ na záver školského roka.

Názov projektu: Letný detský tábor PCHS 2005 – z 2%
Realizátor, suma: Pax Christi Slovakia, Pezinok, 4 000 Sk
Charakter projektu: Letné stretnutie detí v prírode.

Názov projektu: Detský denný letný tábor 2005 – z 2%
Realizátor, suma: Ľubomír Batka, Svätý Jur, 7 500 Sk
Charakter projektu: Tábor pre deti zameraný na dopravnú výchovu a bezpečnosť.

Názov projektu: Školský časopis PARNA´S – z 2%
Realizátor, suma: Marta Brudňáková, Suchá nad Parnou, 5 000 Sk
Charakter projektu: Časopis o živote v škole a obci z pohľadu detí.



Názov projektu: Chceme sa tvorivo hrať – z 2%
Realizátor, suma: ZŠ Viničné, Viničné, 3 200 Sk
Charakter projektu: Rozvíjanie tvorivosti detí počas hodín pracovného vyučovania.

Názov projektu: Zahrajme sa všetci – malí aj veľkí – z 2%
Realizátor, suma: OZ SABUŽ, Modra, 8 000 Sk
Charakter projektu: Zahrajte si dámu, šach či kolky netradične na športovom ihrisku.

Názov projektu: Objav v sebe talent – KD
Realizátor, suma: OZ Mozaika, Svätý Jur, 4 000 Sk 
Charakter projektu: Prehĺbenie vzťahov priateľstva medzi deťmi a objavovanie ich 
                                   výtvarného talentu.

Názov projektu: Detské zábavné štúdio – KD
Realizátor, suma: OZ SABUŽ, Modra, 12 000 Sk 
Charakter projektu: Vytvorenie detského zábavného štúdia – priestoru na rôzne  
                                   „ multimediálne“ tvorivé aktivity, rozvíjanie kreativity detí.

Názov projektu: ITV – Zábavná škola – KD
Realizátor, suma: Základná škola s materskou školou, Vajnory, 7 480 Sk 
Charakter projektu: Nový alternatívny edukačný model vyučovania v útulných triedach 
                                   s oddychovým kútikom a knižnicou.
                                   
Názov projektu: Cvičebňa MaMaTaTaJa – KD
Realizátor, suma: Centrum pre rodinu MaMaTaTaJa, Modra, 10 514 Sk 
Charakter projektu: Aktívny oddych mamičiek s deťmi v novej cvičebni materského centra.
                                
Názov projektu: Dasty – Dance – KD
Realizátor, suma: Základná škola s materskou školou, Vištuk, 12 000 Sk 
Charakter projektu: Rozvoj hudobných a tanečných schopností detí, zameraných na
                                   tréning mažoretiek a moderný tanec.

Názov projektu: Odysea mysle – z 2%
Realizátor, suma: ZŠ Kupeckého, Pezinok, 2 450 Sk
Charakter projektu: Medzinárodná súťaž detských a mládežníckych tímov v tvorivom 
                                   riešení rôznych problémov.

Názov projektu: Cool noviny – z 2%
Realizátor, suma: Gabriela Repová, Modra, 5 500 Sk
Charakter projektu: Pohľad na Modru očami mladých fotografov, reportérov a novinárov.

Názov projektu: Škola podporujúca zdravie – školská telocvičňa – z 2%
Realizátor, suma: ZŠ Na bielenisku, Pezinok, 13 000 Sk
Charakter projektu: Rozšírenie možností športovania pre deti a záujmové skupiny Pezinka.

Názov projektu: Školská sauna – z 2%
Realizátor, suma: ZŠ Na bielenisku, Pezinok, 18 000 Sk
Charakter projektu: Zriadenie sauny pre deti z materských a základných škôl v Pezinku.



ŠPORTOVÝ PROGRAM

Názov projektu: Mládežnícky šachový turnaj 2005 – z 2%
Realizátor, suma: TJ Družstevník – Šachový klub, Budmerice 6 000 Sk
Charakter projektu: Podpora rozvoja logického myslenia u detí pri šachu, učenie ako sa 

vedieť ovládať a sústrediť. 

Názov projektu: Stolný tenis pre ZŠ v Pezinku a Malokarpatskom regióne – TB
Realizátor, suma: Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku, Pezinok, 9 000 Sk
Charakter projektu: Celoročná súťaž a tréningy v rekreačnom stolnom tenise detí 

a mládeže Malokarpatského regiónu. 

Názov projektu: Výstavba pálkarskeho tunela – MF  
Realizátor, suma: MaSK Softballový klub, Pezinok, 10 000 Sk
Charakter projektu: Skvalitnenie tréningového procesu členov klubu a rozšírenie možností 
                                   športovania pre širokú verejnosť. 

Názov projektu: Aerobic show Harmónia – MF 
Realizátor, suma: Lenka Pukančíková, Modra, 7 300 Sk
Charakter projektu: Benefičný aerobik v rekreačnom stredisku Modra – Harmónia

Názov projektu: Lezte s nami – MF  
Realizátor, suma: ŠK Malé Karpaty, Modra, 10 000 Sk
Charakter projektu: Zhotovenie prenosnej lezeckej steny pre potreby klubu a širokej

verejnosti. 

Názov projektu: Deťom pre radosť – z 2%
Realizátor, suma: ZŠ a MŠ Báhoň, 12 000 Sk
Charakter projektu: Vybudovanie športového ihriska v areáli školskej záhrady. 

Názov projektu: Detská záhrada II. – z 2%
Realizátor, suma: Martin Bacigál, Jablonec, 9 000 Sk
Charakter projektu: Dobudovanie záhrady pre deti v obci, rekonštrukcia preliezok, 
                                   vysadenie zelene.

Názov projektu: Modranský džbán – KD
Realizátor, suma: ŠK Malé Karpaty, Modra, 5 500 Sk 
Charakter projektu: Preteky v športovom lezení.

Názov projektu: Moderná gymnastika v Pezinku – KD
Realizátor, suma: ZŠ Kupeckého, Pezinok, 15 000 Sk 
Charakter projektu: Rozšírenie záujmu o modernú gymnastiku na základných školách 
                                   v Pezinku.

Názov projektu: Mapa „Sever“ – KD
Realizátor, suma: Klub orientačného behu TJ Sokol, Pezinok, 20 000 Sk 
Charakter projektu: Zmapovanie oblasti Pezinok – Sever pre potreby pezinskej ligy 
                                   v orientačnom behu.

Názov projektu: Mládežnícka basketbalová liga – KD
Realizátor, suma: Mládežnícky basketbalový klub, Pezinok, 5 000 Sk 
Charakter projektu: Zachovanie basketbalovej tradície a vyhľadávanie mladých talentov. 



Názov projektu: Kupeckého Memoriál – KD
Realizátor, suma: ZŠ Kupeckého, Pezinok, 6 000 Sk 
Charakter projektu: Turisticko-vedomostný pochod pre deti pezinských ZŠ a ich rodičov. 

Názov projektu: 60 rokov pezinského basketbalu – z 2%
Realizátor, suma: Mládežnícky basketbalový klub, Pezinok, 5 000 Sk
Charakter projektu: Vydanie publikácie – história basketbalu v Pezinku od roku 1945 po 
                                   súčasnosť.

Názov projektu: 24 – hodinová plavecká štafeta Pezinok 2006
Realizátor, suma: Študentský parlament v Pezinku, 10 000 Sk
Charakter projektu: Pokus o slovenský rekord v štafetovom plávaní.

SOCIÁLNY PROGRAM

Názov projektu: II. Športové hry seniorov – z 2%
Realizátor, suma: OV Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pezinok, 2 000 Sk
Charakter projektu: Vzájomné stretávanie sa seniorov a upevňovanie zdravia v staršom  
                                   veku prostredníctvom športu. 

Názov projektu: Voľný čas mentálne postihnutých – MF  
Realizátor, suma: Františka Neuivirthová, Trnava, 8 300 Sk
Charakter projektu: Dramatické hry, tanec, hudba a spev, maľovanie na sklo… 

Názov projektu: Časopis „VITAJ“ – MF  
Realizátor, suma: OZ Spojené ruky, Trnava, 10 000 Sk
Charakter projektu:       Časopis pre „veľkých“ na pomoc „malým“ predávaný bezdomovcami

v uliciach Trnavy.                                 

Názov projektu: Šírenie myšlienky paliatívnej starostlivosti – MF  
Realizátor, suma: OZ Slnko bl. Zdenky Schelingovej, Trnava, 10 000 Sk
Charakter projektu: Informovanie širokej verejnosti o existencii paliatívnej starostlivosti  
                                   a získanie nových dobrovoľníkov.

Názov projektu: Modra po stopách ľudskosti – z 2%
Realizátor, suma: Miestny spolok SČK, Modra, 6 400 Sk
Charakter projektu: Vzdelávacia a informačná kampaň o darcovstve krvi.

Názov projektu: Mladí zdravotníci – KD
Realizátor, suma: Miestny spolok SČK, Limbach, 14 591 Sk 
Charakter projektu: Školenia detí a mládeže pri poskytovaní prvej pomoci. 

Názov projektu: Jar i jeseň života patria k sebe – KD
Realizátor, suma: OZ Rodinné centrum, Svätý Jur, 5 000 Sk 
Charakter projektu: Spoločné kultúrne podujatia mladej a staršej generácie, podpora 
                                   vzťahov seniorov s deťmi a ich rodičmi.



SÍDLISKOVÝ PROGRAM

Názov projektu: Zdravé ihrisko – Zdravé deti – z 2%
Realizátor, suma: Katarína Demovičová, Pezinok, 10 000 Sk
Charakter projektu: Rekonštrukcia detského ihriska s pieskoviskom na sídlisku JUH.

Názov projektu: Zdravé ihrisko – Zdravé deti – II. etapa – KD
Realizátor, suma: Katarína Demovičová, Pezinok, 20 000 Sk 
Charakter projektu: Ohradenie zrekonštruovaného ihriska plotom a vybavenie ihriska 
                                   hojdačkami.

Názov projektu: Detské ihrisko vo Vištuku – KD
Realizátor, suma: Katarína Kerekesová, Vištuk, 5 666 Sk 
Charakter projektu: Vybudovanie dreveného detského ihriska – prvého ihriska v obci. 

POVEDALI  O PROJEKTOCH...

VÝCHOVA, VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO
Projekt: Malí maliari, 2005

Miriam Krišková, MŠ Viničné
„...kreslením na maliarskych stojanoch si deti zlepšia grafomotoriku a zároveň sa

pripravujú na písanie na tabuľu v škole. Šťastné očká detí je to najúžasnejšie na svete, čo
nám prináša pocit z dobrej práce.“

KULTÚRA
Projekt: KarpatyFest, 2005

Rišo Molnár, OI Deja Vue, Pezinok
„Som spokojný...vydaril sa nám super „koncert spriaznených kapiel“, teda koncert skupín s 
podobnou energiou, ktoré si radi spolu zahrajú a vedia vytvoriť takú atmosféru, ktorá ľudí

naozaj pobaví.“

INVESTIČNÝ  PROGRAM
Projekt: Detská záhrada II., 2005

Martin Bacigal, Jablonec
„Dokončili sme drevený hrad a lavičky, zakúpili šmykľavku a obnovili sme nátery na

všetkých už existujúcich preliezkach...skrátka obliekli sme našu Detskú záhradu do nového
šatu.“



DETI  A MLÁDEŽ
Projekt: Rob niečo pre svoje zdravie, 2005
Natália Kokošková, OZ SABUŽ, Modra

„Mladí často ani nevedia vziať zodpovednosť za nejaký projekt alebo zverené priestory.
Možno aj preto, lebo nedostanú takúto šancu. My im chceme ponúknuť takúto možnosť –

byť ako dobrovoľníci zodpovední za priestory a chod fit centra a čajovne, či byť
organizátormi športových podujatí aj pre ostatných mladých.“

SOCIÁLNY  PROGRAM
Projekt: Voľný čas mentálne postihnutých, 2005

Františka Neuivirthová, Trnava
 „Rodiny s mentálne postihnutým dieťaťom sa stretávajú minimálne raz mesačne. Pretože
pochádzajú so sociálne slabej vrstvy, nie sú schopní zabezpečiť potreby svojho dieťaťa,

rozvíjajúce jeho zručnosti. Preto ich chceme pomôcť rozvíjať sa aj vďaka tomuto projektu.
Prostredníctvom tvorivých dielní, hier, súťaží, či divadla chceme podporiť ich schopnosť

kreatívneho myslenia.“

ŠPORT
Projekt: Stolný tenis pre deti a mládež z Malokarpatského regiónu, 2005

Pavol Alexy, OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku, Pezinok
„O Veľkonočný turnaj bol taký veľký záujem, že z kapacitných dôvodov sme museli

obmedziť počet účastníkov. Výsledkom bolo, že mnohí účastníci turnaja sa prihlásili do
klubu a chodia na pravidelné tréningy. Projekt nám pomohol naštartovať činnosť klubu

a umožnil športovať veľkému počtu detí z pezinských základných škôl.“

OTVORENÝ  PROGRAM
Projekt: V službách mesta – z vývoja pezinskej samosprávy v 17. – 19.storočí, 2005

Petra Pospechová, Mestské múzeum v Pezinku
„Kniha prístupnou a čítavou formou približuje fungovanie mestskej správy v minulosti, ako

jednej z oblastí dejín mesta, a je prvou z radu publikácií mapujúcich rôzne oblasti
v Pezinku.



     PODPORENÉ PROJEKTY ZA ROK 2005

program projekty
počet % suma v Sk %

mládežnícky 23 37 179 174 Sk 34
športový 14 22 129 800 Sk 25
sídliskový   3  5   35 666 Sk   6
kultúrny 16 25 124 553 Sk 24
sociálny  7 11   56 291 Sk 11
spolu 63    100 525 484 Sk   100

                                                  
                                                                                 

                             
NADAČNÉ FONDY

Dar má oveľa väčší účinok, pokiaľ sa spojí s ďalšími darmi. Príspevok darcu znásobí
iné  príspevky, iné  príspevky znásobia  príspevok darcu.  Pri  darovaní  platí  princíp
spoločného investovania, kde komunitná nadácia kumuluje prostriedky z darov a tak
vzniká možnosť podpory aj väčších projektov s výraznejším prínosom pre komunitu.
Efektivita vynaložených prostriedkov sa tak znásobuje. Platí tiež opačne, že jeden
finančný príspevok môže poslúžiť na riešenie viacerých potrieb v komunite a môže
mať  z neho  úžitok  niekoľko  neziskových  dobročinných  subjektov. Nadácia   tvorí
z darovaných finančných prostriedkov fondy a  kumuluje  do nich dary rôznych
darcov s cieľom podpory určitej osoby, skupiny alebo oblasti. Zlúčením darov možno
viac napomôcť danému cieľu, účelu, potrebe, preto je fungovanie fondov efektívne
a zmysluplné.

• ZÁKLADINOVÉ FONDY
(prispievajú k rastu nadačného majetku, z výnosov sú financované aktivity nadácie)

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

                                       

K 31.12.2005 je nadačné imanie          1 210 000 Sk
                           nadačný majetok cca 6 000 000 Sk



• PRIEBEŽNÉ FONDY 
(sú zamerané na špeciálny účel)

Fond  Športový klub Malé  Karpaty –  založený Petrom  Guštafíkom  na  podporu
kreatívnych aktivít voľnočasového charakteru detí a mládeže v Modre s dôrazom na
športové lezenie
Fond Rozlet pre Maťa – založený Romanou Krasulovou, na zdravotnú rehabilitáciu
Maťa Kohúta, ktorý utrpel ťažký úraz krčnej chrbtice
Fond Dobrej babičky  – podporuje  rôzne darcovské pohnútky zakladateľky fondu
Evy Šiškovej 
Fond  Omladina –  založený  nadáciou  na  podporu  regionálnych  detských  a
mládežníckych aktivít
Fond Vykročme do života z detského domova – založený nadáciou,  určený na
rekonštrukciu  ubytovacieho  zariadenia  na  Kollárovej  ulici  č.  14  v Pezinku,  pre
odchovancov z detských domovov 
Fond  Vinárskych  tradícií  –  založený  nadáciou  na  rozvíjanie  individuálneho
darcovstva počas vinárskych aktivít v regióne
Fond Muškát - založený Ivanom Púpavom za účelom vybudovania detského ihriska
na sídlisku Muškát v Pezinku, zrušený pre nerealizáciu projektu
Fond  Oáza  na  juhu –  založený  Evou  Menyhartovou  za  účelom  vybudovania
detského ihriska na sídlisku Juh v Pezinku, zrušený pre nerealizáciu projektu

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

Fond Klubu podnikateľov mesta Pezinok  – založený predstavenstvom klubu, na
podporu projektov podľa želaní členov klubu
Fond Klubu darcov – založený nadáciou na podporu individuálneho darcovstva k
rozvoju miest a obcí regiónu Malokarpatskej vínnej cesty 
Charitatívny fond  – založený Elenou Galánkovou na podporu ľudí v núdzi
Fond  Minority –  založený  Ľubicou  Mackovou  na  podporu  ľudí  zo  sociálnym
vylúčením

     



FONDY  NADÁCIE  REVIA 2005 
(navýšené z finančných prostriedkov od darcov a z asignácie 2% daní)

názov fondu stav v Sk navýšenie čerpanie zhodnotenie stav v Sk
 k 1.1.2005 v 2005 v 2005 za 2005 k 31.12.2005

Fond ecorec Slovensko, s.r.o. 374 591 25 000 0 9 510 409 101
Fond Pro Partners, o.c.p. 232 122 50 000 0 6 715 288 837
Fond Ľubici Macedo 42 204 0 0 1 005 43 209
Fond Športový klub M.Karpaty 0 46 200 11 700 0 34 500
Fond Rozlet pre Maťa 158 690 160 200 156 000 0 162 890
Fond dobrej babičky 6 817 2 700 1 862 182 7 837
Fond Omladina 25535 10 550 12 296 0 23 789
Fond Vykročme do života z DD 0 46 000 46 000 0 0
Fond vinárskych tradícií 14 065 25 000 0 335 39 400
Fond Muškát 37 392 0 37 392 0 0
Fond Oáza na juhu 20 000 0 20 000 0 0
Fond KPMP 0 71 600 22 000 238 49 838
Fond Klub darcov 126754 175061 172191 0 129 624
Charitatívny fond 11 162 10 000 0 266 21 428
Fond Minority 6 331 0 0 151 6 482

CELKOVO 1 055 663 622 311 479441 18 402 1 216 935

ROZVOJ DARCOVSTVA

• SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI REGIÓNU 
MALOKARPATSKEJ VÍNNEJ CESTY

Nadácia  REVIA  v roku  2005  pokračovala  v spolupráci  s  22  mestami  a  obcami
Malokarpatského  regiónu (Báhoň,  Bratislava –  Vajnory,  Budmerice,  Častá,  Dolné
Orešany,  Doľany,  Dubová,  Dubová,  Horné  Orešany,  Jablonec,  Limbach,  Modra,
Pezinok,  Píla,  Suchá  nad  Parnou,  Svätý  Jur,  Šenkvice,  Štefanová,  Trnava,
Vinosady,  Viničné,  Vištuk). Spolupráca prebieha na dobrovoľnej  partnerskej  báze.
Nadácia  podporila  neziskové  aktivity  vychádzajúce  z potrieb  jednotlivých  komunít
(viď prehľad podporených projektov). 



• KAMPAŇ 2% Z DANÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

AKO BOLI POUŽITÉ VAŠE 2 % DANÍ?

V roku 2004 nadácii REVIA prejavilo dôveru množstvo fyzických a právnických osôb
prostredníctvom asignácie 2% daní. Získaná suma 802 198 Sk bola použitá 
a vyplatená v termíne 9/04 – 12/05 na nasledovné 3 účely:

1) Grantový program nadácie   –   156 930 Sk   
podporil projekty detských ihrísk, aktivity športových klubov, materských centier,  festivaly,
koncerty mládeže, tvorivé dielne, aktivity detí a znevýhodnených spoluobčanov, zachovanie
folklórnych tradícií ... (viď Grantový program podporené projekty, označené z 2%)

2) Podľa darcami určeného účelu -   393 600 Sk  
  17 200 Sk – ZŠ Častá - rozšírenie školskej knižnice encyklopedickou literatúrou
  11 700 Sk – Športový klub Malé Karpaty, Modra - celoročná činnosť klubu
  25 000 Sk – Únia žien, Pezinok - celoročné aktivity mestskej organizácie
  68 000 Sk – OZ Úsmev domova, Pezinok - vybudovanie ubytovacieho zariadenia
                          pre odchovancov z detských domovov
110 200 Sk – Rozlet pre Maťa, Pezinok - zdravotná rehabilitácia Maťa Kohúta
161 500 Sk – Centrum výchovnej a psychologickej prevencie, Pezinok – 
                      rekonštrukcia priestorov CVaPP

Servis nadácie využívajú aj  subjekty, ktoré z rôznych dôvodov nie sú zaregistrované ako
prijímatelia 2% daní. Prostredníctvom nadácie tak získajú finančné prostriedky od darcov.

3) Organizačné zabezpečenie organizácie   –   251 668 Sk  
217 187 Sk – mzdy pracovníkov kancelárie a dohody o vykovaní práce  
  19 894 Sk – prevádzka kancelárie 
  14 587 Sk – iné výdavky a služby 
Sme  profesionálnou  organizáciou,  ktorá  napĺňa  svoje  poslanie  prostredníctvom
premyslených  programov.  Všetky  aktivity  sa  realizujú  vďaka  dobrovoľníkom,  preto  je
dôležité  ich  manažovanie,  koordinácia.  Zabezpečenie  a  prevádzka  kancelárie  je
neoddeliteľnou súčasťou realizácie našich aktivít, ktoré v roku 2005 dosiahli celkovú sumu
2 742 511 Sk.

Finančná kontrola z Ministerstva financií zisťovala  dodržanie účelu a lehoty poskytnutého podielu
zaplatenej dane za roky 2002 a 2003 a bola 14. 11. 2005 úspešne ukončená „ bez zistených

nedostatkov “.



 

 

„Blahoželám k úspechom a hlavne vám ďakujem za dobrú prácu. Verím, že v našom
meste sa naďalej budú rodiť a rozvíjať dobré projekty a s nimi bude rásť i kultúrny

potenciál tejto komunity. Milé dievčatá, som rada, že vás máme a ja sa teším, že môžem i
sama niečo

 pre vás urobiť.“
Eva Šišková, podnikateľka, Pezinok

• PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV

Nadácia  REVIA  zabezpečuje  darcovskú  politiku  mnohých  spolupracujúcich
subjektov,  ktorým  myšlienky  filantropie  nie  sú  cudzie.  Prostredníctvom  servisu
darcom tak dohliada a manažuje finančné prostriedky, aby boli podľa želaní darcov
využité zmysluplne, efektívne a správne.  V období 1/05 - 12/05  bola manažovaná
a vyplatená suma 2 208 531 Sk, a to:
       1 862 Sk – Fond dobrej babičky – zakúpenie encyklopédie Beliana pre 
                          Malokarpatskú knižnicu v Pezinku
       5 096 Sk – Fond Omladina – výtvarné potreby pre tvorivé dielne detí a mládeže
     15 291 Sk – Slovenský zväz včelárov, Pezinok – celoročná činnosť pobočky
     17 000 Sk – Fond Muškát – zrušenie fondu pre nerealizovanie projektu, vrátenie

    finančných prostriedkov darcom
     20 000 Sk – Únia žien, Pezinok - celoročné aktivity mestskej organizácie
     40 000 Sk – OZ Pezinské rozprávkové divadlo, Pezinok – príprava projektu   
                         Etnofestival 2006
     43 000 Sk – OZ Publikum – aktivity združenia zamerané na film a kultúru
     43 373 Sk – Projekt Druhý dych pre zámocký park – výroba lavičiek do parku
     45 800 Sk – Fond Rozlet pre Maťa, Pezinok - bezbariérová úprava bytu Maťa
                         Kohúta
   217 273 Sk – Projekt Mladí filantropi – viď textová časť
1 759 836 Sk – Projekt PK NET – viď textová časť

Za obdobie existencie organizácie (1996 – 2005) bolo prerozdelených
celkovo  6 113 802 Sk na účelovo viazané projekty podľa želaní darcov.

My darujeme 2% 
Malokarpatskému regiónu. 
Veď tu žijeme…   A Vy?



• KLUB DARCOV

Projekt  bol  realizovaný  REVIOU  v partnerstve  s  Asociáciou  komunitných
nadácií  Slovenska,  s Kontom Orange a Slovenskou Sporiteľňou. Jeho cieľom
bolo rozvíjať a podporovať myšlienku individuálneho darcovstva. Ide o fyzické osoby,
ktoré sa rozhodnú darovať finančné prostriedky v duchu hesla: „Kto nám dáva, trikrát
dáva“, na projekty obyvateľov prostredníctvom nadácie. Je iniciatívou, ktorá zbližuje
ľudí  ochotných dlhodobo  pomáhať  regiónu  v ktorom žijú  a  zároveň chcú  aktívne
rozhodovať o darovaných prostriedkoch. 
Svoj Klub darcov v rámci tohto projektu si v roku 2005 otvorili tieto mestá a obce –
Pezinok, Modra, Svätý Jur, Vištuk, Šenkvice a Vajnory. 

V roku 2005 mal Klub darcov nadácie REVIA 29 darcov v troch rôznych kategóriách
(sympatizant, lokálpatriot, filantrop), ktorí spolu prispeli sumou 53 114 Sk. 143 114
Sk  sa  z Klubu darcov rozdelilo medzi  16 neziskových projektov obyvateľov
(viď Grantový program – projekty označené KD). Nadačný majetok bol zvýšený o
sumu 10 000 Sk, zvyšok 4 311 Sk bolo použitých na zabezpečenie projektu.

„Dobrú vec treba podporiť a REVIA robí samé dobré veci. Keď budete mať čokoľvek nové,
dajte vedieť.“   Zuzka Sandtnerová, TV Pezinok

• KAMPAŇ DEŇ ÚSMEVU

Povzbudzuje  individuálne  darcovstvo  v regióne  prostredníctvom  mladých
dobrovoľníkov  z   miest  a obcí  (zo  základných, materských  škôl  a  MVO),  ktorí
verejnosti ponúkli pozitívne naladenie a svoje výrobky, v duchu sloganu „Smejme sa
srdcom“. Získaná suma 10 550 Sk sa využila na aktivity detí a mládeže. 

„Pochod cez obec bol zábavný. Deti boli oblečené v maskách a rozdávali mini darčeky...“
Iveta Hampelová, ZŠ a MŠ Vištuk



• PEZINSKÉ TEHLIČKY ZABAVIA DETIČKY

Projekt je zameraný na  rozvíjanie tvorivých zručností detí a mládeže z MŠ, ZŠ
a ĽŠU  regiónu,  ich  usmernenie  k individuálnemu  obdarovaniu  a  posilnenie
partnerstva  nadácie  s podnikateľským  sektorom prostredníctvom  detských
výrobkov. 

   

• OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU

Anonymní  darcovia prostredníctvom nadácie REVIA  obdarovávali  pred Vianocami
deti  zo  sociálne  slabších  rodín,  mnohodetných  rodín,  či  deti  osamelých  rodičov
knihou, keďže ich rodičia im z finančných dôvodov takýto darček nemohli venovať.
Knihy v hodnote 12 276 Sk boli venované 59 deťom.

ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA

Nadácia  REVIA  od  počiatkov  svojho  pôsobenia  využíva  pomoc  dobrovoľníkov,
mnohé jej aktivity sa realizujú hlavne vďaka ich pomoci. V súčasnosti  spolupracujú
s nadáciou tieto skupiny dobrovoľníkov: 

• SPRÁVNA RADA 

pozri Kto tvorí REVIU?

• KOMISIE

• grantová  komisia -  informuje  alebo  predkladá  na  vedomie  Správnej  rade
rozpočet a rozdelenie finančných prostriedkov na granty, nesie zodpovednosť za
rozhodnutia o príjemcoch grantov.

Tvorí  ju:  Zlata  Novotná  (do  09/05),  Daniela  Klamová,  Natália  Maneková,  Eliška
Pravdová, Marek Kalianko, Marcela Hajtmánková 



• marketingová  komisia -  vypracúva  a  navrhuje  stratégiu  komunikácie
s verejnosťou  prostredníctvom médií,  informuje  Správnu radu  o PR aktivitách,
vypracúva a navrhuje stratégiu image nadácie

Tvorí ju: Peter Bittner, Drahoslava Finková, Zuzana Frnová

• investičná  komisia -  navrhuje  investičnú  politiku,  stanovuje  ciele  výnosov,
vyberá investičnú inštitúciu, ktorá bude manažovať fondy nadácie

Tvorí ju: Tomáš Zedníček, Ivana Maťusová, Peter Huňor 

• GRANTISTI

realizátori dobrovoľníckych projektov  
pozri Grantový program podporené projekty v roku 2005

SLOVÁ DOBROVOĽNÍKA...

„Mám pocit, že OZ P.R.D. a nadácia REVIA fungujú na rovnakej vlnovej dĺžke. Snažíme sa
vytvárať udržateľné projekty, ktoré rozvíjajú kultúrne a spoločenské dianie v našom

regióne. A snažíme sa, aby akcie, ktoré organizujeme – či už divadelné, hudobné alebo
filmové festivaly – boli trvalo udržateľné a práve k tomu prispieva aj nadácia REVIA.“

Rasťo Kuttner, OZ P.R.D. Pezinok

„Určite vám pomôžem. A bude to samozrejme zdarma. Vieš predsa, že som pri vás
prepadol

filantropii  “    Radoslav Feďo, autor www.revia.sk

• KONZULTANTI
 
sú  dobrovoľníci  z  jednotlivých  miest  a  obcí,  ktorí  majú  aktívny  záujem  o  dianie
v komunite,  sú znalí prostredia a potrieb obce/mesta a ochotní venovať svoj voľný
čas  dobrovoľníckym  aktivitám.  Nadácia  im  poskytuje  informačné  materiály  a
zaškoluje  ich  do  grantového  mechanizmu  a  fungovania  organizácie.
Sprostredkovávajú  informácie  o  nadácii  v komunite  a  o  komunite  nadácii,
zabezpečujú posudzovanie projektov.
T.č.  spolupracuje s nadáciou celkovo 17 konzultantov:  Peter Pokrivčák - Bratislava – Vajnory,
Beata  Vlasáková  –  Svätý  Jur,  Iveta  Pijáková  –  Limbach,  Mária  Rybecká  –  Budmerice,  Darina
Bacigálová – Jablonec, Ľudmila Belániková – Štefanová, Štefan Finka – Báhoň, Zuzana Farkašová,
Mária  Šima-Juríčková  –  Modra,  Ľudovít  Ružička  –  Dubová,  Pavol  Mičunek  –  Píla,   Anastázia
Marnuseková – Častá, Mária Vranková – Doľany, Štefan Letkovič – Dolné Orešany, Peter Cibira –
Suchá nad Parnou, Tomašovičová Romana, Július Gaál – Vištuk.

• ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY REGIÓNU

• NIEKTORÉ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V REGIÓNE

• INDIVIDUÁLNI DOBROVOĽNÍCI ALEBO SYMPATIZANTI



PROJEKTY SPÁJAJÚCE KOMUNITU

• PK NET

Projekt  PK NET  bol zameraný na vytvorenie  partnerstva  regionálnych  organizácií,  
 združenia občanov a na využitie modernej informačnej infraštruktúry - internetu pre
verejný a neziskový sektor  regiónu.  Vytvorený informačný  portál  lokálnej  komunity
www.pknet.sk informuje obyvateľov o dianí v regióne, školenia práce s internetom a 4
workshopy na tému „Internet v živote samosprávy Malokarpatského regiónu“ využila
široká verejnosť.  Tento projekt bol realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie
a vďaka  partnerstvu  s  mestom  Pezinok,  ZŠ  Kupeckého  Pezinok,  neformálnym
združením Optika pre Pezinok a TV Pezinok .

• MESTO PRIATEĽSKÉ K DEŤOM

     

Kampaň  vyhlásená  Detským  fondom  OSN  –  UNICEF  realizovala  nadácia  ako
partner  mesta  Pezinok,  Centra voľného času Pezinok a  Klubu podnikateľov
mesta  Pezinok. Jej  cieľom bolo  zlepšovať  podmienky pre  život detí  v Pezinku –
informovať  verejnosť  o právach  detí  a vytvárať  podmienky  na  ich  dodržiavanie,
budovať  zeleň  a ihriská,  podporovať  kultúrne,  športové  a spoločenské  podujatia
a voľnočasové  aktivity  pre  deti  a  zlepšiť  informovanosť  o  nich,  prizývať  deti
k rozhodovaniu o veciach, ktoré sa ich dotýkajú… 



• NÁVRATY – MALOKARPATSKÝ FESTIVALÍK TRADIČNEJ KULTÚRY

     

 

 III.ročník   -  otváral  kultúrne  leto  v Pezinku.  REVIA
s partnermi – Malokarpatským múzeom Pezinok, Mestom Pezinok a Kultúrnym
centrom Pezinok zachováva folklórne  tradície  Malokarpatského  regiónu tancom,
spevom a tvorivými remeselníckymi dielňami v uliciach mesta.

                                   

• DRUHÝ DYCH PRE ZÁMOCKÝ PARK

Na  základe  záujmu  mesta  Pezinok  o revitalizáciu  Zámockého  parku  v Pezinku
urobila  REVIA prvý krok k realizácii  tohto dlhodobého  zámeru a  získala finančný
grant z programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ spoločnosti Baumit a Centra pre
filantropiu na výrobu prvých 6 nových lavičiek. 
  

                

• ŽIVÝ VIANOČNÝ ORLOJ A CHARITATÍVNY BAZÁR

REVIA  so  svojimi dobrovoľníkmi  v rámci  Vianočných  trhov  2005  v  Pezinku
zorganizovala živý vianočný orloj a spolu s mestom Pezinok usporiadala charitatívny
vianočný bazár s výrobkami riaditeľov pezinských inštitúcií. Výťažok – 10 000 Sk bol
určený pre postihnutého spoluobčana Martina Polkorába – Bertiho.



VZDELÁVANIE

• MLADÍ FILANTROPI

Nadácia  REVIA  v  rámci  Asociácie  komunitných  nadácií
Slovenska,  vďaka podpore  nadácie SPP realizovala projekt Mladí filantropi. Jeho
cieľom je  rozvíjať filantropiu  medzi  mladými  ľuďmi,  viesť  ich  k aktívnemu záujmu
o riešenie  potrieb  komunity,  v ktorej  žijú  a k podpore  rôznych  zaujímavých
občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v nej. V rámci projektu mládežníci vo
veku od 16 do 25 rokov rozhodli o podpore  23 projektov v sume  133 000 Sk (viď
Grantový program nadácie – projekty označené MF)

„Bola a ešte je to zaujímavá skúsenosť. A som rada, že som sa na to dala, aj keď som
nevedela do čoho vlastne idem... Schvaľovanie grantov bolo dosť náročné, hlavne na

pozornosť. Ale stálo to za to. A teším sa hlavne keď už budú projekty vyhotovené.“
Anička Nemčovičová, členka mládežníckej grantovej komisie 

„Najlepší pocit je stretnúť aktívneho človeka s rozžiarenými očami, ktorí to robí pre
druhých a nie pre seba.“ 

postrehy mladých filantropov so stretnutí s grantistami

• MLADÍ LÍDRI

Vďaka podpore z  fondu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska pokračoval cyklus
vzdelávania mladých miestnych lídrov, ktorí sa budú v budúcnosti schopní zapojiť do správy
mesta, v ktorom žijú a prispievať tak k rozvoju komunity. 

„Páčilo sa mi stretnutie s poslancami, možnosť otvorene povedať svoj názor, konštruktívna
diskusia a oboznámenie sa s fungovaním mesta.“
účastníčka vzdelávacieho projektu „Mladí lídri“

„Zaujímavá bola návšteva pezinskej TV, nácvik rozhovorov pred kamerou a ukážky toho,
ako sa robí reklama na PC.“

účastník vzdelávacieho projektu „Mladí lídri“



• PROJEKT SILA ŽENY

Projekt, podporený z programu “Podaj ruku” Nadácie Intenda, je zameraný na nefor-
málne vzdelávanie študentiek a žien, ktoré chceme začleniť do našich aktivít tak, aby
získali potrebné zručnosti a stali sa aktívnymi ženami ovplyvňujúcimi život a dianie
na lokálnej úrovni.

• BEZPLATNÁ KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
OBYVATEĽOM, SERVIS MVO A DARCOM

                              

KOMUNIKÁCIA S     VEREJNOSŤOU  

Realizuje sa prostredníctvom: 
Ø osobnej komunikácie s jednotlivými sektormi a ľuďmi v nich
Ø kampaní a programov nadácie REVIA – bližšie popísané na inom mieste
Ø médií

• SPOLUPRÁCA S MÉDIAMI
ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
Televízia  Pezinok,  Trnavská  televízia,  Slovenský  rozhlas,  Rádio  Regina,  STV,
www.revia.sk, www.pknet.sk 
PRINTOVÉ MÉDIÁ
Regionálna tlač
Pezinsko,  Pezinčan,  Pezinský  podnikateľ,  Modranské  zvesti,  Kuriér,  Trnavsko,
Trnavské noviny, Svätojurské ohlasy, Tlačová agentúra TASR, SITA, ZOOM-M

• INÉ PR AKTIVITY
Sú zamerané na zviditeľnenie podporovateľov nadácie.
 Ukončenie  2.ročníka  Klubu  darcov  –  slávnostné  stretnutie  darcov

a obdarovaných.
 Stretnutie strategických partnerov nadácie s členmi správnej rady a komisií.



 Mesto Pezinok získalo ako jedno z troch miest na Slovensku cenu Most – Cenu
Rady  mládeže  Slovenska  za  podporu  práce  s deťmi  a mládežou  na  základe
nominácie REVIE. 

 REVIA  sa  v  rámci  súťaže  "Najlepšia  ročná  správa  2004"  v kategórii
Elektronických ročných správ neziskových organizácií -  prijímateľov finančných
prostriedkov  umiestnila  na  4.  –  8.  mieste. Súťaž  organizujú  Inštitút  pre
ekonomické a sociálne reformy INEKO, Agentúra SK-media a týždenník TREND.
Partnermi  súťaže  sú  CapGemini  Slovensko  a KPMG  Slovensko  a Fórum
donorov.

 Trend TOP nadácií 
Podľa  týždenníka  Trend z  15.11.2005,  kde   bolo  uverejnených  65  nadácií  -
„Najväčšie  nadácie  na  Slovensku  podľa  aktív  k  31.12.2004“,  nadácia  REVIA
obsadila  – 25.miesto – s aktívami 9 813 000 Sk, čo považujeme za veľký úspech
v rámci celého Slovenska.

• PARTNERSTVÁ S ORGANIZÁCIAMI PODOBNÉHO ZAMERANIA
(v     rámci Slovenska aj zahraničia  )

Svedčia o tom viaceré stretnutia so zástupcami MVO a prezentácie organizácie: 
 marec 2005 – seminár „Participation of young peole on life of towns and regions“

organizovaný IUVENTOU, NK MLADEŽ / NK YOUTH
 máj 2005 – Community Foundation study tour organizovaná nadáciou Ekopolis

pre zástupcov KN zo Slovinska
 jún  2005  –  študijná  cesta  partnerov  zo  Srbska  v projekte  Mládežnícke  kluby,

organizovaná nadáciou Pontis.  Účastníkmi boli  starostovia miest  Smederenska
Palanka a Smederovo a predstavitelia NGO Bozur a NGO CEDI.

 jún  2005  –  návšteva  17  amerických  štipendistov  Pamätného  Marshallovho
štipendia organizovaná Marshall Fundom Bratislava

 december  2005  –  študijná  cesta  komunitných  organizácií  zo  Slovinska
organizovaná nadáciou Ekopolis

 Konferencia Rady mládeže Slovenska „Mladí ľudia a dobrovoľníctvo na miestnej
a regionálnej úrovni“

 Konferencia  o decentralizácii  verejnej  správy  organizovanej  Ekonomickou
univerzitou v Bratislave

 pravidelné stretnutia s členmi Asociácie komunitných nadácií Slovenska



KTO TVORÍ REVIU?

Správna rada
• Ing. Peter Huňor, Svätý Jur, predseda správnej rady, ekonóm, podpredseda VV

FNM 

• Peter Guštafík, BA, Pezinok, prekladateľ, konzultant PDCS - Slovakia
• JUDr. Iveta Hricová, PhD., Bratislava, právnička, Ministerstvo zahraničných vecí
• Ing. Ria Mácsová, Pezinok, ekonómka a podnikateľka, Anec Tel Group 
• Mgr. Eva Megová, Bratislava, manažérka pre ľudské zdroje, IBM Slovensko
• MUDr. Zlata Novotná, Pezinok, lekárka, internistka 
• Ing. Tomáš Zedníček, Pezinok, finančný analytik, Pro Partners, o.c.p., 

Revízor
• Ing. Jarmila Juricová,  Trnava, ekonómka, Juraaudit, s.r.o.

Účtovné služby
• Dáša Gerhátová, Bratislava, ekonómka, živnostník
• Oľga Bokrošová, Šenkvice, účtovníčka

Pracovníci nadácie
• RNDr. Drahoslava Finková, Modra, správkyňa nadácie  
• Ing. Zuzana Frnová, Modra, programová manažérka    
• Mgr. Ľubica Macková, Pezinok, na materskej dovolenke



PRÍJMY  2005     (v Sk)

NADAČNÉ ZDROJE    825 882  Sk 28 %
Nadácia SPP, Nadácia Jednota COOP, 
Nadácia Ekopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti, 
Nadácia mládeže Slovenska, Nadácia pre deti Slovenska, 
NO Centrum pre filantropiu, NO Partnerstvo

PRÁVNICKÉ OSOBY   323 500 Sk 11 %
Mestá a obce regiónu

FYZICKÉ OSOBY          26 550 Sk   1 %
Jednotlivci, Deň úsmevu

2 % daní                  1 331 601 Sk              45 %
Od fyzických a právnických osôb

FONDY    140 814 Sk   5 %
Fond ecorec Slovensko, s. r.o. Pezinok, 
Fond Pro Partners, o.c.p., a.s. Bratislava, Fond KPMP, 
Fond Dobrej babičky, Fond Klub darcov

INÉ                   307 929 Sk            10 %
Phare, štátny rozpočet, úroky, študentská prax, ostatné výnosy 

CELKOVO                  2 956 276 Sk        100 %

VÝDAVKY  2005     (v Sk)

PROGRAMOVÉ NÁKLADY        2 742 511 Sk 82 %
Projekty grantového programu                       497 387 Sk 
Účelovo viazané projekty                                                    2  254 124 Sk

PERSONÁLNE NÁKLADY           466 603 Sk 14 %
Mzdy, odvody, dohody o vykonaní práce, stravné, sociálny fond

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY           139 019 Sk   4 %
Externé služby / audit                            10 000 Sk
Komunikačné náklady / internet, telefónne poplatky, poštovné                  35 286Sk                              
Prevádzka kancelárie / daň, elektrina, nájom, plyn, poistenie,                    46 150 Sk
technické vybavenie                         
Ostatné / bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov,        47 583 Sk
kancelárske potreby, kolky a poplatky, konferencie, reprezentačné, 
spotrebný materiál, iné služby a výdavky, členské príspevky

CELKOVO                3 348 163 Sk       100 %



REVIA – MALOKARPATSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE

ZA FINANČNÚ PODPORU:

● Nadácia Ekopolis ● Nadácia Intenda ● Nadácia Jednota COOP ● Nadácia otvorenej spoločnosti ● 
● Nadácia pre deti Slovenska ● Nadácia SPP ● Konto Orange ● NO Centrum pre filantropiu ●

● NO Partnerstvo ● Fond Phare Európskej únie ● 
● Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava ● Comitex, a.s. Bratislava ● 

DAF Trucks CZ, s.r.o. ● D.I.S.I. s.r.o. ● Eurowater, spol. s r.o. ● hama Slovakia spol. s r.o. ● 
● LUMA Viničné ● Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Pezinok ● Nábytok Galan ●

● SLADOVŇA a.s. Michalovce ●
● Slovenská sporiteľňa, a.s. ● Tatrabanka, a.s. Bratislava ●

  Wertheim Safes Ltd., spol. s r.o. Modra ●
● MsÚ Modra ● MsÚ Pezinok ● MsÚ Svätý Jur ● OÚ Budmerice ● OÚ Doľany ● OÚ Dubová ●

● individuálni darcovia v zbierkach a z 2% daní ●

Fondy

● ecorec Slovensko, s. r.o. Pezinok ● Pro Partners, o.c.p., a.s. Bratislava ● Šišková Eva ●
● Klub podnikateľov mesta Pezinok ● individuálni darcovia v zbierkach a z 2% daní ●

Klub darcov

● Baranovič Roman ● Bittner Peter ● Féder František ● Frnová Zuzana ● Guštafík Peter ● 
● Hampelová Iveta ● Huňor Peter ● Klamová Daniela ● Kobzová Alexandra ● Kováčová Helena ● 

● manželia Macsovci ● Miková Karolína ● Palla Jozef ● Pilka Matej ● Radičová Viera ●
● Sandtnerová Zuzana ● Solga Oliver ● Sroková Tatiana ● Strečanský Boris ● manželia Šebovci ● 
● Teplá Jana ● Walter Peter ● Zajac Marcel ● Zemanová Anna ● anonymní darcovia ●

ZA MATERIÁLNU PODPORU:

● rodina Finková ● rodina Frnová ● Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Pezinok ● Šišková Eva ●

ZA SLUŽBY:

●  AT Clip Pezinok ●  Baranovič Roman ●  Bittner Peter ● Bokrošová Oľga ● Cabadajová Eva ●
● Centrum voľného času Pezinok ● Danišek Rastislav ● Feďo Radoslav ● Finka Mário ● 

● Finka Štefan ● Finková Drahoslava ● Frnová Katarína ●  Frnová Zuzana ● Gaál Július ● 
● Gerhátová Daša ●  Guštafík Peter ● Hajtmánková Marcela ●  Hanúsková Anna ● 

● Horňáčková Monika ●  Hricová Iveta ● Huňor Peter ● Juricová Jarmila ● Jurinová Barbora ●  
● Kalianko Marek ● Karovičová Alexandra ● Kucová Monika ● Kníhkupectvo Modul ●

● Nemčovičová Anna ● Klamová Daniela ● Klub podnikateľov mesta Pezinok ● Kohútik Marek ● 
● Kultúrne centrum Pezinok ● lokálne médiá ● Lupová Eva ● Mácsová Ria ●

● Malokarpastké múzeum Pezinok ● Maneková Natália ● Maťusová Ivana ● Mažárová Tatiana ●
Megová Eva ● Mestské múzeum Pezinok ● mimovládne organizácie regiónu ● mesto Pezinok ●

Novotná Zlata ●  Palla Jozef ● Pijáková Iveta ●  Pravdová Eliška ● Robert Adamek - Road Bratislava ●
rodina Frnová ● Rybecká Mária ● Schmidt Jozef ● Slaninová Ingrid ● Sroka Ivan ● Sroková Tatiana 

● Sunovská Monika ● Šimková Marianna ● Šipoš Marián ● Šišková Eva ● Televízia Pezinok ●
Tóthová Zuzana ● Vlasáková Beata ● Zedníček Tomáš ● základné, umelecké a stredné školy regiónu 












