
REVIA - Malokarpatská  komunitná  nadácia
 je verejnoprospešná nezisková mimovládna organizácia
 je  apolitická,   nezávislá   a  samosprávna.  Riadi  sa  –  okrem  príslušných

zákonov  -  nadačnou  listinou  a  organizačným  poriadkom,  ktoré  vznikajú
rozhodnutiami  Správnej  rady,  zloženej  z  rešpektovaných  predstaviteľov
komunity – regiónu.  Za svoju činnosť  zodpovedá inštitúciám, ktoré sú na
tento účel určené.

 pôsobí v regióne Malokarpatskej vínnej cesty (80 000 obyvateľov)

POSLANIE  komunitnej nadácie

 skvalitňovať život obyvateľov  danej komunity - regiónu
 posilňovať sociálny kapitál  (ľudský  i finančný) – vyhľadávať, aktivizovať a

spájať zdroje: nápady, energiu a finančné prostriedky  ľudí, ktorí  majú chuť
ovplyvňovať formovanie života daného regiónu, spoločenstva. 

 kultivovať    filantropické   -  darcovské  a  dobročinné  postoje,
spoluvytvárať podmienky na ich rozvoj

AKO?

 Komunitná  nadácia  vytvára  stály  základný  majetok,  a  to  predovšetkým
z darov  od  jednotlivcov  a  podnikateľských  subjektov,   ktorí  sa  rozhodli
vytvoriť  nadačný fond  –  pod menom svojej  osoby alebo  firmy –  v rámci
nadácie – namiesto založenia vlastnej súkromnej nadácie.

 KN  funguje  ako  trvalý  zdroj  finančných  prostriedkov  pre  realizáciu
neziskových aktivít v regióne. Výnosy z fondov sú každoročne rozdeľované
neziskovým  organizáciám  v rôznych  oblastiach:   športovej,  sídliskovej,
environmentálnej,  kultúrnej,  sociálnej,  mládežníckej  a v ďalších oblastiach
…

 KN je katalyzátorom zmien, spolupráce, aktivít …
 KN  vystupuje  ako  sprostredkovateľ  finančných  prostriedkov,  ľudských

zdrojov, informácií …
 KN  spája  jednotlivé  segmenty  komunity,  s cieľom  efektívne  využívať

dostupné  lokálne  zdroje  pri  riešení  problémov  identifikovaných  miestnou
komunitou.

Jadrom  činnosti  je  komunikácia  so  všetkými  sektormi,  profesionálny
manažment darov, poradenstvo pre podnikateľský sektor v oblasti darcovstva,
informovanie a vzdelávanie širokej verejnosti.

POZITÍVA  komunitnej  nadácie 

 znalosť  miestnych  pomerov –   podporou  neziskových  organizácií  a
projektov jednotlivcov či skupín mapuje nadácia potreby komunity. Rovnako
aktívne  tieto  potreby  pomáha  nadácia  identifikovať  -   s  možnosťou
následne  vyhlásiť  verejnú  súťaž  neziskových  projektov  v  konkrétnej
potrebnej sfére

 otvorenosť -  možnosť  každého  obyvateľa  uchádzať  sa  o  podporu
vlastného  projektu  s neziskovým  rozmerom  v oblasti,  ktorú  považuje  za
dôležitú a je obsiahnutá v grantovom programe nadácie



 stálosť  –  budovaním   stáleho  majetku  nadácia  zabezpečuje  trvalo
udržateľný  zdroj  podpory  občianskych  aktivít.   Investície  vykonávajú
profesionálne firmy investičného manažmentu.

 pružnosť  –  nadácia  svojou  činnosťou  reaguje  flexibilne  na  meniace  sa
potreby mesta, obce, či regiónu. 

 odbornosť  -   okrem  profesionálnych  pracovníkov  nadácie  na  napĺňaní
poslania  úzko  spolupracujú   dobrovoľníci  –  rešpektovaní  predstavitelia
v regióne  -  v Správnej  rade,  na  pozícii  Revízora,  v poradných  komisiách
(marketingová,  investičná,  grantová,  rozvojová  …)   i  konzultanti
v jednotlivých obciach a mestách. 

 transparentnosť  -   pravidlá  poskytovania  akýchkoľvek  finančných
prostriedkov z  nadácie  smerom k obyvateľom regiónu (granty komunitnej
nadácie   realizátorom neziskových občianskych  projektov,   manažovanie
fondov darcom…)  sú jasne definované  a  známe. Hospodárenie nadácie
podlieha každoročnému zhodnoteniu, ktoré vykonáva profesionálny audítor.
Výsledky sú verejne    dostupné  a  prezentujú sa o.i. aj vo výročnej správe.

REVIA, Malokarpatská komunitná nadácia ponúka:
1. Efektívny spôsob podporovania verejnoprospešných neziskových projektov
- cielená podpora  organizácií a jednotlivcov s kvalitnými projektmi
- monitoring  použitia finančných prostriedkov na zrealizované aktivity
2. Kontinuálne zviditeľňovanie svojich podporovateľov – firiem a jednotlivcov  -

v súvislosti s ich filantropickými aktivitami.

Aktivity nadácie sú zamerané na:
a) poskytovanie  servisu  rôznym  partnerom  (podnikatelia,  jednotlivci,

samosprávy,  dobrovoľníci  ...)  rôznou  formou  (informovanie,  vzdelávanie,
poradenstvo, zviditeľňovanie spolupráce…)

b) vytváranie  priestoru  na  realizáciu   občianskych  aktivít  prostredníctvom
grantového programu

c) vzdelávanie  verejnosti  v oblasti  neziskového  sektora  a  vytváranie
spolupráce s ďalšími sektormi

KOMUNITNÁ NADÁCIA PRACUJE PROSTREDNÍCTVOM FONDOV:

Z á k l a d n é    t y p y   f o n d o v:

      Otvorený fond  

Darca umožňuje komunitnej nadácii (grantovej komisii) urobiť rozhodnutie,
aká organizácia (druh projektu)  bude podporená.  Je to fond,  ktorý flexibilne
reaguje  na  potreby  komunity  a  pomáha   riešiť  najaktuálnejšie  problémy
obyvateľov na základe vykonaného prieskumu výkonnou zložkou nadácie. 
Dary venované z tohto fondu sú darované v mene darcu na rôzne programy a
potreby  rôznych organizácii.



 Darcom  určený  fond  podľa  oblasti  ,   v ktorej  organizácie  pracujú  –
podporené  sú  rôzne  organizácie  pracujúce  len  napr.  v environmentálnej
oblasti alebo len  v sociálnej, mládežníckej, či kultúrnej, atď.  

 Darcom určený fond podľa organizácie  , ktorú má záujem darca dlhodobo
podporovať  –  t.j.  fond môže byť  priebežne spotrebovávaný alebo výnosy
z tohoto  fondu  prijíma  každý  rok  na  svoju  činnosť  jedna  alebo  viac
organizácií, o ktoré má darca špeciálny záujem

●Darcom  odporúčaný  fond   –  darca,  ak  má  záujem  môže  odporučiť
organizáciu, ktorá by v  určitom roku mala získať podporu

Komunitná nadácia monitoruje, či daná organizácia skutočne realizuje aktivity,
ktoré zodpovedajú zámerom darcu, keď vytváral fond.
Komunitná  nadácia  slúži  tiež  ako  aktívny  sprostredkovateľ  stretnutí  a  ako
neutrálna  strana,  ktorá  umožňuje  občanom,  neziskovým  organizáciám,
podnikateľským  subjektom  a  štátnym  inštitúciám  efektívne  spolupracovať  a
spoločne riešiť miestne problémy.

V súčasnosti manažuje nadácia 4 fondy:

- Fond  ASO (Alternatívne spracovanie odpadov), spol.s.r.o., Pezinok
- Fond  Pro Partners, o.c.p., Bratislava
- Fond Ľubica Macedo, Bratislava 
- fond MINORITY (zakladateľka fondu: Ľubica Macková)

P r i e b e ž  n é   f o n d y

Sú  vhodným  typom  fondov  pre  tých  darcov,  ktorí  si  želajú,  aby  ich  dar
napomohol ihneď realizácii konkrétneho  projektu, alebo  činnosti organizácii.

 Fond VENUŠA založilo svojpomocné zoskupenie žien v rôznych štádiách
onkologického ochorenia

 Fond  ZŠ J. Kupeckého v Pezinku  je určený na rôzne neziskové aktivity
školy a voľnočasové aktivity detí

 Fond krízovej pomoci  vznikol ako priestor na vyjadrenie spolupatričnosti
ľuďom v regióne, postihnutým prírodnou katastrofou, živelným pohromami a
podobnými udalosťami

 Fond  na  rozhýbanie  človeka  bol  založený   podobným  spôsobom  ako
predošlý. Aktívny človek v komunite a líder jednej z MVO v regióne bol na
následky ťažkej autonehody dlhé mesiace pripútaný na lôžko a neskôr na
invalidný  vozík.  Jeho  liečba  a  potreby  na  späťzaradenie  do  života   boli
finančne  nákladné  a  od  istého  času  ich  nepokrývala   poisťovňa.  Preto
v spolupráci  s jeho  materskou  MVO  vznikol  v nadácii  fond  na  podporu
rehabilitácie spomínaného lídra.

 Fond malé Karpaty, Športový klub Modra  (zakladateľ Peter Guštafík) –
MVO sa vo svojej činnosti zameriava na kreatívne aktivity voľnočasového
charakteru.  Líder  MVO  spolu  s ďalšími  dobrovoľníkmi  pracuje  s deťmi
a mládežou už 20 rokov. Zároveň sa v organizácii stretávajú deti z rôznych
sociálnych skupín, i rôzneho veku.



názov fondu stav v Sk navýšenie čerpanie účel stav v Sk
k 1.1.02 v 2002 v 2002 použitia k 31.12.02

Fond ASO, spol. s.r.o. 230 000 50 000 0 280 000
Fond Pro Partners, o.c.p. 120 000 50 000 0 170 000
Fond Ľubici Macedo 40 000 0 0 40 000
Fond MINORITY 6 000 0 0 6 000
Fond na rozhýbanie človeka 0 297 000 0 na zdravotnú rehabilitáciu 297 000
Krízový fond pomoci 0 4 700 4 700 pomoc obyvateľom v kríze (po požiari) 0
Fond M.Karpaty, Športový klub 2 000 0 0 2 000
Fond ZŠ Kupeckého 34 898 26 747 61 296 estetizácia prostredia školy 747
Fond Venuša 19 818 3 000 0 22 446

CELKOVO 452 716 431 447 65996 818 193

Z  HISTÓRIE …

V meste Pezinok pôsobilo takmer päť rokov  Komunitné združenie Sami Sebe.
Zaniklo  ku  dňu  vzniku   nadácie  REVIA,  Malokarpatskej  komunitnej  nadácie
v roku 2001, ktorá kontinuálne nadviazala na jeho činnosť.

KZ bolo  založené  v roku 1996  podľa  modelu  komunitných  nadácií,  úspešne
fungujúcich  desiatky  rokov  v rôznych  štátoch  sveta.  Svojou  činnosťou
aktivizovalo  a   spájalo  zdroje  komunity,  podporovalo  dobrovoľnícke  aktivity
obyvateľov,   namierené na riešenie aktuálnych problémov a zlepšenie kvality
života  vo  všetkých  sférach.  Prvé  tri  roky  jeho  aktivít  pôsobilo  KZ  v meste
Pezinok,  od  r.2000  rozšírilo  svoju  činnosť  na  región  Malokarpatskej  vínnej
cesty.  Zameriavalo  sa  na  regrantingový  program -  činnosť  spojenú  s 
udeľovaním malých grantov -   (za obdobie 1997 - 2001 bolo podporených 304
projektov  v sume  3  091  846  Sk) neziskovým  organizáciám  a  občianskym
skupinám   a  tiež  pôsobilo  ako  katalyzátor  pre  vznik  väčších  projektov,
realizovaných v spolupráci s miestnou samosprávou, miestnym podnikateľským
sektorom, miestnymi MVO a  dobrovoľníckymi skupinami občanov (Skatepark,
Klub mladých, Glejovka, Rozvoj malokarpatského regiónu …)
V rámci programu komunikácie s     verejnosťou    realizovalo KZ edičnú činnosť
pre miestnu MVO pri vydaní príručky pre miestne samosprávy. 
V roku 1999 KZ začalo vydávať vlastný časopis  Pezinské Okno,  vytváraný a
distribuovaný dobrovoľníkmi  v meste Pezinok a od r.2000 v celom regióne. 

Jedným  z predpokladov  úspešného  fungovania  združenia  bolo  vytváranie
spolupráce  so  zahraničím  cez  kontinuálnu  komunikáciu  a  prezentáciu
výsledkov  činnosti  a  zámerov  do  budúcnosti  potenciálnym  podporovateľom.
Podarilo sa nám získať dôveru a ocenenie   rôznymi ambasádami  a nadáciami
ako Ford Foundation,  Rockefeller  Brothers Fund,   Community Foundation of
Canada …

KZ  bolo  hosťujúcim  členom   Európskeho  nadačného  centra  a  aktívne
participovalo  v činnosti  pracovnej  skupiny  Community  Philantrophy  Network,
zameranej  na  rozvoj  komunitných  nadácií  v Európe.  Rozvíjalo  spoluprácu
s komunitnými nadáciami v Českej republike, Veľkej Británii, Taliansku a i. …



PROGRAMY NADÁCIE

I.  G r a n t o v     ý    p r o g r a m  

Komunitná  nadácia  podporuje  finančne  –  formou  grantov  –  aktívne  skupiny
občanov  a  neziskové  organizácie  pri  realizácii  neziskových  projektov,
namierených na zlepšenie kvality života obyvateľov v regióne Malokarpatskej
vínnej cesty.

 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 implementáciu 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  5  člennou  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.

Kritériá a pravidlá udeľovania grantov:
1. posilnenie občianskej spolupatričnosti 
2. osobný vklad alebo podiel vlastnej práce
3. celkový prínos pre občiansku komunitu  v danej oblasti
4. schopnosť, resp. právna a odborná spôsobilosť žiadateľa zrealizovať projekt

Pri  rozhodovaní  sa  posudzujú  aj  ďalšie  atribúty  predkladaných  projektov
v záujme efektívneho využitia finančných prostriedkov:

1. využitie dostupných lokálnych zdrojov
2. súlad aktivity s ekologickým využívaním územia a zdrojov
3. zainteresovanosť skupiny na realizácii aktivity
4. vlastnosť aktivity zvyšovať potenciál komunity tým, že vytvára podmienky na

jej ďalšiu spoluprácu

Žiadatelia o grant  môžu pripraviť  projekty v   rámci  nasledovných programov:
kultúrny,  sociálny,  športový,   environmentálny,  mládežnícky,  sídliskový,
otvorený grantový program. Žiadosti sa prijímajú priebežne, grantová komisia
zasadá 1x mesačne.

Vďaka  uvedeným  aspektom  je  hodnota  zrealizovaných  projektov
niekoľkonásobne  vyššia,  ako  finančný  vklad  komunitnej  nadácie.   Spojením
rôznych  zdrojov  komunity  (ľudský  potenciál,  materiál,  služby,  finančné
prostriedky …) efektivita jednotlivých vložených prostriedkov narastá: 

V roku 2002 grantová komisia nadácie schválila  65  projektov (100 %)
v celkovej  sume  487 750  Sk. Najväčší  dopyt  bol  po  projektoch  v športovej
oblasti (podporených 17 projektov), nasledovala kultúrna oblasť (14 projektov),
otvorená oblasť (11 projektov),  sociálna oblasť (8 projektov), menší záujem
bol o projekty v environmentálnej (4 projekty) a sídliskovej oblasti (1 projekt).



Zo 65 projektov bolo do t.č. zrealizovaných a vyúčtovaných  59  projektov
v  sume  438  750  Sk  (10,92%).  Obsahovali  vysoký  podiel  dobrovoľníckej
práce  -  predstavovala  po  vyčíslení  sumu 360  000  Sk  (8,96%)  - ale  tiež
skutočnosť,  že  reálne  dochádza  k spájaniu rôznych  zdrojov  v komunite  a
realizátori  projektov  využívajú  všetky  možné  dostupné  možnosti  zo  svojho
okolia. Finančné prostriedky poskytnuté nadáciou  sa zhodnotili  9,2 násobne.
Realizáciu  projektov  podporila  nielen  nadácia,  ale  i  podnikateľská  sféra,
samosprávy,  jednotlivci  -   finančne  (sumou  2  798  633  Sk  –  69,65  %),  i
poskytnutím   služieb, materiálu, know – how (v sume 420 645 Sk – 10,47 %).
Celková vytvorená hodnota  realizovaných 59 projektov je  4 018 028 Sk. 
Aktivizácia  ľudí  v regióne  je  podmienená  i  monitorovacím  procesom,  ktorý
vyžaduje  nasledovnú  starostlivosť  o  výsledky projektov  a  zabezpečenie   ich
kontinuity do budúcna.  

Uvedených  59  projektov  organizačne  zabezpečovalo  584
organizátorov -  dobrovoľníkov a zúčastnilo sa na nich približne 31 415
obyvateľov.

Významnými  pomocníkmi  v programe  sú  konzultanti  nadácie –
dobrovoľní spolupracovníci  z jednotlivých miest  a obcí.  Pracovníci  kancelárie
vyhľadávajú  v  regióne  aktívnych  ľudí,  potenciálnych  spolupracovníkov  KN
REVIA. Následne prebieha ich  vzdelávanie v podobe konzultácií a poskytnutia
informačných materiálov kanceláriou nadácie. 

Pri výbere konzultanta  sa  riadime  kritériami:
- ochota k dobrovoľníckej práci
- dôveryhodnosť pre občanov danej komunity
- aktívny záujem o dianie v komunite
- znalosť prostredia a potrieb obce/mesta
- nezávislosť
- časová disponovanosť

Úlohy konzultanta:
1.      sprostredkovávať  
-  informácie o nadácii (napr. v miestnych mediách) v komunite
-  informácie o komunite nadácii
2.      poskytovať  
- formuláre žiadostí o grant
3.      zabezpečovať  
posudzovanie projektov -  kontaktujú obyvateľov žiadajúcich o grant, posudzujú
projekty a podávajú o nich písomne detailné informácie grantovej komisii, ktorá
v konečnom dôsledku rozhoduje o schválení, resp. zamietnutí žiadosti o  grant
podľa stanovených kritérií a pravidiel. 



T.č. spolupracuje s nadáciou celkovo 23 konzultantov: Peter Pokrivčák -
Bratislava – Vajnory, Beata Vlasáková – Svätý Jur, Iveta Pijáková – Limbach,
Eva  Lupová  –  Šenkvice,  Magdaléna  Milová,  Mária  Rybecká  –  Budmerice,
Darina  Bacigálová  –  Jablonec,   Anna  Schwartzová,  Ľudmila  Belániková  –
Štefanová, Romana Tomašovičová – Vištuk, Štefan Finka – Báhoň, Vladimír
Martinec  –  Viničné,  Miroslav  Achberger,  Róbert  Kanka  –  Vinosady,  Zuzana
Farkašová, Mária Šima-Juríčková – Modra, Ľudovít Ružička – Dubová, Pavol
Mičunek – Píla,  Anastázia Marnuseková – Častá, Vranková Mária – Doľany,
Štefan Letkovič – Dolné Orešany, Ján Drahoš – Horné Orešany, Peter Cibira –
Suchá nad Parnou.

II. R o z     v     o j   d a r c o v     s     t v     a    a    d o b r o v     o ľ n í c t v a  

 Spolupráca so samosprávami  regiónu Malokarpatskej vínnej cesty

Nadácia REVIA v roku 2002 pokračovala v spolupráci  s 18 mestami a
obcami regiónu Malokarpatskej vínnej cesty  (Bratislava – Vajnory, Svätý Jur,
Pezinok,  Viničné,  Vinosady,  Modra,   Báhoň,  Budmerice,  Častá,  Doľany,
Štefanová,   Dolné Orešany,  Dubová,  Horné Orešany,  Jablonec,  Píla,  Suchá
nad Parnou,  Vištuk). 

V rámci  Dohôd  o spolupráci,  uzatvorenými  s  menovanými  obcami  a
mestami  tieto  prispeli  na  činnosť  nadácie  sumou   148  500  Sk. Spolupráca
prebieha  na  partnerskej  báze.  Nadácia  podporila  neziskové  aktivity
vychádzajúce  z potrieb  jednotlivých  komunít  v trojnásobnej  hodnote  –  po
napĺnení kritérií  a pravidiel  udeľovania  grantov v rámci  grantového programu
nadácie (viď prehľad podporených projektov). 

Niekoľko reflexií z dotazníka  zaslaného samosprávam na tému spokojnosti so
spoluprácou medzi komunitnou nadáciou, samosprávami a obyvateľmi regiónu:

 “KN dopĺňa to, čo nevie, nemôže a nestíha riešiť štátna a verejná správa”
“Spolupráca?  Áno!  Z dôvodu  spoločného  záujmu  na  rozvoji  našej
komunity a regiónu”
“…ľudia  sa  naučia,  že sami  môžu rozhodovať  o  veciach  verejných  vo  svoj
prospech, v prospech komunity, kde žijú …”
“KN  podáva  pomocnú  ruku  pri  realizácii  predstáv  a  zámerov  na
skvalitnenie života”
“...dnes  vnímame KN ako rovnocenného partnera”
“KN...aktivizuje verejný život,  spája  občanov,  MVO, kluby v spoločných
záujmoch.”
“Dôvod pre spoluprácu – skúsiť niečo nové … význam spolupráce? Obohacuje
ma vnútorne …”
“...ako  článok  medzi  štátom  a  občanmi  napomáha  (KN)  komunikácii  a
realizácii konkrétnych projektov k adresným skupinám.”



 Kampaň 1% z daní fyzických osôb

V  roku  2002  prejavilo  dôveru  komunitnej  nadácii  množstvo  ľudí.
Získaná suma  1 % z daní fyzických osôb bola spomedzi všetkých komunitných
nadácií na Slovensku pre KN REVIA najvyššia - 191 041 Sk. Uvedená suma sa
vráti  obyvateľom  späť  do  regiónu   v  r.2003  formou  podpory  neziskových
projektov v grantovom programe.

 Ekokampaň   “Za čistejší Pezinok”

Nadácia REVIA sa v roku 2002 stala hlavným partnerom Mesta Pezinok v
spoluiniciovaní  ekokampane  v meste  Pezinok.  Cieľom  kampane  je  zapojiť
obyvateľov  mesta  –  rôzne  cieľové  skupiny  -  do  aktívneho  utvárania  lepšej
kvality života v oblasti životného prostredia. Kampaň trvá od septembra 2002
do júna  2003.   Obsahuje  aktivity  (súťaž v separovaní  odpadu,  listy  školákov
rodičom o predstave krajšieho prostredia, zlepšenie podmienok spolunažívania
majiteľov  zvierat  s   ostatným  obyvateľstvom,   zviditeľňovanie  pozitívnych
príkladov ekologického narábania s odpadmi a pod.), ktoré podnecujú záujem
obyvateľov  v starostlivosti o miesto, kde žijú. 
Do projektu sa zapojili školy, miestne MVO,  organizácie iného typu (Centrum
voľného  času,  Malokarpatské  osvetové  stredisko  ...),  médiá  i podnikateľské
subjekty. Úlohou nadácie bolo najmä v počiatkoch  facilitovať skupinový proces,
v ktorom zapojené subjekty projekt čo do obsahu i procesu spoločne zostavili. 
V súčasnosti   nadácia napomáha koordinácii dobrovoľníckych aktivít.

 Kampaň  “Deň úsmevu”

Posolstvo kampane  vyjadrovalo  zameranie  pozornosti  na  vnútorný
úsmev  v ľuďoch,  na  pozitívne  emócie,  zamyslenie  sa  v duchu  sloganu
kampane “Smejme sa srdcom”. 

K  spolupráci  sme prizvali školy, občianske iniciatívy a združenia. Deti a
študenti  zo 7 miest  a obcí sa veľmi rýchlo stotožnili  s myšlienkou kampane,
pripravili  si program pre verejnosť na niekoľkých stanovištiach. Obdarovávali
obyvateľov nielen ním,  ale aj  úsmevom, vlastnoručne vyrobenými medailami
(odmena za úsmev okoloidúcich) a pohľadnicami namaľovanými  deťmi zo škôl
celého  regiónu.  Súčasne  rozdávali  pozvánky  na  benefičný  koncert
organizovaný nadáciou. V   kampani nadácia získala  sumu 23 700 Sk, ktoré
boli použité na realizáciu  benefičného koncertu..
Vzhľadom  na  jednoznačne  pozitívnu  spätnú  väzbu  nielen  verejnosti,  ale  aj
malých dobrovoľníkov, plánujeme uvedenú kampaň zopakovať i v roku 2003.



 Benefičný koncert

Benefícium malo charakter poďakovania  za všetky dobrovoľnícke aktivity,
zviditeľnenia  darcov,   spojenia kvalitných  produkcií  v rámci  regiónu.  Na
benefičnom koncerte  bol  po  prvý raz nadáciou  ocenený  Dobrovoľník  roka.
Jedna  z   MVO  –  OZ  “Dotyk”   -  prezentovala  charakter  a  činnosť  svojej
organizácie vo foyer kultúrneho centra  (kde sa koncert konal) formou výstavy,
posterov, výrobkov. Tejto MVO bol venovaný výťažok zo vstupného na koncert.
Ide o neziskovú organizáciu, ktorá nemá zatiaľ prirodzene formujúcu sa skupinu
darcov (pracuje s ľuďmi s narušeným psychickým zdravím a ich rodinami).

Predpokladáme založenie tradície výročných benefičných koncertov komunitnej
nadácie.

 Klub darcov

Klub darcov bol založený a vyhlásený na prvom benefičnom koncerte KN
REVIA.. Je prestížnou záležitosťou v zmysle morálneho ocenenia. Je otvorený,
nie je elitný v zmysle uzavretosti  len určitej skupine ľudí. Darcovia finančných
prostriedkov  sú   oceňovaní – okrem  drobných  suvenírových  predmetov -
certifikátmi  v jednotlivých  kategóriách:  sympatizant,  priateľ,  hviezda,
filantrop  .   Udelenie jednotlivých kategórií je podľa  výšky darov  odstupňované
inak  u  právnických  subjektov   a  inak  u  fyzických  osôb.  Darcovia  budú
každoročne pozývaní na benefičný koncert nadácie, na výročnú recepciu a  iné
podujatia organizované nadáciou ...  Ľudia s darcovskou filozofiou (jednotlivci,
právnické  osoby)  sú  zviditeľňovaní  okrem výročnej  správy i  prostredníctvom
časopisu  Pezinské  Okno,  vydávaného  nadáciou  REVIA  a na  web  stránke
nadácie. Darcovia majú  možnosť  prezentovať sa v interview, v rubrike “profil
donora – príbeh darcu”.  

III.  V     z     d e l á v     a n i e  

 Stakeholderi  budúcnosti   (vplyvné skupiny budúcnosti)
- semináre pre študentov stredných škôl

V školskom  roku  2000/2001  sa  uskutočnili  pilotné  stretnutia  so
študentami  stredných škôl   na  tému “Tretí  sektor  v podmienkach  komunity”.
Realizovali  sa  v troch  rôznych  skupinách  interaktívnou  formou,  kombináciou
hier a teoretických vstupov. Vzhľadom na výbornú spätnú väzbu sa komunitná
nadácia rozhodla pokračovať vo vzdelávaní i v r.2002 – na stretnutia pozývala
hostí  z jednotlivých MVO (témy:  ekológia,  voľnočasové aktivity mladých ľudí,
detské  a mládežnícke  práva  vo  vzťahu  k rodičom  a učiteľom  a i.)  a
zoznamovala  študentov  s ich  činnosťou  i  možnosťami  zapojenia  sa  do
dobrovoľníckych, či darcovských aktivít prostredníctvom nadácie.

 Uskutočnili sa štyri stretnutia s cca 200 študentami, ktorých priebeh sme
zmonitorovali  krátkym dotazníkom Semináre boli:  skôr zaujímavé  pre 97%
študentov,  skôr  nezaujímavé  pre  3% študentov  (nezaujímavá  téma,  resp.
téma, ku ktorej nemajú vzťah)



Z hľadiska  procesu  oceňovali:   uvoľnenú  atmosféru,  spontánnosť,
nenásilnosť,  vzájomnú  komunikáciu,  hravosť,  toleranciu,  prístup,  zanietenie
a osobnosť lektora, spôsob výkladu (jasnosť, uchopiteľnosť)
Z hľadiska obsahu oceňovali:  informácie o činnosti  nadácie,  o darcovských
možnostiach, ochotu riešiť problémy miest a obcí neziskovými organizáciami,
informácie o podporených projektoch, pomoc nadácie iným ľuďom 
Niektoré písomné výroky študentov z dotazníka: 
“Je to veľmi srdečné pomáhať iným ľuďom”
“Aj ja by som sa rada pripojila”
“Keď budem zarábať, aj ja budem darca:”
“Ďakujem za rozšírenie poznatkov”

·   Správna rada

Členovia  Správnej  rady  absolvovali  tri  stretnutia  mimo  oficiálnych
stretnutí  SR venované témam dôležitých pre ďalší rozvoj  nadácie – detailný
pohľad na fungovanie jednotlivých komisií, strategické aspekty rozvoja nadácie,
zodpovedanie špecifických otázok jednotlivých členov a i.

·  Konzultanti 

Uskutočnili  sa  dve  skupinové  vzdelávacie  stretnutia  dobrovoľných
spolupracovníkov nadácie  REVIA z jednotlivých miest  a obcí  –  konzultantov.
Stretnutia  boli  vedené  interaktívne,  formou  hier  a vzájomných  rozhovorov.
Skupinu tvorí 23 ľudí.
Obsah stretnutí:
- vzájomné spoznanie sa
- výmena  informácií  o dianí  v jednotlivých  obciach  a mestách  (prezentácia

úspešných projektov, problémov, ktoré sa  v jednotlivých komunitách zatiaľ
nedarí riešiť)

- zhodnotenie spolupráce s nadáciou (pozitíva a negatíva)
- vyjasňovanie roly konzultanta
- riešenie problematických bodov spolupráce – v posudzovaní projektov
- vnímanie vlastnej pozície vo vzťahu k nadácii

Aktivita našla podľa spätných väzieb dobrovoľníkov svoj dopyt, stretnutia
budú pokračovať pravidelne približne 1x za štvrťroka, so stanovenými ďalšími
témami na riešenie (napr.  príklady projektov, na ktorých sa konzultanti  môžu
lepšie  naučiť  projekty  konzultovať  a posudzovať,  výmena  adresára  s cieľom
vzájomne si posielať informácie o dianí v obci)

Prvým  písomným  výstupom  bola  “minikuchárka”  distribuovaná
konzultantom ako súbor  tém a odpovedí   -  pomôcka k jednotlivým otázkam,
ktoré na stretnutiach zazneli. 



IV.     K     o m u n i k     á c i a   s        v     e r e j n o s     ť o u  

 Pezinské Okno

V  r. 2002  vydala KN REVIA ďalšie dve čísla občasníka Pezinské Okno
v náklade   9  000  ks  a distribuovala   ich  prostredníctvom  dobrovoľníkov  v
regióne Malokarpatskej vínnej cesty. V časopise vytvárame kontinuálne od roku
1999  priestor  pre:  zviditeľňovanie  darcovských  aktivít,  predstavovanie
úspešných  neziskových  projektov  v regióne,  aktuálne  témy verejnej  diskusie
(napr. cestovný ruch, ekológia), informovanie o aktivitách a nástrojoch činnosti
nadácie,  zoznamovanie  s ľuďmi   v regióne,  ktorých  iní  hodnotia  ako
dobročinných, ľudomilných ...

 SPOJENIA …
REVIA, Malokarpatská komunitná nadácia vydala v novembri 2002 svoju prvú
publikáciu s názvom “SPOJENIA ...”, podtitul: Profily niektorých neziskových
organizácií v regióne Malokarpatskej vínnej cesty. 
Knižka  obsahuje  ucelenú  prezentáciu 27  MVO  -   kontakty,  históriu, ciele
činnosti,  úspešne  realizované  a  pripravované  aktivity,  radosti  i  starosti
dobrovoľníkov, skúsenosti  so získavaním finančných prostriedkov na činnosť.
V  neposlednom rade hovorí o potrebách jednotlivých MVO (s kým a prečo by
potrebovali viac komunikovať, čo im chýba pri realizácii projektov pre ľudí v  ich
meste či obci ...). Dôležitou časťou sú momenty poďakovania darcom a príbehy
darcov. 
V závere publikácie sú naznačené postoje  MVO k otázke možností a prekážok
rozvoja  darcovstva  v regióne  a sebareflexia  vlastnej  pozície  vo  vzťahu
k potenciálnym darcom (MVO: Žobrák či partner?). 
Brožúra   je  súčasťou  širšieho  projektu  komunitnej  nadácie  REVIA,  ktorého
cieľom  je vytvárať premostenia medzi darcami a neziskovými organizáciami -
vo vzájomnom spoznávaní sa,   v  informačných tokoch, v komunikácii celkovo
(čo do spôsobu i obsahu).
Knižka je poďakovaním darcom podporujúcim neziskové organizácie v regióne,
je určená širokej verejnosti ako súhrn pozitívnych príkladov pre ďalšie  skupiny
obyvateľstva, ale predovšetkým potenciálnym darcom.  Na základe prehľadu sa
môžu  identifikovať s oblasťou,  v ktorej  pracuje  konkrétna MVO a inšpirovať
napr. k založeniu fondu pre niektorú MVO v komunitnej nadácii. 

 Informačný sprievodca

Infoleták zostavený formou skladačky je k dispozícii širokej verejnosti, ktorá má
možnosť oboznámiť so základnými aktivitami komunitnej nadácie a s formami
zapojenia do dobrovoľníckych, či darcovských aktivít.

Komunitná nadácia REVIA pravidelne spolupracuje s miestnymi i regionálnymi
médiami.



SPRÁVNA RADA                                                                           

►  Peter Guštafík, BA, Pezinok
Predseda  Správnej  rady.  Prekladateľ,  projektový  manažer  a  konzultant
Partners  for  Democratic  Change – Slovakia,  špecializuje  sa na rôzne formy
financovania  neziskových organizácií
►  Peter Bittner, Pezinok  
Riaditeľ  Televízie Pezinok,  hudobník,  člen  občianskeho  združenia  “Pezinské
Rozprávkové Divadlo” (realizuje aktivity v oblasti kultúry)
►  Ing. Rastislav Danišek, Bratislava
Ekonóm, finančný poradca, riaditeľ  firmy  obchodujúcej  s cennými papiermi
PRO PARTNERS, o.c.p., a.s.
►  JUDr. Iveta Hricová, PhD., Bratislava
Právnička,  pracuje  na  Ministerstve   zahraničných  vecí,  pôsobila   štyri  roky
v diplomatických  službách  v USA,  t.č.  vo  Veľkej  Británii.  Je  hosťujúcou
docentkou na Katedre práva  Trnavskej Univerzity.
►  Ing. Peter Huňor, Svätý Jur
Ekonóm, podpredseda Výkonného výboru FNM, pôsobí ako poradca v  oblasti
investícií.
►  MUDr. Zlata Novotná, Pezinok
Lekárka, pracuje v  NsP Ružinov  ako internistka.
►  Ing. Milan Pavelka, Pezinok
Podnikateľ  v oblasti  vinárstva  a  vinohradníctva,  predseda  OZ Malokarpatská
vínna cesta
►  Ing. Marian Šipoš, Pezinok
Stavebný  inžinier  –  projektant,  dirigent  Občianskeho  združenia   “AD  UNA
CORDA, pezinský chrámový zbor”  
►  Jiří Vitáloš, Pezinok
Živnostník  v oblasti  stavebnej,  stolárskej  činnosti,  filmu  a  reklamy.  Člen
občianskeho združenia “Karpaty Slovakia” (realizuje aktivity v oblasti orientácie
v duchovných prúdoch, športu, baníctva, histórie ...)

REVÍZOR

►  Ing. Tatiana Mažárová, Bratislava
Senior konzultant, HOLCIM  Group Support SA

PRACOVNÍCI KANCELÁRIE NADÁCIE

►  Mgr. Ľubica Macedo, správkyňa nadácie
►  Mgr. Ľubica Macková, programová manažerka
►  RNDr. Drahoslava Finková, grantová manažerka

PODPORENÉ PROJEKTY  - 2002



KULTÚRNY PROGRAM

Názov projektu: Etnofestival 2002  
Realizátor, suma: Pezinské rozprávkové divadlo, Pezinok, 10 000 Sk
Charakter projektu: Predstavenie kultúry iných etník prostredníctvom hudby, filmov, prednášok

Názov projektu: Spieva Pezinok – spievajte s nami – IV.ročník
Realizátor, suma:  Mestská organizácia Únie žien Slovenska, Pezinok, 3 000 Sk
Charakter projektu: Podchytenie talentov v speve, záujmová činnosť mládeže

Názov projektu: Deja vue – Spomienka na Deža Ursínyho 
Realizátor, suma: Lančarič Dušan, Pezinok, 8 000 Sk
Charakter projektu: Koncert kapiel a premietanie filmov na počesť hudobníka a filmára D.Ursínyho

Názov projektu: Fakája – výstava v Scheidlingovej záhrade 
Realizátor, suma: Občianske združenie Ateliér, Svätý Jur, 10 000 Sk
Charakter projektu: Voľná tvorba členov a nečlenov druženia – výstavy, divadlá pre verejnosť

Názov projektu: IV.ročník medzinárodného festivalu Ad Una Corda
Realizátor, suma: Občianske združenie Ad Una Corda, Pezinok, 8 000 Sk
Charakter projektu: Propagácia kultúrneho dedičstva chrámovej hudby na festivale

Názov projektu: Gospelový festival
Realizátor, suma: Slaninka Bystrík, Doľany, 4 000 Sk
Charakter projektu: Prezentovanie mládežníckych gospelových skupín a ich tvorby

Názov projektu: 15.medzinárodný divadelný festival Cibulák 2002 
Realizátor, suma: Pezinské rozprávkové divadlo, Pezinok, 7 500 Sk
Charakter projektu: Festival s netradičnými žánrami – pouličnými a bábkovými divadlami nielen pre deti

Názov projektu: Projekt efektívneho trávenia voľného času detí 
Realizátor, suma: Malokarpatská knižnica, Pezinok, 6 000 Sk
Charakter projektu: Podporovanie vzdelávania a duševného rozvoja čitateľov

Názov projektu: Rodáci si zaslúžia pamätnú izbu  
Realizátor, suma: Tajcnárová  Helena, Suchá nad Parnou, 10 000 Sk
Charakter projektu:  Rekonštrukčné práce - zriadenie pamätnej izby významných rodákov z obce

Názov projektu: Pamätnú izbu tvoríme všetci   
Realizátor, suma: Izakovičová Mária, Suchá nad Parnou, 10 000 Sk
Charakter projektu: Zbieranie materiálov a informácií o rodákoch, využitie na exkurzie a prezentáciu obce

Názov projektu: Salón 2002
Realizátor, suma: Šima-Juríček Pavol, Modra, 10 000 Sk
Charakter projektu: Predstavenie tvorby výtvarníkov modransko-pezinského regiónu

Názov projektu: Obnova ženských krojov  
Realizátor, suma: OZ Folklórna skupina Lipka, Dubová,  15 000 Sk
Charakter projektu: Nákup súčastí a zhotovenie krojov pre členov folklórnej skupiny

Názov projektu: Spieva celá dedina  
Realizátor, suma: Konopová Ida, Doľany, 4 000 Sk
Charakter projektu: Upevňovanie speváckych tradícií v obci formou súťaže 

Názov projektu: Adventná Modra 2002   
Realizátor, suma: Petrakovičová Agáta, Modra,  6 500 Sk
Charakter projektu: Spríjemnenie vianočnej atmosféry vianočnými trhmi s remeselníkmi a hudobníkmi



MLÁDEŽNÍCKY P  ROGRAM  

Názov projektu: Odysea mysle 2002  
Realizátor, suma: Základná škola Na bielenisku, Pezinok, 8 000 Sk
Charakter projektu: Rozvoj kreatívneho myslenia žiakov, podpora tímovej spolupráce

Názov projektu: Farby pre radosť
Realizátor, suma: Gajdošová Michaela, Pezinok, 3 000 Sk
Charakter projektu: Výtvarný projekt určený deťom predškolského a raného školského veku

Názov projektu: Klubáci deťom 
Realizátor, suma: Klub mladých, Častá, 8 900 Sk
Charakter projektu: Spojenie činnosti klubu so životom obce, kultúrno-spoločenské podujatie k  MDD

Názov projektu: Sústredenie inštruktorov pre činnosť s mládežou 
Realizátor, suma: Malé Karpaty Športový klub, Modra, 7 000 Sk
Charakter projektu: Školenie pre záujemcov zaoberajúcich sa činnosťou s mládežou, zamerané na 

získanie nových poznatkov 

Názov projektu: Skautský letný tábor
Realizátor, suma: Slovenský skauting, 61.zbor, Modrý oblak, Pezinok, 5 000 Sk
Charakter projektu: Aktivity zamerané na rozvoj osobností skautov prostredníctvom letného tábora

Názov projektu: Projekt detské práva – záverečný happening 
Realizátor, suma: OZ Prevencia AD, Pezinok, 3 000 Sk
Charakter projektu: Projekt upozorňuje na potrebu poznania a uplatňovania detských práv

Názov projektu:  4.ročník medzinárodnej súťaže Internet Award Scheme 
Realizátor, suma: ZŠ Fándlyho, Pezinok, 8 000 Sk
Charakter projektu: Účasť žiakov školy prostredníctvom internetu v projekte Európa v škole

Názov projektu: Časopis Informáčik   
Realizátor, suma: ZŠ Kupeckého, Pezinok, 4 885 Sk
Charakter projektu: Podpora myšlienok, názorov detí, vyhľadávanie informácií a  práca s počítačovou 

     tlačou vydávaním školského časopisu

Názov projektu: Zimné prázdniny v Baboni   
Realizátor, suma: OZ Baboni, Vajnory,  1 000 Sk
Charakter projektu: Zmysluplné využitie prázdninového času detí – hry, súťaže, tvorivá činnosť

Názov projektu: Krúžok konštrukčnej elektroniky   
Realizátor, suma: L.Szabo, Báhoň, 10 000 Sk
Charakter projektu: Rozvíjanie vzťahu mládeže k novým technológiam

ŠPORTOVÝ PROGRAM

Názov projektu: Športom proti bariéram voči inštitúciám  
Realizátor, suma: Lukšíková Ľubica, Pezinok, 10 000 Sk
Charakter projektu: Vhodné vyplnenie voľného času detí s problémovým správaním 

Názov projektu: Memoriál Karola Grofa  
Realizátor, suma: Grebeči Marek, Vajnory, 3 000 Sk
Charakter projektu: Futbalový miniturnaj detí, uctenie si pamiatky  futbalistu K.Grofa

Názov projektu: Mestská minifutbalová liga
Realizátor, suma: Gaál Martin, Pezinok, 5 000 Sk
Charakter projektu: Podpora voľnočasových aktivít formou minifutbalovej ligy neprofesionálov

Názov projektu: Majstrovstvá Slovenskej Republiky v pištolovom trojboji
Realizátor, suma: Klub vojakov v zálohe, Budmerice, 14 350 Sk
Charakter projektu: Vrcholné podujatie zamerané na spropagovanie činnosti v regióne



Názov projektu: Výstava k otvoreniu softbalovej sezóny
Realizátor, suma: Občianske združenie MaSK, Pezinok, 500 Sk
Charakter projektu: Výstava k otvoreniu sezóny spojená s prezentáciou softbalu v Pezinku

Názov projektu:  Areál zdravia
Realizátor, suma: Športový futbalový klub, Jablonec, 10 000 Sk
Charakter projektu: Dobudovanie športového areálu ako viacfunkčného prostredia

Názov projektu: Deň futbalu – Country bál 
Realizátor, suma: Futbalový klub Slovan Modra, 10 000 Sk
Charakter projektu: 2.ročník futbalových zápasov s večerným kultúrnym programom

Názov projektu: Mládežnícky šachový turnaj
Realizátor, suma: Šachový klub TJ Družstevník, Budmerice, 8 000 Sk
Charakter projektu: Podpora rozvoja myslenia detí pri šachu formou turnaja a klubovou činnosťou

Názov projektu:  Športové hry detí
Realizátor, suma: Klub žien, Svätý Jur, 5 000 Sk
Charakter projektu: Športové aktivity v prírode pre deti a rodičov

Názov projektu: Cyklistické preteky pre deti a mládež
Realizátor, suma: Bacigál Juraj, Pezinok, 1 000 Sk
Charakter projektu: Cyklistické preteky pod heslom “Radšej športujte, ako sa flákajte”

Názov projektu: Pouličný basketbal  
Realizátor, suma: OZ Ateliér, Svätý Jur, 10 000 Sk
Charakter projektu: Turnaj amatérskych, neregistrovaných hráčov v basketbale

Názov projektu: Lavičky na sedenie 
Realizátor, suma: Vrbinkovič Rudolf, Doľany, 10 000 Sk
Charakter projektu: Oprava a vyrobenie lavičiek na športovom ihrisku

Názov projektu: Cvičením za zdravím
Realizátor, suma: Športový klub Malé Karpaty, Modra, 15 000 Sk
Charakter projektu: Pravidelným cvičením posiľňovať kondíciu a zdravie cvičencov

Názov projektu: Rekonštrukcia športového ihriska   
Realizátor, suma: ZŠ Fándlyho, Pezinok, 15 000 Sk
Charakter projektu: Využívanie ihriska na športové aktivity i v čase mimo vyučovania

Názov projektu: Školská mapa - Sever
Realizátor, suma: TJ Sokol, Pezinok, 5 000 Sk
Charakter projektu: Vytvorenie sídliskovej mapy pre súťaž škôl v orientačnom behu

Názov projektu: Detské ihrisko   
Realizátor, suma: Rodičovské združenie, Báhoň, 15 000 Sk
Charakter projektu: Rozvoj spontánnosti, hravosti, tvorivosti a radosti z pohybu u detí

Názov projektu: Týždeň športových akcií 
Realizátor, suma: ZŠ Kupeckého, Pezinok, 10 000 Sk
Charakter projektu: Športové aktivity a súťaže žiakov jednotlivých ročníkov

SOCIÁLNY PROGRAM

Názov projektu: Rehabilitácia plávaním k integrácii do spoločnosti 
Realizátor, suma: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Pezinok, 5 000 Sk
Charakter projektu: Rehabilitácia a zlepšovanie mobility mentálne postihnutých plávaním

Názov projektu: Rodinné centrum 
Realizátor, suma: Občianska iniciatíva Rodinné centrum, Svätý Jur, 10 000 Sk
Charakter projektu: Vytvorenie podmienok na tvorivé aktivity zamerané na podporu života rodín v meste



Názov projektu: Maškarný ples
Realizátor, suma: Občianske združenie Dotyk, Pezinok, 2 515 Sk
Charakter projektu: Spoločné podujatie pre psychiatricky liečených pacientov a verejnosť

Názov projektu: Pomôžme naším deťom
Realizátor, suma: Materská škola Vinosady, 10 000 Sk
Charakter projektu: Odborná poradenská činnosť a besedy zamerané na pomoc pri výchove detí

Názov projektu: Pinelove dni – akcia pacientov psychiatrických nemocníc
Realizátor, suma: Psychiatrická nemocnica P.Pinela, Pezinok, 3 600 Sk
Charakter projektu: Stretnutie pacientov pri športových hrách, získavanie ich pozitívnych skúseností a   
                                      kontaktov

Názov projektu: Skvalitňovanie života dôchodcov na dedine 
Realizátor, suma: Jednota dôchodcov , Budmerice, 2 000 Sk
Charakter projektu: Integrácia dôchodcov a mentálne postihnutých ľudí do diania v obci

Názov projektu: Rekreačno-výchovný tábor pre deti s poruchami správania a ich rodičov 
Realizátor, suma: Dulajová Mária, Pezinok, 2 000 Sk
Charakter projektu: Zavŕšenie celoročnej pravidelnej terapeutickej práce s deťmi formou tábora

Názov projektu: Adventný program 
Realizátor, suma: OZ Rodinné centrum, Svätý Jur, 10 000 Sk
Charakter projektu: Tvorivé dielne, koledovanie, predvianočné aktivity pre rodiny s deťmi 

ENVIRONMENTÁLNY PROGRAM

Názov projektu:  Slávnosti lesa
Realizátor, suma: Občianske združenie Karpaty Slovakia, Modra, 10 000 Sk
Charakter projektu: Aktivizácia a formovanie vzťahu človek – les s využitím tradičného sviatku 

                    drevorubačov – tzv. hulcokárov

Názov projektu: Ekomesto – kreslenie na asfalt
Realizátor, suma: Základná škola Kupeckého, Pezinok, 2 000 Sk
Charakter projektu: Téma “Deň zeme” a zodpovednosť za prírodu a svoje okolie vo výtvarnom 

spracovaní detí

Názov projektu: Kampaň za životné prostredie 
Realizátor, suma: Občianske združenie Prevencia AD, Pezinok, 4 000 Sk
Charakter projektu: Vzbudenie záujmu obyvateľov o životné prostredie, informovanie o rizikách skládky

 Názov projektu: Príprava vtáctva a zvierat na prezimovanie 
Realizátor, suma: Blažko Božislav, Suchá nad Parnou, 5 000 Sk
Charakter projektu: Výroba kŕmidiel, krmelcov a prikrmovanie vtáctva a zvery počas zimy

SÍDLISKOVÝ PROGRAM

Názov projektu: Detské ihrisko
Realizátor, suma: Matiašková Lucia, Pezinok, 5 500 Sk
Charakter projektu: Vytvorenie bezpečného priestoru na sídlisku na trávenie voľného času detí

OTVORENÝ PROGRAM

Názov projektu: Náučný chodník po stopách maliara J.Kupeckého 
Realizátor, suma: Frnová Zuzana, Pezinok, 10 000 Sk
Charakter projektu: Vydanie materiálu o výtvarnom umení pezinských maliarov v rámci náučných 
                                       chodníkov



Názov projektu: Chodník pre peších
Realizátor, suma: ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Báhoň, 10 000 Sk
Charakter projektu: Vybudovanie prístupového chodníka k cintorínu z dôvodu zvýšenia bezpečnosti 
                                      chodcov

Názov projektu: Pohár vína pre zdravie  
Realizátor, suma: Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice, 10 000 Sk
Charakter projektu: Vybudovanie pivničných priestorov na spolkové účely a iné záujmové skupiny

Názov projektu: Quo vadis  
Realizátor, suma: Občianske združenie Eunika, Modra, 10 000 Sk
Charakter projektu: Ekumenické stretnutie so zameraním na aktuálne otázky zodpovednosti človeka za 

stav spoločnosti a prostredia

Názov projektu: Vínne trhy Pezinok 2002
Realizátor, suma: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, Pezinok, 8 000 Sk
Charakter projektu: Propagácia regiónu prostredníctvom výstavy produktov vinárov a drobných 

remeselníkov

Názov projektu: Vitis aura 2002  
Realizátor, suma: Vincúr – spolok vinohradníkov a vinárov, Modra, 10 000 Sk
Charakter projektu: Výstava vín, rozvíjanie tradícií, skvalitňovanie produkcie vín v Modre

Názov projektu: Scheilingova záhrada deťom 
Realizátor, suma: Marušicová Lucia, Svätý Jur, 10 000 Sk
Charakter projektu: Kultivácia záhrady, parku pre exteriérové aktivity občianskych iniciatív

Názov projektu: Výstava histórie turistiky v okrese Pezinok
Realizátor, suma:  Ružek Milan, Modra, Pezinok, 4 000 Sk
Charakter projektu: Výročie 110 rokov turistiky v okrese, pocta budovateľom rozhľadne na Veľkej Homole

Názov projektu: Výstava vín
Realizátor, suma: ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Horné Orešany, 10 000 Sk
Charakter projektu: Propagácia výrobcov vín z Horných Orešian a okolia

Názov projektu: Budmerická zvonička 
Realizátor, suma: Miestny odbor Matice Slovenskej, Budmerice, 10 000 Sk
Charakter projektu: Obnovenie starých kultúrnych tradícií  a symbolov v obci 

Názov projektu: 4.ochutnávka vín – Vinosady 2002
Realizátor, suma: Dobrovoľné združenie priateľov vína, Vinosady, 6 500 Sk
Charakter projektu: Napĺňanie poslania a významu vínnej cesty, udržiavanie tradícií predkov

PODPORENÉ  PROJEKTY  ZA  ROK
2002

program                     projekty
 počet       % suma Sk    %

športový 17 26 146 850 30
kultúrny 14 22 112 000 24
otvorený 11 17 98 500 20
mládežnícky 10 15 58 785 12
sociálny 8 12 45 115 9
environmentálny 4 6 21 000 4
sídliskový 1 2 5 500 1

spolu 65 100 487 750 100



SÚVAHA  (v tis.Sk)    stav k 1.1.02 stav k 31.12.02

A. STÁLE AKTÍVA r. 008-013+023-030+036 1270 1245

3. Hmotný investičný majetok
Pozemky (031) 10
Budovy, haly a stavby (021) 1240
Stoje,prístroje a zariadenia (022) 23 23
Nedokončené hmotné investície (042) 1250
Súčet r.014+015+016+017+018+019+020+021+022 1273 1273

4. Oprávky k hmot.invest.majetku
Budovy, haly a stavby (081) 18
Stoje,prístroje a zariadenia (082) 3 10
Súčet r. 024+025+026+027+028+029 3 28
Kontrolné číslo r. 001 až 036 3822 3847

B. OBEŽNÉ AKTÍVA r. 044+052+056+061 4207 4782
2. Pohľadávky

Daňové pohľadávky (341 až 345) 3
Iné pohľadávky (335+375+378) 1
Súčet r. 053+054+055 4

3. Finančný majetok
Peniaze (211+213) 58 34
Bankové účty (221) 4149 4744
Súčet r. 053+054+055 4207 4778

AKTÍVA CELKOM r. 001+037 5477 6027
Kontrolné číslo r. 037 až 062 18098 20373

PASÍVA 
A. Vlastné zdroje krytia stál. a ob.aktív r. 066+070 5471 5977
1. Fondy organizácie

Základné imanie (900) 100 200
Fondy organizácie 0 2
Súčet r. 064+065 100 202

2. Hospodársky výsledok
Hosp.výsledok v schvaľovacom konaní (+,-931) 5371                     x
Hosp.výsledok bežného úč.obdobia (+,-963)                      x 504
Nezozdelený zisk,neuhradená strata min.rokov(+,-932) 5271
Súčet r. 067+068+069 5371 5775

3. Krátkodobé záväzky
Záväzky voči zamestnancom (331+333) 3 18
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336) 26
Daňové záväzky (341 až 345) 6
Iné záväzky (379) 3
Súčet r.079+080+081+082+083+084+085+086+087 6 50

PASÍVA CELKOM r.063+070 5477 6027
Kontrolné číslo r. 063 až 098 21902 24058



VÝKAZ  ZISKOV  A  STRÁT  (v tis.Sk)                            stav  k  31.12.2002

 IV. B.1 Spotreba materiálu a energie (účt.skup.40-47) č.r.     106 109
B.2 Náklady a služby (účt.skup. 40-47) 107 403

Pridaná hodnota r.101+102-106-107 108 -512
  V. Prevádzkové dotácie (účt.skup. 60-67) 109 137

C. Osobné náklady r.111+112+113 110 836
1. Mzdové náklady (účt.skup. 40-47) 111 833
2. Náklady na sociálne poistenie (účt.skup.40-47) 112 0
3. Sociálne náklady (účt.skup.40-47) 113 3
D. Dane a poplatky (účt.skup.40-47) 114 5

Hrubý prevádzkový výsledok r.108+109-110-114 115 -1216
E. Odpisy nehm.a hm.inv.majetku (účt.skup.40-47) 116 25

  X. Ostatné výnosy (účt.skup.60-67) 130 30
I. Ostané náklady (účt.skup.40-47) 131 699

 XI. Prijaté príspevky (účt.skup. 69) 132 3669
J. Poskytnuté príspevky (účt.skup. 49) 133 1255

Hospodársky výsledok (pol.I.až XI.-pol.A až K) 135 504
Kontrolné číslo r.099 až 135 994 6780



VÝNOSY         (v Sk) 2002

Právnické osoby Fyzické osoby

Nadačné zdroje Anonymní darcovia
Nadácia Ekopolis 1 606 000 1% daní fyzických osôb 191 041
Nadácia pre podporu občian.aktivít 370 247 Darcovia - účelové projekty 30 265
Vzdelávacia Nadácia Jána Husa 273 000 Kampaň - Deň úsmevu 23 700
Slovenská akademická asociácia 207 030 Benefičný koncert 5 940
Nadácia otvorenej spoločnosti 350 000 Fond ZŠ Kupeckého 1 750
European Foudation Centre 11 889 252 696
Iuventa - mládež pre Európu 9 865

2 828 031
Jednotlivci
Durdovanský Andrej 68 000

Podnikateľské subjekty Heger Juraj 50 000
ASO,s.r.o.Pezinok 50 000 Fialová Zuzana 40 000
Pro Partners,o.c.p.,a.s.Bratislava 50 000 Bútorovci - Zora, Martin 20 000
Vínoprodukt,a.s.Bratislava 50 000 Hacaj Ján 20 000
Tatrabanka,a.s.Bratislava 40 000 Hošovský Gabriel 15 000
Junior servis, s.r.o.Bratislava 30 000 Drahoš Ján 10 000
United Consultant, s.r.o.Bratislava 12 000 Klas Marián 10 000

232 000 Redmond Meghan 6 100
Fiala Martin 5 000
Janošková Andrea 5 000

Iné Kršková Irina 5 000
obce regiónu Malokarp.vínnej cesty 181 297 Kunkela Peter 5 000
OZ Pezinské rozprávkové divadlo 40 000 Gyarfáš František 4 000

221 297 Finka Mário 3 500
Žaliová Martina 1 500
Krasula Rudolf 1 000

Právnické osoby spolu 3 281 328 Minda Vladimír 1 000
Čierny Vladimír 500
Lukáč Braňo 500

Úroky 18 305 Nestarec Marian 250
Hrachovský Ambróz 200

271 550
Kurzové zisky 12 558

Fyzické osoby spolu 524 246

CELKOVÉ  VÝNOSY 3 836 437 Sk



NÁKLADY      (v Sk) 2002

PROGRAMY PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA

Regranting 545 836 Mzdy
Účelovo viazané projekty 709 271 zamestnanci - mzdy 89212

1 255 107                     - odvody 32912
Komunikácia s verejnosťou 122124
edičná činnosť- kniha Spojenia 41 700
                      - Pezinské okno 92 681 Prevádzka kancelárie
infoleták 34 372           správa kancelárie 10 025
výročná správa 29 065           kancelárske potreby 4 875
benefičný koncert 51 005           opravy a údržba 16 657
vzdelávanie 0           poistné 2 131

248 823 33 688
Komunikačné náklady

Spolu 1 503 930           telefón 11 352
          poštovné 870

PROGRAMOVÁ
ASISTENCIA

          internet 1 647

13 869
Mzdy Propagačné materiály
zamestnanci - mzdy 446 058           tričká 12 000
                    - odvody 164 562           nálepky 5 001
dohody o vykonaní práce 72 040           logá 8 626

682 660 25 627
Prevádzka kancelárie Zákonné sociálne náklady
          správa kancelárie 30 076           tvorba sociálneho fondu 1 384
          technické vybavenie 4 933           stravné 26 459
          kancelárske potreby 14 625 27 843

49 634 Ekonomické služby
           audítor 5 000

Komunikačné náklady            ročná závierka 20 000
          telefón 56 762 25 000
          poštovné 2 612
          internet 4 942 Poplatky - bankové 8 677

64 316 Reprezentačný fond 2 217
DHIM 16 624

Poplatky 6 584 Ostatné služby, náklady 5 419

Cestovné a semináre 22 076 Spolu 281 088

Ostatný spotrebný materiál 7 544

Odpisy 25 332 Kurzové straty 688 594

Spolu 858 146

CELKOVÉ  NÁKLADY 3 331 758 Sk



REVIA – MALOKARPATSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE 
ZA FINANČNÚ PODPORU:

Nadácia Ekopolis ● Nadácia pre podporu občianskych aktivít ● Nadácia otvorenej
spoločnosti

Vzdelávacia nadácia Jána Husa ● Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu

O.Z. Pezinské rozprávkové divadlo ● European Foundation Centre ● Iuventa - mládež pre
Európu

Pro Partners, o.c.p., a.s. Bratislava ● Alternatívne spracovanie odpadov - ASO spol. s r.o.,
Pezinok,

Vínoprodukt a.s., Bratislava ● Tatra banka a.s., Bratislava ● Junior Servis s r.o., Bratislava
United Consultant s r.o., Bratislava ● obec Báhoň ● obec Budmerice ● obec Častá ● obec

Doľany
obec Dolné Orešany ● obec Dubová ● obec Horné Orešany ● obec Jablonec ● mesto

Modra ● mesto Pezinok
obec Píla ● obec Suchá nad Parnou ● mesto Svätý Jur ● obec Štefanová ● obec Vajnory

● obec Viničné
obec Vinosady ● obec Vištuk ● Bútorová Zora ● Bútora Martin ● Čierny Vladimír ●

Dobšovič Ľudo 
Drahoš Ján ● Durdovanský Andrej ● Fiala Martin ● Fialová Zuzana ● Finka Mário ●

Gyarfáš František 
Hacaj Ján ● Heger Juraj ● Hošovský Gabriel ● Hrachovský Ambróz ● Janošková Andrea

● Klas Marián
Krasula Rudolf ● Kršková Irina ● Kunkela Peter ● Lukáč Braňo ● Minda Vladimír ●

Nestarec Marián
Redmond Meghan ● Sroková Tatiana ● Šipoš Marián ● Žaliová Martina ● individuálnym

darcom v zbierkach

REVIA – MALOKARPATSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE
ZA MATERIÁLNU PODPORU:

AB kozmetika a.s, Bratislava ● Allianz a.s., Bratislava ● Bageta – p. Kočiová , Pezinok 
IBM Slovensko a.s., Bratislava ● Kultúrne centrum Pezinok● Obchod ZARA Pezinok ●

Slovenská ľudová majolika Modra  ● Spolok vinárov a fajnkoštérov, Budmerice ● Spolok
Vincúr, Modra ● Slovenský zväz záhradkárov, Horné Orešany ● Tatra banka a.s., Pezinok

● Tlačiareň  - Petrakovič, Modra

REVIA – MALOKARPATSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE
ZA SLUŽBY:

AB Služby – Brna Anton, Pezinok ● AD Sun, Svätý Jur ● AD UNA CORDA, pezinský
chrámový zbor 

AT Clip, Pezinok ● Bittner Peter ● Bukovský Miroslav ● Čaputa Ivan ● Danišek Rastislav ●
Finková Drahoslava Guštafík Peter ● Hricová Iveta ● Huňor Peter ● Klamová Daniela ●

Kořenkovci Anna a Peter 
Kraus Augustín ●  Kujovič Rudo ● Kultúrne centrum, Pezinok ● Kúska Miroslav ●

Maťusová Ivana



Nahálková Mária a Ľubica ● Novotná Zlata ● Pavelka Milan ● Poláček Vladimír ●  Požoň
Sentimental Bratislava  Spusta Marek ● Strapák Dušan ● Šima-Juríček Pavol ● Šipoš

Marian ● Televízia Pezinok ●  Vitáloš Jiří
Výroba reklamy – Košnár Vladimír, Modra 


