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„Rok 2019 bol v našej nadácii sústredený viac 
na ekológiu. Zamerali sme sa na to, čo ako konzumná 
spoločnosť denne vyprodukujeme – odpady, v duchu 
hesla „Odpad sa nevyparí“. Meniť pohľad ľudí 
na to, že pomôcť životnému prostrediu niekedy 
znamená vzdať sa komfortu, pripomína občas boj 
s veternými mlynmi. Rovnako ako Don Quijote však 
s našou snahou neprestávame a vidíme, že i maličké 
kroky sú úspechom. Teší nás, že dlhodobo zasievame 
semienka nových, neskúsených občianskych iniciatív, 
dobrovoľníkov a zmien myslenia samotných obyvateľov. 
Tým, že im dáme príležitosť, poskytneme pomoc, 
dokážu rásť. Spoločne rôznymi formami tak pestujeme 
ekologický, inovatívny a komunitný región budúcnosti. 
Aký bude, závisí od každého z nás. Dajme mu šancu, 
čas a starostlivosť, aby priniesol svoje sladké ovocie.“

Drahoslava Finková, správkyňa nadácie
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REVIA
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POSLANIE

• skvalitňovanie života obyvateľov 
malokarpatského regiónu a okolia,

• vyhľadávanie, aktivizácia a spájanie zdrojov: 
nápady, energia, finančné prostriedky ľudí,     
ktorí majú chuť ovplyvňovať život svojej 
komunity a okolia,

• rozvíjanie filantropie – darcovských, 
dobročinných a dobrovoľníckych postojov.

KTO SME ...?

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

Malokarpatská – od 10.9.2001 pôsobí REVIA 
ako nástupca Komunitného združenia Sami – Sebe 
(založeného v roku 1996) v malokarpatskom regióne 
od Bratislavy až po Trnavu, to znamená v asi 18 
obciach a mestách s približne 80 000 obyvateľmi. 
Niekedy pôsobíme aj v iných častiach Slovenska, 
podľa želaní našich darcov.   

Komunitná - REVIA podporuje aktívnych ľudí, 
ktorí neváhajú pomôcť tam, kde je to potrebné – 
v mieste, kde žijú, vo svojej komunite.

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.

CIELE

• podpora neziskových dobrovoľníckych 
projektov obyvateľov regiónu zameraných        
na skvalitnenie života danej komunity,

• spájanie verejného, podnikateľského 
a neziskového sektora v prospech regiónu,

• poskytovanie servisu a poradenských služieb 
mimovládnym organizáciám, aktivistom, 

darcom,
• informovanie a vzdelávanie širokej verejnosti 

v oblasti neziskového sektora.

ČO NÁS CHARAKTERIZUJE?

• Poskytujeme grantový program – ako jediná 
organizácia v malokarpatskom regióne 
finančne podporujeme dobrovoľnícke aktivity 
obyvateľov prispievajúce k rozvoju komunity 
a skvalitňovaniu života pod Malými Karpatmi. 

• Sme otvorení a verejnoprospešní – každý 
obyvateľ regiónu má možnosť uchádzať sa 
o podporu vlastného neziskového projektu 
so zámerom zlepšiť život svojho okolia aj svoj.

• Tvoríme priestor pre kreatívnych a aktívnych 
ľudí – aktivity nadácie sú nestereotypné, 
využívame nápaditosť, iniciatívnosť ľudí 
z komunity pri rozvíjaní programov nadácie 
i samých seba.

• Sme aktuálni a poznáme miestne pomery – 
podporou projektov obyvateľov reagujeme na 
ich meniace sa potreby, vieme rýchlo reagovať 
na zmeny v regióne a napomáhať ich riešeniu.

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

• Iniciujeme dobrovoľníctvo - pracujeme 
dobrovoľnícky (neplatení dobrovoľníci 
pri akciách, správna rada, atď.) a prinášame     
tak ľudskú pridanú hodnotu.

• Nadväzujeme spoluprácu medzi sektormi 
spoločnosti - budujeme vzťahy a partnerstvá.

• Sme transparentní a profesionálni, kde 
naše dobré meno a dôvera sú zabezpečené 
mechanizmami kontroly. Vnútorné (správna 
a dozorná rada, výročná správa) aj vonkajšie 
(média, odpočet darcom, audit, Obchodný 
vestník, www.revia.sk) dávajú jasné informácie 
ako fungujeme a ako je získaná podpora použitá.

• Budujeme sociálny kapitál – informovaním 
a motivovaním podnecujeme ľudí, aby sa zapojili 
do komunitného života podľa svojich možností.
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VÝHODY PODPORY 
PROSTREDNÍCTVOM NADÁCIE REVIA

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

• priame investovanie zdrojov do regiónu 
– spoločné zhromažďovanie prostriedkov  
v lokálnom prostredí,  využitie schopností, 
talentov, vedomostí obyvateľov, finančných,       
či nefinančných zdrojov tak, aby to prinieslo 
úžitok komunite,

• zviditeľnenie darcov všetkými nadáciou 
dostupnými formami,

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

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

KTO TVORÍ REVIU? 

Správna rada
• Ing. Peter Huňor, Svätý Jur, predseda správnej 

rady, ekonóm
• Ing. Jana Gnojčáková, Pezinok, ekonómka 
• Ing. Ria Mácsová, Pezinok, ekonómka 

a podnikateľka
• Mgr. Eva Ševčíková, Pezinok, etnologička, 

múzejníčka 
• Ing. Katarína Valenteová, Pezinok, manažérka 
• Ing. Tomáš Zedníček, Pezinok, manažér

Dozorná rada
• Ing. Ľubica Horanová, Bratislava, ekonómka –    

do novembra 2019 *
• Ing. Viliam Maroš, Bratislava, ekonóm
• Ing. Rastislav Danišek, Svätý Jur, finančný 

manažér
• Ing. Darina Jurčovičová, Modra, ekonómka,       

od novembra 2019 **

Komisie
grantová komisia – konzultuje žiadosti o finančnú 
podporu, odporúča projekty na realizáciu 
a podporu, robí monitoring schválených projektov. 

Tvorí ju: Mgr. Marcela Hajtmánková, Mgr. Miroslava 
Petrušová, Mgr. Eliška Fričovská, Mgr. Galgóciová 
Zuzana.

marketingová komisia - vypracúva a 
navrhuje stratégiu komunikácie s verejnosťou 
prostredníctvom médií, informuje o PR aktivitách 
organizácie.
Tvorí ju: Peter Bittner, RNDr. Drahoslava Finková, 
Bc. Lucia Finková.

investičná komisia - navrhuje investičnú stratégiu, 
vyberá investičnú inštitúciu,           ktorá manažuje 
financie nadácie, napomáha pri získavaní finančných 
prostriedkov. 
Tvorí ju: Ing. Peter Huňor, Ing. Tomáš Zedníček, 
Ing. Marek Reguli.

Externé služby
Oľga Bokrošová, Šenkvice, účtovníčka

Pracovníci nadácie
RNDr. Drahoslava Finková, Modra, správkyňa 
nadácie  
Bc. Lucia Finková, koordinátor komunikácie 
a marketingu

* označuje zmeny / ukončenie v pozícii počas roka 
2019, ** označuje zmeny / začatie v pozícii počas 
roka 2019.



PROGRAMY

NADÁCIE



GRANTOVÝ

PROGRAM



8

VÝROČNÁ SPRÁVA | 2019REVIA

GRANTOVÝ PROGRAM  

Finančne podporujeme aktívne skupiny 
občanov a jednotlivcov pri realizácii neziskových 
dobrovoľníckych projektov namierených na 
zlepšenie kvality života obyvateľov 
v malokarpatskom regióne. Projekty sú 
posudzované grantovou komisiou, ktorá hodnotí 
kvalitu projektu a jeho možnosti spojiť a využiť 
miestne zdroje, zapojenie dobrovoľníkov, tímovú 
spoluprácu viacerých sektorov. 
 
Pravidlá pre projekt
Podporený projekt musí:                                     
• mať komunitný charakter, teda aktívne zapojiť  

čo najväčší počet členov komunity.
• mať verejnoprospešný charakter.
• byť realizovaný v malokarpatskom regióne,     

kde REVIA pôsobí.
• podnietiť spoluprácu viacerých subjektov 

(občania, samospráva, mimovládne organizácie, 
podnikateľský sektor).

• spĺňať charakter neziskovosti. 
• obsahovať vklad dobrovoľníckej práce.
• mať viaczdrojové financovanie – s iným 

finančným či nefinančným vkladom. 

• obsahovať popis, ako bude projekt propagovaný 
a zviditeľnená podpora Nadácie REVIA.

• Projekt musí byť podaný v elektronickej forme 
na určenom tlačive: Žiadosť o finančný príspevok 
http://www.revia.sk

Kritériá

Štandardná úroveň podpory je určená
pre opakované projekty, teda žiadatelia boli 
podporení s rovnakým alebo podobným projektom/
aktivitou už v minulosti. 
Maximálna výška podpory: 300 €
Rozšírená úroveň podpory je určená pre nové 
subjekty, ktoré doposiaľ neboli podporené,        
alebo inovatívny projekt v minulosti 
už podporeného žiadateľa. 
Maximálna výška podpory: 600 € 
Prémiová úroveň podpory je určená pre nové 
projekty, ktoré sú inovatívne, prinášajú nové 
myšlienky, majú významný dopad na formovanie 
a aktívne zapojenie komunity v rámci priorít 
Nadácie REVIA.
Maximálna výška podpory: 2 000 €

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2019

PROGRAM PROJEKTY

 počet % suma v € %

Podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 9,5 740 8,2

Zachovanie kultúrnych hodnôt 12 57,2 4 060 45,1

Podpora vzdelávania 2 9,5 1 200 13,3

Ochrana a tvorba životného prostredia 4 19,0 2 800 31,2

Poskytovanie sociálnej pomoci 1 4,8 200 2,2

Spolu 21 100,0 9 000 100,0
Zo zdrojov:   Asignácia % z dane, Z majetku nadácie, Z projektu Behám a pomáham
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Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Názov projektu: AKTÍVNI SENIORI
Realizátor, suma: Jednota dôchodcov, Modra, 200 €
Charakter projektu: Ponuka pohybových aktivít 
pre seniorov, zorganizovanie Okresnej ligy seniorov.
Prínos pre komunitu: Pravidelné športové aktivity 
počas roka pre seniorov mesta.
Realizátor o projekte: „Naše seniorské hry 
sú rešpektované a uznávané medzi staršou 
generáciou a sú motivačným stimulom pre 
pravidelné športovanie“.

Názov projektu: HRY NA CHODNÍK 
Realizátor, suma: OZ Kamoši, Modra, 540 €
Charakter projektu: Netradičná ponuka pre 
pohybové aktivity detí, využitie ich tvorivosti pri hre.
Prínos pre komunitu: Komunita detí navštevujúca 
školský klub si svojpomocne vytvorila chodníkové 
hry aj zorganizovala zábavno-súťažné popoludnie. 
Realizátor o projekte:  „Boli sme nadšení a milo 
prekvapení. Dostali sme už aj požiadavku na ďalšie 
doplnenie hier“.

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Názov projektu: TRADÍCIE V NAŠEJ OBCI
Realizátor, suma: Obec Jablonec, 300 €
Charakter projektu: Prezentácia a uchovávanie 
tradícií v obci, stavanie mája, otvorenie vyhliadkovej 
veže s altánkom a obecnej degustačnej pivnice.
Prínos pre komunitu: Niekoľko dospelých i krúžková 
činnosť detí udržuje tradície v obci -  folklórne 
pásma, piesne, tance, kroje. 
Realizátor o projekte: „Teší nás každý jeden 
malý krok, ktorý zviditeľní našu obec na mape 
malokarpatského regiónu“.

Názov projektu: DRUMFEST SLOVAKIA 2019
Realizátor, suma: OZ PRD, Pezinok, 300 €
Charakter projektu: Festival bubeníkov spomedzi 
lokálnej aj svetovej špičky.
Prínos pre komunitu: Originálny festival 
s európskym presahom. Možnosť spoznať a vyskúšať 
si hru na bicích nástrojoch, získať poznatky 
od svetových hráčov. 
Realizátor o projekte: „Absolútny súzvuk medzi 
vystupujúcimi a návštevníkmi s pozitívnymi 
referenciami v odborných i laických kruhoch.“
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Názov projektu: CENA KATY BRÚDEROVEJ
Realizátor, suma: OZ Podobenka z Vajnor, 300 €
Charakter projektu: Súťaž výtvarných a literárnych 
prác lokálnych detí.
Prínos pre komunitu: Spomienka na významnú 
rodáčku, odovzdávanie pamätí starších 
Vajnorákov mladšej generácii. Výstava ocenených                        
vo Vajnorskom ľudovom dome, na Miestnom úrade      
a vo Vajnorských novinkách.
Realizátor o projekte: „Atmosféra na podujatí bola 
veľmi príjemná. Pozitívne odozvy nás utvrdili,
že venovať sa mládeži a odovzdávať jej skúsenosti, 
spomienky našich otcov a materí prostredníctvom 
ľudových tradícií a zvykov sa naozaj oplatí.

Názov projektu: KULTÚRA ZA HRADBAMI
Realizátor, suma: Michal Lošonský, Pezinok, 600 €
Charakter projektu: Podpora kultúrnych 
a spoločenských aktivít v oblasti alternatívnej 
tvorby divadla a scénografie.
Prínos pre komunitu: Obohatenie kultúrnej ponuky 
mesta. Obnova výmenníkovej stanice pre kultúrne 
pôsobenie viacerých subjektov.  
Realizátor o projekte: „Projekt napriek ťažkostiam     
a strate zázemia vo výmenníku Za hradbami 
sa udržal na nohách a môže v novom režime 
pokračovať ďalej čo všetci členovia vnímajú 
pozitívne“.

Názov projektu: NEUMANNOVA ŠKOLA 
Realizátor, suma: Cirkevný zbor ECAV, Modra, 600 €
Charakter projektu: Príspevok na obnovu 
historického objektu bývalej ľudovej školy                  
a spomienka na prvého učiteľa v Kráľovej.
Prínos pre komunitu: Upevnenie vzťahu členov 
miestnej komunity, najmä detí a mládeže                    
k ich bydlisku, ich zaktivizovanie pri príprave 
slávnostnej akadémie.
Realizátor o projekte: „Tešíme sa, že sa nám 
opäť podarilo spojiť sily pre dobrú vec a zveľadiť 
duchovné a hmotné dedičstvo predkov“.

Názov projektu: GRINAVSKÝ DEŇ 2019
Realizátor, suma: Občianska iniciatíva Grinava, 
Pezinok, 300 €
Charakter projektu: Komunitné podujatie - priestor 
pre stretnutie a zábavu pre všetkých.
Prínos pre komunitu:  Veľa ľudí z komunity jednej 
časti mesta sa tvorivo zapojilo do spoločnej zábavy, 
prezentácie, debát.
Realizátor o projekte: „Ľudia sa tešili, veľa fotili, 
chodili za organizátormi, ďakovali, podávali ruky. 
Držíme spolu“.
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Názov projektu: BUĎ VÔĽA TVOJA
Realizátor, suma: Lenka Lennerová, 300 €
Charakter projektu: Zorganizovanie ekumenického 
koncertného podujatia v Evanjelickom kostole           
v Modre.
Prínos pre komunitu: Budovanie spolupatričnosti 
a spoločenstva ľudí bez ohľadu na náboženskú 
príslušnosť. Sprostredkovanie duchovno-kultúrnych 
hodnôt počas veľkonočných sviatkov.
Realizátor o projekte: „Koncert bol obohatením, 
okrem dobrého pocitu, že som sprostredkovala 
umelecký zážitok mojim rodákom, ma tento koncert 
veľmi motivoval v ďalšom hudobnom štúdiu“.

Názov projektu: DIVADELNÝ FESTIVAL KASIOPEA
Realizátor, suma: OZ Kasiopea, Budmerice, 300 €
Charakter projektu: 6. ročník prehliadky divadelných 
predstavení a koncertov ochotníkov.
Prínos pre komunitu: Oživenie divadelnej kultúry 
ochotníckych divadiel a tradícií z vybratých regiónov 
Slovenska. 
Realizátor o projekte: „Festival si vyžadoval 
viaczdrojové financovanie a vysoký počet hodín 
na jeho organizáciu. Návštevnosť bola približne 
5000 ľudí. Dôležité je si udržať aj dobré vzťahy                     
s partnerskými súbormi, ktoré sú na dobrej úrovni.“

Názov projektu: VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK
Realizátor, suma: OZ Podobenka z Vajnor, 300 €
Charakter projektu: 5. ročník prehliadky 
amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych 
divadiel.
Prínos pre komunitu: Spojenie folklórnych a 
divadelných predstavení ponúklo občanom kultúrne 
vyžitie a splnilo socializačnú funkciu v rozrastajúcich 
sa Vajnoroch.
Realizátor o projekte: „Päť ročníkov nám potvrdilo, 
že organizovať podujatie kde sa ľudia odreagujú, 
zabavia, spoznajú krásu ľudových piesní, tancov, 
zručnosť ľudových umelcov, má pre kultúrny život 
obce a regiónu veľký význam.“

Názov projektu: SVETLO PRE KRÁĽOVÚ
Realizátor, suma: Božena Uherčíková, Modra, 160 €
Charakter projektu: Združovanie a upevňovanie 
komunity bez ohľadu na vek, konfesiu či záujmy 
počas adventu.
Prínos pre komunitu: Stretnutia pri zapaľovaní 
adventných sviec prinášajú ľuďom pocit adventného 
stíšenia, zamyslenia sa pri úvahách na vybrané témy. 
Návštevníci z radov komunity si v predvianočnom 
zhone nájdu čas a zapájajú sa do programu.
Realizátor o projekte: „Sme radi, že projekt 
už získal aj návštevníkov mimo komunity Kráľovej 
a teší aktívny podiel lokálnych ľudí pri zabezpečovaní 
podujatia“.
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Názov projektu: KOSTOL SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA
Realizátor, suma: OZ Združenie záchrany cirkevných 
pamiatok, Modra, 300 €
Charakter projektu: Umeleckoremeselná obnova 
časti lavíc z 18. storočia.
Prínos pre komunitu: Záchranou najstaršieho 
kostola v Modre sa zachovávajú kultúrne, 
umeleckohistorické hodnoty v meste.
Realizátor o projekte: „Darí sa nám uskutočňovať 
aj ciele, ktoré sa v minulosti zdali kvôli financiám 
nereálne. Veľmi sa tomu tešíme“.

Názov projektu: DETI MAĽUJÚ ORNAMENTY
Realizátor, suma: OZ Tatrín, Bratislava, 300 €
Charakter projektu: Podnietenie záujmu v deťoch 
o spoznávanie regionálnej kultúry vo forme 
ornamentu typického pre ich obec / mesto.
Prínos pre komunitu: Nový pohľad na svoju obec, 
vytvorenie výtvarného symbolu obce. Komunita      
sa takto učí o svojej miestnej kultúre.
Realizátor o projekte: „413 detí z malokarpatského 
regiónu maľovalo ornament. Deti sa nadchli, 
aj učiteľom sa projekt páčil“.

Podpora vzdelávania

Názov projektu: DÔSTOJNE AŽ DO KONCA
Realizátor, suma: Bratislavský seniorát ECAV, Modra, 
600 €
Charakter projektu: Poukázať na hodnotu života     
do samého konca, sprostredkovať odborné 
informácie na tému zomierania.
Prínos pre komunitu: Šírenie osvety o dôstojnosti 
ľudského života v každej jeho fáze a o starostlivosti  
o ťažko nemocných a zomierajúcich seniorov.
Realizátor o projekte: „Mali sme odvahu otvoriť 
a hovoriť o tejto ťažkej téme, ktorá je v našej 
spoločnosti tabuizovaná“.

Názov projektu: KOLOBEH ROKA – 12 MESIAČIKOV
Realizátor, suma: OZ Šupka, Bratislava, 600 €
Charakter projektu: Podpora tvorivosti mladých ľudí
Prínos pre komunitu: Prepojenie návrhov v grafickej 
podobe do realizácie v textilných materiáloch         
na konkrétnu tematiku. Výsledné produkty – odevy 
sú nositeľné a vhodné na prezentáciu na verejnosti. 
Realizátor o projekte: „Precítené farebné 
kompozície a posuny rámca komerčného tvaru 
odevu do mäkkého „sochárskeho“ objektu
sú vyjadrené očami a rukami študentov“. 
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Ochrana a tvorba životného prostredia 

Názov projektu: OŽIVENÁ FONTÁNA
Realizátor, suma:  Psychiatrická nemocnica P. Pinela, 
Pezinok, 200 € 
Charakter projektu: Sfunkčnenie starej fontány 
zasadením kvetinovej výsadby. 
Prínos pre komunitu: Vytvorenie zaujímavého 
miesta pre sebarealizáciu počas terénnej pracovnej 
terapie v rámci starostlivosti o pacientov a potešenie 
duše.
Realizátor o projekte: „Peknučké. Keby existovali 
rastlinky, ktoré striekajú ako fontána, dali by sme 
ich tam. Ale neexistujú. Takto máme fontánu, 
nie suchú, ale kvetinovú. A je krásna. Super!“

Názov projektu: OTVORENÉ ZÁHRADY MODRA 2019
Realizátor, suma: OZ Otvorené záhrady, Modra, 
300€
Charakter projektu: Sprístupnenie súkromných 
záhrad v Modre verejnosti ako motivácia zveľaďovať 
prostredie kde žijeme.
Prínos pre komunitu: Návštevníci mohli navštíviť 
záhrady nielen v Modre, ale aj iné časti - Kráľovú, 
Harmóniu, Hliny.  Vidieť, že Modra je rozmanitá 
svojim charakterom a tiež atmosférou jednotlivých 
častí mesta.
Realizátor o projekte: „I tento rok podujatie 
navštívili noví návštevníci a neskrývali príjemné 
prekvapenie. Tešíme sa tiež z návštevníkov, ktorí 
prichádzajú každý rok, aby strávili príjemné 
popoludnie vo svojej obľúbenej záhrade“.

Názov projektu: HMYZÍ HOTEL
Realizátor, suma: OZ Dlhovekosť, Vinosady, 600 €
Charakter projektu: Výroba hmyzích hotelov 
na včelárskom náučnom chodníku. 
Osveta o prínose včiel pre prírodu.
Prínos pre komunitu: Informácie o včelárení, 
úprava včelárskeho náučného chodníku, 
vymaľovanie autobusovej zastávky, poučné aktivity 
pre rodiny s deťmi.
Realizátor o projekte: „Bol to dobrý nápad 
vybudovať na cyklotrase náučný včelársky chodník 
s rodovou lipovou alejou a hmyzím hotelom. 
Priestor poskytuje možnosť vzdelávania a relaxu 
zároveň“.
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K 9 000 € poskytnutých nadáciou, 

realizátori zabezpečili finančné zdroje v sume 52 266 €, 
nefinančné zdroje (materiál, služby) v sume 17 810 € 
a vložili vlastný dobrovoľnícky vklad v sume 54 154 €. 

Celkovo sa tak dosiahla hodnota 133 230 € vložená do 21 projektov.
Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo 15 krát.

21 projektov grantového programu zorganizovalo 1 093 dobrovoľníkov 
a zúčastnilo sa na nich 19 470 ľudí.

Za 23-ročnú existenciu Nadácia REVIA podporila 972 projektov v celkovej sume 276 000 €.

Poskytovanie sociálnej pomoci

Názov projektu: TVORIVÉ DIELNE
Realizátor, suma: Mestské centrum sociálnych 
služieb, Modra, 200 €
Charakter projektu: Podpora kreatívnej tvorby, 
zútulnenie interiéru vlastnými výrobkami, 
regenerácia duševných a fyzických síl seniorov.
Prínos pre komunitu: Medzigeneračná spolupráca 
medzi seniormi a mládežou. Otvorenosť zariadenia
a širší pohľad na život seniorov v zariadení 
sociálnych služieb.
Realizátor o projekte: „Počas projektu vládla medzi 
seniormi pohoda a spokojnosť, tešili sa na jednotlivé 
aktivity a mladých“. 

Názov projektu: KOMUNITNÝ ATELIÉR A ZÁHRADA
Realizátor, suma: OZ PermaVia, Modra, 2 000 €
Charakter projektu: Vybudovanie komunitnej 
úžitkovej záhrady pre obyvateľov.
Prínos pre komunitu: Úprava zanedbanej záhradnej 
plochy v blízkosti bytových zón pre účely spoločného 
komunitného pestovania rastlín a zeleniny.
Realizátor o projekte: „Zatiaľ sme len v prvej 
polovici realizácie projektu. Postupujeme podľa 
vytýčeného plánu, hoci počasie nám to ovplyvňuje. 
Výsledky sa ukážu až neskôr, je to dlhodobý proces“.



PROJEKTY PODĽA

ŽELANÍ DARCOV
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PROJEKTY PODL’A DARCOV 

PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV   

Nadácia REVIA zabezpečuje darcovskú stratégiu niektorým spolupracujúcim subjektom, ktorým myšlienky 
filantropie nie sú cudzie a  sami chcú priamo rozhodovať, ktorú oblasť regiónu, či niektorý konkrétny subjekt 
podporia. Prostredníctvom servisu darcom tak dohliada, aby boli finančné prostriedky podľa želaní darcov 
využité zmysluplne, efektívne, správne a transparentne. 

PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV V ROKU 2019

PROGRAM PROJEKTY

 počet % suma v € %

Zachovanie kultúrnych hodnôt 2 66,7 7 000 89,2

Ochrana a podpora zdravia, prevencia 1 33,3 850 10,8

spolu 3 100,0 7 850 100,0
Zo zdrojov:   Asignácia % z dane

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Názov projektu: TANCUJ, TANCUJ, SPIEVAJ SI
Realizátor, suma: Detský folklórny súbor 
Magdalénka, Modra, 2 000 €
Charakter projektu: Doplnenie krojov a krojovej 
obuvi súboru pre nové pásma na vystúpenia a 
súťažné prehliadky.
Prínos pre komunitu: DFS sprostredkováva život 
v malokarpatskej oblasti súvisiaci s vínom
a keramikou piesňami a tancom. Mapuje zvyky 
počas sviatkov v roku. 
Realizátor o projekte: „Sme radi, že so súborom 
spolupracujú vynikajúci umeleckí vedúci a že 
máme  v deťoch veľký potenciál. Spojením týchto síl 
môžeme náš súbor rozvíjať v speve, tanci a hudbe.“ 

Názov projektu: CTÍME SI HISTÓRIU
Realizátor, suma: OZ Združenie záchrany cirkevných 
pamiatok, Modra, 5 000 €
Charakter projektu: Umeleckoremeselná obnova 
časti lavíc z 18. storočia.
Prínos pre komunitu: Záchranou najstaršieho 
kostola v Modre sa zachovávajú 
umeleckohistorické hodnoty v meste.
Realizátor o projekte: „Darí sa nám uskutočňovať    
aj ciele, ktoré sa v minulosti zdali kvôli financiám 
nereálne. Veľmi sa tomu tešíme“.
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Ochrana a podpora zdravia, prevencia

Názov projektu: VŽDY PRIPRAVENÍ
Realizátor, suma: Dobrovoľný hasičský zbor, 
Šenkvice, 850 €
Charakter projektu: Výchova mládeže 
v protipožiarnej ochrane. 
Prínos pre komunitu: Rozvoj telesnej zdatnosti 
mládeže, športovejší a otuženejší kolektív 
dobrovoľníkov.
Realizátor o projekte: „Školenia, tréningy, súťaže, 
údržba techniky. Bežné, pravidelné aktivity. 
Veď bez práce nie sú koláče“.

K 7 850 € poskytnutých nadáciou, 
realizátori zabezpečili finančné zdroje v sume 8 900 €, 

nefinančné zdroje (materiál, služby) v sume 350 € 
a vložili vlastný dobrovoľnícky vklad v sume 6 945 €.

Celkovo sa tak dosiahla hodnota 24 045 €, vložená do 3 projektov.
Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo 3 krát. 3 projekty podľa želaní darcov 

zorganizovalo 71 dobrovoľníkov a zúčastnilo sa na nich 52 500 ľudí.

Povedali o projektoch:

„Ďakujeme veľmi pekne milá REVIA za skvelú príležitosť ukázať deťom aj kúsok nášho detstva“  
Jana Hrnčiariková, OZ KAMOŠI, Modra

„Veľká vďaka! Za obetavosť, úsilie! Každý, kto pridal ruku k tomuto dielu - k renovácii kostola Jana Krstiteľa 
na cintoríne, si zasluhuje hlbokú poklonu. Zostane tu i pre nasledujúce generácie Modranov po ďalšie 

stáročia“. Monika Veres

„Jeeeej, ďakujem veľmi pekne za všetkých z Grinavy za dlhoročnú spoluprácu a podporu. Tešíme sa“. 
Eva Pilátová, OI Grinava, Pezinok

Za 23-ročnú existenciu Nadácia REVIA splnila želania darcov
v 337 projektoch v celkovej sume 661 087 €.



ROZVOJ

DARCOVSTVA
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KAMPAŇ % Z DANE
Ako bolo použité vaše % z dane?

Suma 15 035 € získaná prostredníctvom asignácie % z dane v roku 2018 bola do konca roka 2019 použitá 
na tri rôzne účely: 

Grantový program nadácie 
podporil 4 hudobné projekty – festivaly, koncerty, 3 projekty v oblasti športu a voľného času, rekonštrukciu 
2 objektov, 4 projekty skvalitňujúce životné prostredie, 5 projektov zachovávajúcich tradície, folklór,
2 projekty podporujúce zdravie a prevenciu a 1 projekt týkajúci sa vzdelávania (viď Grantový program).

Projekty podľa želaní darcov 
Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí si nechcú zakladať vlastné nadácie a subjekty, realizátori 
projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia % z dane. 
V mene darcov sme manažovali 1 projekt týkajúci sa ochrany a prevencie zdravia,  
2 projekty týkajúce sa zachovania kultúrnych tradícií (viď Projekty podľa želaní darcov).

Inštitucionálne zabezpečenie organizácie  
Výsledky za rok 2019 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu nadácie. Zabezpečenie a prevádzka 
kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.

V roku 2019 nadácia získala z % z dane za rok 2018 od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu 46 495 € 
a využije sa až do konca roka 2020. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru ĎAKUJEME.

Napísali nám:

„Spoločnosť IBM Slovensko si vysoko cení činnosť Vašej organizácie, ktorá je inšpiráciou pre nás 
všetkých. Týmto by sme Vás chceli informovať, že naša spoločnosť sa rozhodla, že spolu s Vami 
sa chceme podieľať na vytváraní lepších podmienok. Preto sme sa rozhodli, že na základe Vašej 

žiadosti o finančnú podporu prostredníctvom darovania 1% dane z príjmu za rok 2018, 
Vám poskytneme čiastku vo výške 1000 €. 

Veríme, že naša finančná pomoc Vám pomôže aj naďalej napĺňať vaše ciele“. 
Ing. Robert Kováč, konateľ IBM Slovensko, Bratislava

Počas 18 rokov sme investovali do komunity celkovú sumu 927 955 €  získanú z asignácie % daní. 
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OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU

Napísali nám:

„Dohodol som v kníhkupectve, že pomôžeme 
pri balení kníh v Modre. Na SOŠ pedagogickej 
v Modre sme urobili zbierku medzi študentmi, 

tak nejaké knihy zakúpime.“  
Adam Herceg, SOŠ Modra

„Vďaka za vaše vnímavé a pozorné srdcia 
za všetko, čo robíte.  Ďakujeme za možnosť opäť 

sa zapojiť do projekte a spoločne sa tešíme 
na radosť detí.“

Stanislava Dulajová, Centrum pre rodinu, Pezinok

„Veľmi si cením, že ste nás oslovili aj tento rok. 
Sme špecializované zariadenie pre autistov. 

Naše deti to majú s porozumením dosť zložité, 
takže klasické knihy sú pre nich v tejto dobe 

ešte veľké sústo. Používame len zvukovo-svetelné 
knihy.  Sme vám vďační, pretože nám už dlhé roky 

pomáhate a si to úprimne vážime“.
Bibiana Rakúsová-Vrbinkovič, 

Autistické centrum, Trnava

Projekt je tradičnou predvianočnou akciou. Anonymní darcovia prostredníctvom Nadácie REVIA a predajní 
Artforum a Grafit v Pezinku a Folly v Modre, obdarovali knihami v hodnote 2 916 €  spolu 269 detí zo sociálne 
znevýhodnených pomerov z malokarpatského regiónu. Projekt podporuje anonymnú individuálnu filantropiu 
medzi obyvateľmi regiónu v prospech našich lokálnych detí.

Povedali o projekte:

„Staň sa Ježiškom na Ježiška, kúp knižku neznámemu chlapcovi či dievčaťu,
možno aj Teba na Ježiška nejaký Ježiško prekvapí“.

Veronika Šikulová, ambasádorka projektu

„Sú darčeky, ktoré nikdy nevyjdú z módy a ktoré vždy zahrejú pri srdci. 
Vždy keď niekomu darujeme knihu, darujeme mu kúsok seba. Kúsok nášho pohľadu na svet,

nášho zmýšľania, nášho vkusu. Keď vyberáme rozprávkovú knihu pre dieťa, spomenieme si na svoje 
detské sny, vrátime sa do čias, keď sme princovi Bajajovi držali palce aby vyhral nielen nad drakom, 

ale najmä nad predsudkami. Keď siahneme po dobrodružnom titule, ihneď sa nám vybaví, ako spolu 
s nami Jules Verne lietal v balóne, alebo s nami objavoval zázraky podmorskej ríše – a máme znova chuť 

vydať sa objavovať neobjavené. Keď si vyberieme básne, zarezonujú v nás verše, ktoré nás oslovovali
 v mladosti. A romány v nás prebudia pocit napätia i úľavy, aké prežívame vždy pri odkrývaní 

tajomstiev ľudskej duše. Opäť pocítime chuť byť lepšími, hľadať samých seba. 
My sme súčasťou sveta kníh a on je súčasťou nás. 

Darujme knihu. Darujme kúsok seba. Svojich snov, svojej ľudskosti“.
Márius Kopcsay, ambasádor projektu

Darcovia za 15 ročníkov projektu zakúpili knihy v hodnote 23 352 € a potešili dokopy 2 553 detí.



MEDZISEKTOROVÁ

SPOLUPRÁCA
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NADAČNÉ FONDY

Nadácia REVIA ponúka servis darcom založením svojho nadačného fondu na podporu akéhokoľvek 
verejnoprospešného účelu. Zhromažďujú sa v ňom financie, pričom celú administratívu vedie nadácia. Tá 
zabezpečí, aby bolo zachované želanie darcu a jeho dar bol použitý efektívne, zmysluplne, a ak si to darca 
želá, bol aj zviditeľnený. Zlúčením viacerých darov možno napomôcť danému cieľu, účelu, potrebe. Platí tiež 
opačne, že jeden finančný príspevok môže poslúžiť na riešenie viacerých potrieb v komunite a môže mať z 
neho úžitok niekoľko subjektov. 

Fond Cesty poznania – založený F. Čechovou za účelom vydania jej knihy „Tragédia pezinských Židov v pamäti 
obyvateľov mesta“. Časť lokálnej histórie ponúkame 3. vydaním tejto knihy, v slovenskom aj anglickom jazyku.   
                   
Fond Starých rodičov – spočíva v ponuke knihy Aristida Jamnického: Oprášené histórie. Výťažok z predaja 
v budúcnosti podporí deti zo sociálne znevýhodnených pomerov, aby mohli rozvíjať svoje talenty, záujmy, 
alebo sa im len prilepší v ich ťažšej životnej situácii a podporí tiež aktivity nadácie REVIA.  

Fond Publikátor – Nadácia REVIA sa nielen aktívne zaujíma o dianie a históriu malokarpatského regiónu, ale aj 
podporuje publikačnú činnosť miestnych autorít. V 2019 sme poskytli príspevok na tlač detských edukačných 
knižiek.

Fond Modranský Archív – založený s cieľom vydania knihy k 60. výročiu tejto lokálnej inštitúcie a k zväčšovaniu 
knižného fondu archívu.

Fond Kruháč – je pokračovaním programu Mladí filantropi, realizovaného študentmi Obchodnej akadémie  
v Pezinku,  ktorí založili cvičnú firmu - svoju Komunitnú nadáciu OA a revitalizovali kruhový ostrovček pri ich 
škole. V 2019 nadácia REVIA podporila odburinenie a chemické ošetrenie tohto zeleného priestoru.

Fond Eurowater – založený J.Kalafutom má za cieľ pozdvihnúť kultúru pitia vína, rozšíriť poznanie o regiónoch, 
kde sa pestuje vinič a dorába kvalitné víno. Vo wisommeliérskych kurzoch bolo vyškolených 82 účastníkov.  
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NADAČNÉ FONDY

Napísali nám:

„Pred viacerými rokmi sa mi dostala do rúk kniha Aristida Jamnického, významného slovenského advokáta, 
“Oprasene histórie” o témach, ktoré zostali nepovšimnuté, ale majú veľký význam pre Slovákov. 

Sú to neuveriteľné historické poznámky, ktoré zaznamenal múdry, vzdelaný a čestný človek, 
ktorý si aj dosť za tieto svoje neobyčajné vlastnosti vytrpel. Knihu som ochraňoval ako perlu slovenskej 

literatúry faktu. Požičal som ju viacerým priateľom, až sa mi raz nevrátila. Vysoko hodnotím vydavateľský 
počin Nadácie REVIA, že vydali opäť toto významné dielo pezinského rodáka a umožnili ďalšej generácii 

oboznámiť sa s tým, čo Slovákov formovalo, čo vyplňuje mozaiku slovenských dejín“.
František Zboray, Viedeň

Menovaných 6 fondov v roku 2019 získalo sumu 3 986 € a poskytlo 8 319 € na dané účely.
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CHCEME VEDIEŤ VIAC

PARTNERSTVO SO SAMOSPRÁVAMI

Od roku 2000 Nadácia REVIA spolupracovala s cca 18 samosprávami regiónu.

Dlhodobé partnerstvo nám umožňuje kontinuitu v projektoch, 
prináša synergický efekt a následne väčší úžitok pre komunitu.

V Nadácii REVIA vďaka dlhoročnému partnerstvu 
so spoločnosťou IBM Slovensko realizujeme 
rôzne vzdelávacie aktivity a naše projekty. Tak 
zabezpečujeme osobnostný rast, rozvoj tímovej 
spolupráce, pestré voľno časové výučbové programy, 
posilňujeme manažérske schopnosti a duchovný rast 
nás samotných a vybraných cieľových skupín. Vďaka 
tejto spoločnosti sme sa mohli vybaviť modernou 
technikou, ktorú denne využívame pri našej práci.

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

Napísali nám:
„Prajem vám vo vašej nenahraditeľnej práci pre rozvoj nášho regiónu a prospech občanov veľa síl, energie 

a kreativity“.  S úctou Elena Žárska, Pezinok
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ODPAD SA NEVYPARÍ

Cieľom projektu bolo zlepšiť informovanosť obyvateľov mesta Modra ako triediť odpad a znížiť produkciu 
odpadov. Spojili sme samosprávu mesta, lokálne stredné školy, neziskové organizácie a ekologicky zmýšľajúcich 
dobrovoľníkov. Prvým krokom bolo zistenie situácie v odpadovom hospodárstve mesta. Potom sme urobili 
zber vzoriek komunálneho odpadu z vybraných obytných zón a následne ich fyzickú analýzu s dobrovoľníkmi. 
Odbornú pomoc poskytol Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorý vypracoval situačnú správu k odpadovému 
hospodárstvu a návrh niektorých zlepšení. Projekt a výsledky analýzy sa prezentovali pre samosprávu a 
verejnosť. V rámci osvetovej činnosti sme vyvesili informačné bannery, príručku. Leaflety o správnom triedení 
odpadov sme distribuovali do sledovaných bytov. Tiež sme zorganizovali workshop pre verejnosť a ekohry 
pre deti a mládež. So študentskými ekohliadkami sme monitorovali situáciu v nádobách na komunálny a 
triedený odpad. V mesačníku Modranské zvesti a na www.revia.sk obyvatelia dostávali priebežné informácie 
o priebehu a výsledkoch projektu. Projekt podporili: C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local 
Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland, Nadácia SPP, Nadácia 
Centra pre filantropiu z Fondu spoločnosti Siemens, mesto Modra a spolufinancovala ho aj nadácia REVIA.

Napísali nám:

“Veľmi sa teším z nášho spoločného projektu zameraného na triedenie odpadu. REVIA poukazuje a hľadá 
spôsoby riešenia nedostatkov pri motivovaní nás - občanov Modry v triedení odpadov. Robíte to naozaj 

veľmi vážne, aktívne a efektne. Som rada, že môžem byť toho účastná“. 
Katarína Ružeková Poltárska,

Referát správy miestnych komunikácii, Evidencie a správy majetku, Modra

„Dosť veľa užitočných vecí a informácií je v príručke. My sme si zavesili aj u nás v kuchynke materiál 
„rýchly leták“ s QR kódom ako správne triediť, veľmi užitočný návod, ktorý potešil všetkých kolegov“.                                                

Marek Neupauer, Siemens s.r.o., Bratislava
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ODPAD SA NEVYPARÍ
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28

VÝROČNÁ SPRÁVA | 2019REVIA

VIANOČNÝ ORLOJ

6 676 € na charitatívne účely bolo získaných realizáciou 15 vianočných bazárov a orlojov.

Vianočnú atmosféru ľuďom počas Vianočných trhov 
v Pezinku a počas Vianočných zastavení v Modre 
spestrila Nadácia REVIA Vianočným orlojom, ktorý 
ožil vďaka dobrovoľníkom - žiakom ZŠ Na bielenisku 
a ZŠ Kupeckého v Pezinku a z OZ AMAVET klub č. 
944 Impulz z Modry.Pri organizovaní nám pomohlo 
Mestské múzeum v Pezinku, OZ Kraľovan, OZ ĽUSK 
a miestni podnikatelia. Aj takto spoločne posielame 
dobro ďalej.

Dobrovoľníci Nadácie REVIA počas Vianočných 
zastavení v Modre, v charitatívnom bazári ponúkali 
ekologické, ručne vyrobené výrobky z recyklovaných 
materiálov. Svojim úsilím a výťažkom 483 € podporili 
myšlienky projektu Odpad sa nevyparí.

Napísali nám:
„Ja Vám z celého srdca prajem, nech máte celý 
rok taký úžasný, ako úžasní ste s vašimi veľkými 

srdcami, zaslúžite si to!!!“
Zlatica Václavová, Pezinok



ROZVOJ

DOBROVOĽNÍCTVA
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ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA

Aktivity Nadácie REVIA sa realizujú vďaka zapojeniu mnohých dobrovoľníkov (cca 230) 
z radov základných škôl, MVO, či jednotlivcov regiónu. 

Nadácii dobrovoľnícky napomáhajú aj členovia správnej rady, 
investičnej, grantovej a marketingovej komisie (18).

SPRÁVNA RADA NADÁCIE (Pozri Kto tvorí REVIU?)

KOMISIE NADÁCIE (Pozri Kto tvorí REVIU?)

REALIZÁTORI PROJEKTOV (Pozri Grantový program a Projekty podľa želaní darcov)

NIEKTORÉ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V REGIÓNE

INDIVIDUÁLNI DOBROVOĽNÍCI ALEBO SYMPATIZANTI
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BEHÁM A POMÁHAM

5 500 € sme získali pre komunitné projekty realizáciou 3 ročníkov tohto podujatia.

Charitatívny beh - Fair cross, 3.ročník bol realizovaný v partnerstve s Golf Pezinok. 169 účastníkov bežalo 
po Malých Karpatoch a zmeralo si sily na trati 5,5 km, alebo 11,5 km. Návštevníci podujatia a samotní bežci 
svojím dobrovoľným príspevkom za štartovné a občerstvenie dokopy v sume 2 580 € podporili projekty 
obyvateľov regiónu prostredníctvom grantového programu Nadácie REVIA. Projekt materiálne, či službami 
a cenami pre víťazov podporili lokálni podnikatelia a firmy. Dobrovoľníci Nadácie REVIA a Golfu Pezinok 
pomohli pri organizačnom zabezpečení podujatia.

Napísali nám: 

„Držím všetkým palce, prídem.....aspoň povzbudiť“. 
Eva Megová, Bratislava

 „Teším sa, že vaše podujatie dopadlo podľa očakávania. Aj v budúcnosti sa radi budeme 
podieľať našou troskou k úspešnému priebehu vašich akcií“. 

Peter Kolarovič, Pekáreň Harmónia, Modra 

„Som rád. Tak O.K. o rok. Vojtech Gottschall, Pezinok

„Veľmi pekné podujatie to bolo. Jana Gnojčáková, Pezinok



INÁ

ČINNOSŤ
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INÁ ČINNOSŤ

servis darcom - rozvíjanie darcovskej politiky firiem spravovaním nadačných fondov alebo realizáciou 
projektov podľa ich želaní,
servis MVO - založenie OZ, registrácia príjemcov % z dane, konzultácie rôzneho charakteru,
bezplatné poradenstvo - poskytovanie poznatkov a know-how týkajúcich sa legislatívy a databáz 3. sektoru, 
sieťovania organizácií, web-hostingu na www.revia.sk, 
sprostredkovanie pomoci  (materiálnych darov, služieb),
vydávanie elektronických a tlačených publikácií,
realizácia prieskumov a projektov pomáhajúcich k napĺňaniu poslania nadácie,
strategické plánovanie – reagovanie a prispôsobovanie činnosti nadácie na meniace sa vonkajšie 
aj vnútorné podmienky vo fungovaní organizácie.

Napísali nám:

“…sme radi, že sme Vás potešili a môžeme pomôcť v rozvoji Vašej práce. Nech Vám stan dlho slúži. 
Prajem Vám veľa úspechov“.                                         

Iveta Žilíková, Expodom, Žilina

„Milá Dada a REVIA, vďaka za to, že nám stále svietite a prajem Ti/Vám i sebe/nám, aby “to” stále svietilo. 
Úprimne Eva Lupová, Šenkvice

„...aj ja Vám chcem všetkým v Nadácii REVIA popriať aby aj Vám svetielka svietili aj doma aj pri 
rozhodovaniach a potešeniach, všetkých tých, ktorých  podporujete“. 

Jarmila Dudová, MOSKA, Modra

„V práci vám želám veľa úspechov, aby ste mohli podať pomocnú ruku zmysluplným projektom a rozvoju 
talentovaných a činorodých ľudí“.                      

Anna Kardošová, Považská Bystrica



KOMUNIKÁCIA

S VEREJNOSŤOU
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KOMUNIKÁCIA

KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM MÉDIÍ 

Televízia Pezinok (Infotext, Relácia Týždeň, Relácia Téma), 
Rádio Modra, 
Internetové stránky - www.revia.sk, www.pezinok.sme.sk, 
web stránky miest a obcí, 
Sociálne siete – FB / Nadácia REVIA, sociálne siete miest 
a obcí regiónu, partnerských a podporených organizácií a 
občianskych združení,
Printové médiá - Pezinsko, Pezinčan, Modranské zvesti,
Plagáty, oznamy – vývesné plochy miest Modra a Pezinok.

Napísali nám:

„Srdečne ďakujem za pozvanie na Vašu krásnu, zmysluplnú stránku! 
Teším sa na milé, vzácne chvíle a priateľskú atmosféru na Fb aj mimo, 

ktoré posilnia a rozvinú vďaku, úctu a obdiv k Vašej Nadácií. 
Prajem Vám všetkým veľa úspešnosti vo vašej nádhernej činnosti do ďalšieho obdobia.“

Irena Herchlová, Modra

KOMUNIKÁCIA S MIMOVLÁDNYMI ORGANIZÁCIAMI SLOVENSKA A ZAHRANIČÍM

Nadácia REVIA je druhou najstaršou komunitnou nadáciou v krajinách Vyšehradskej štvorky. Je súčasťou 
Asociácie komunitných nadácií Slovenska, ktorá organizovala pravidelné každoročné stretnutia a workshopy 
svojich členov. Správkyňa nadácie ako prezidentka AKNS reprezentujúca platformu komunitných nadácií 
sa v októbri 2019 zúčastnila a podporila vyhlásenie konferencie mimovládnych neziskových organizácií, 
občianskych iniciatív a aktérov občianskej spoločnosti s názvom Orbis civitates v Bratislave. Nadácia REVIA 
spolupracuje s organizáciami podobného zamerania nielen v rámci našej republiky, ale aj zo zahraničia. 
Svedčia o tom stretnutia so zástupcami MVO a prezentácie organizácie.



DOPLŇUJÚCE

INFORMÁCIE
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VYHLÁSENIE DOZORNEJ RADY NADÁCIE

INÉ INFORMÁCIE

Nadácia REVIA vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá 
žiadne organizačné zložky v zahraničí. Nadácia nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám 
vo svojej činnosti. Činnosť Nadácie REVIA má pozitívny  vplyv na životné prostredie, nie je významným 
zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny. Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo 
výročnej správe.

Za 23-ročnú existenciu Nadácie REVIA sme realizovali 112 vlastných projektov 
v celkovej sume 378 987 €.

V roku 2019 sme realizovali 11 projektov vo vlastnej réžií v sume 33 768 €.
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HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY

PRÍJMY 2019 suma v € %

Nadačné zdroje 15 030 € 17%
Právnické osoby
Fyzické osoby
Nadačné fondy 3 986 € 4%
%  z dane 46 495 € 54%
Iné - úroky, ostatné výnosy 10 094 € 12%

CELKOVO 87 131 € 100%

VÝDAVKY 2019 suma v € %

Programové výdavky z toho: 50 618 € 67%
Projekty grantového programu 9 000 €
Projekty podľa želania darcov 7 850 €
Nadačné fondy                                                      8 319 €                                                                                                                                               
Projekty REVIE 25 449 €

Personálne výdavky z toho: 20 291 € 27%
Mzdy, odvody, dohody, služby 18 690 €
Stravné, DDS, sociálny fond 1 601 €
Odmena správcovi 0 €

Prevádzkové výdavky z toho: 4 834 € 6%
Externé služby / účtovné práce, marketing 1 452 €
Komunikačné náklady / internet, telefónne poplatky, poštovné  431 €
Prevádzka kancelárie / daň, elektrina, nájom, plyn, poistenie                  828 €
Ostatné / bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov, semináre, 2 123 €
kancelárske potreby, technické vybavenie, členské príspevky,
reprezentačné, spotrebný materiál, iné služby

CELKOVO 75 743 € 100%

9 830 € 11%
2%1 696 €
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SÚVAHA 2019 (k 31.12.2019)
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (k 31.12.2019)
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA 
z overenia účtovnej závierky a výročnej správy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVIA – Malokarpatská komunitná 
nadácia  za rok 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave, dňa 20.02.2020 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
 

 Správnej rade a štatutárnemu orgánu REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia 
 

Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 
 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia (ďalej len 
„Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 
k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných 
metód. 
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k 
uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o účtovníctve“).   

Základ pre názor  
 
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 
423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického 
kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky 
týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, 
poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý 
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na 
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu 
alebo chyby.  
 
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého 
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť 
jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.  
 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný 
podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také 
existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú 
vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.  
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REVIA

ĎAKUJE



49

REVIA VÝROČNÁ SPRÁVA | 2019

KAMPAŇ % Z DANE

VIANOČNÝ ORLOJ A BAZÁR

Anonymní darcovia, ktorí kúpili 
produkty v stánku
Finka Mário
Finková Karolína
Kintlerová Jana
Krištofová Barbora
Kultúrne centrum Modra                                             
Kuníková Ingrid
Lennerová Eva

Markusková Helena
Mestské múzeum Pezinok
OZ AMAVET klub č. 944 Impulz 
z Modry
OZ Kraľovan
OZ Ľusk Modra
Pekáreň Harmónia Modra
Pospechová Petra
Poutney Philip Leighton

Sobi o.z. Bratislava
Strmeňová Martina
TUTOEKO Prešov 
Viznerová Barbora
Wagingerová Mária
Zaujímam sa Poprad
Žiaci a pedagógovia ZŠ 
Na bielenisku Pezinok
Žiaci ZŠ Kupeckého Pezinok

ADANIK  s.r.o. Bratislava
AGRICORN s.r.o. Veľký Cetín
Altdorffer Dávid
Baisová Andrea
Baláž Marek
BCIT s.r.o. Čadca
Bernátová Iveta
Bihal Lukáš
Bittner Peter
Blinka Vladimír
Blinková Mária
Bohnenkamp s.r.o. Modra
BRASCO EU s.r.o. Pezinok
Briestenský Ladislav
Cedula Jaroslav
Cigáňová Eva
Císar Patrik
Crmanová Ružena
Drahová Jana
Dubovcová Daniela
Ďurišová Pagáčová Karin
ECS Slovensko s.r.o. Bratislava
EUROWATER spol. s.r.o. Bratislava
Feďo Radoslav
Ferková Zuzana
Figura Boris
Fiľová Lenka
Finka Mário
Finková Drahoslava
Fischer Ivan
Gábrišová Soňa
Gaštan Peter
Gese Augustín
Haščík Ján

Haščíková Iveta
Haščíková Jana
Heribanová Eva
IBM Slovensko spol. s r.o. 
Bratislava
Janoška Ľubomír
Janošková Andrea
JŠ servis s.r.o. Pezinok
Jurčovič Stanislav
Jurčovičová Darina
Kalafut Juraj
Kalnassyová Lubomíra
KALREAL s.r.o. Bratislava
Kameschová Dušana
Katríková Edita
Kern Dušan
Kiss Ladislav
Kováčiková Iveta
Kralovičová Martina
Kuchtová Jana
Lago Martin
Lago Vladimír
Lopašovská Dáša
Mács Roman
Mácsová Ria
Maderová Kamila
Magyarová Marta
Machová Alena
Majdanová Barbora
Majetkový Holding a.s. Bratislava
Matuský Ján
Melišová Beata
Mészárošová Lucia
Minarčíková Emília

Nebyla Ľuboš
Novotná Zuzana
NOVÝ MARTIN a.s. Bratislava
Obchodné domy PRIOR STRED a.s. 
Zvolen
Ožvoldová Soňa
Páleníková Kamila
Páleníková Martina
PARADAJKOVO s.r.o. Bratislava
Petrík Ľuboš
Petrušová Miroslava
PFCEU s.r.o. Pezinok
Poláčková Elena
Romančíková Eva
Salayová Silvia
Staňová Helena
Szalayová Anita
Šalátová Zuzana
Ševčíková Eva
Šišovičová Mária
Takáč František
Tarkošová Lucia
Tomaškovič Jozef
Tomko Rudolf
Tóthová Veronika
UNIFACH s.r.o. Chorvátsky grob
Valent Ivan ml.
Valent Ivan st.
Veterinka-LR s.r.o. Bratislava
Voleková Zuzana
Vrbiniaková Ľubomíra
WERTHEIM Elements s.r.o. 
Dunajská Streda
Wolfová Zuzana

ĎAKUJEME 
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Academy for the Development 
of Philanthropy in Poland
Bartošová Eva
Bednáriková Katarína
Bohunický Marek
Botková Lucia
C.S. Mott Foundation
Cigáneková Jana 
Čechová Kristína
Demovič Martin
Finka Mário
Finková Drahoslava
Fronc Karol
Gavorník Marián
Giertli Tadeáš
Hrehorová Karolína
Hvizdáková Anna 
IMPALEX Jela Pálešová Pezinok
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, 
o.z. Bratislava

Jahelková Terezia 
Kopčíková Alžbeta
Križan Tomáš
Kuchta Ján
Lévai Mikuláš
Maschuch Denis
Mesík Ivan
Mesto Modra
Modranské zvesti
Moravčíková Mária
Moroz Anton
Nadácia Centra pre filantropiu
Nadácia SPP
Neupauer Marek
OZ PermaVia Modra
Petrakovič Juraj ml.
Petrakovič Juraj st.
Poltárska Ružeková Katarína
Rajzíková Nina
RARE PEAR DESIGNS

Siemens s.r.o. Bratislava
Snovická Martina
Sodomová Jarmila
Straka Stanislav
Ščesný Martin
Šima Juríček Viktor
Študenti Strednej ovocinársko-
vinárskej školy Modra
Tóth Andrej 
Trnková Lea
TV Pezinok
Vaňková Zuzana
Víťazková Marianna
Viznerová Barbora
Vladymiecová Hana
Zamestnanci Mestského úradu 
verejnoprospešných služieb 
Modra

ODPAD SA NEVYPARÍ

169 účastníkov behu
AD Sun s.r.o. Pezinok
Anonymní darcovia za 
občerstvenie
ASBIS Distribution For Your 
Success Bratislava
ATHEA s.r.o. Pezinok
AVIANAPLUS Professionals Pezinok
Bozin Roastery Pezinok
EKODREN dažďové systémy 
Pezinok
Farma Babindol, s.r.o. Bratislava
Finka Mário

Golf Pezinok
Ko-Ma-Co Modra
KOZARA s.r.o. Šenkvice
Lyreco CE,SE Pezinok
Martinrea Slovakia Fluid Systems 
s.r.o. Svätý Jur    
Mäsiarstvo DANAS Pezinok 
Mäsiarstvo Martin Lančarič 
Pezinok
Mesto Pezinok
Mestské centrum sociálnych 
služieb Modra
Pekáreň Harmónia Modra

Peter Somorovský - mäso, 
mäsové výrobky, Modra
SJB Group s.r.o. Bratislava
Šimeček Jozef
Šimečková Anna
TV Pezinok
VISTA real Pezinok
Víťazka Rastislav
Víťazková Natália
Víťazková Nikola
Víťazková Renata
Viznerová Barbora
Zsolt Nagy - ovocie, zelenina

BEHÁM A POMÁHAM

NADAČNÉ FONDY

Academia Istropolitana Nova 
Svätý Jur
Anonymní darcovia do fondov
Baran Vladimír
Beňovičová Lenka
EUROWATER, spol. s r.o. Bratislava

Folly - kreatívne potreby Modra
Kalafut Juraj
Kalafutová Kristína
KALREAL s.r.o. Bratislava
Kníhkupectvo Archbooks 
Bratislava

Kníhkupectvo Artforum Pezinok
Lyreco CE,SE Pezinok
Majetkový Holding a.s. Bratislava
Mesto Pezinok
Mestské múzeum Pezinok
Obec Dubová

ĎAKUJEME 
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Bittner Peter
Brunovský Peter
Demovičová Lucia
Kopcsay Márius

Kuchtová Jana
Modranské zvesti
Nemec Peter
Ostrá Lenka

Pezinčan
Pezinsko
Rádio Modra
TV Pezinok

MÉDIÁ

Asociácia komunitných nadácií 
Slovenska
AT-Clip s.r.o. Pezinok
ATHEA s.r.o. Pezinok
BENCONT GROUP, a.s. Bratislava
Čech Ján
Chateau Modra
Jediná Erika
Kern Dušan

IaD Investment, správ.spol., a.s. 
Bratislava
Lucina Radovan
Lyreco CE,SE Pezinok
Machala Milan
Machalová Jana
Majetkový Holding a.s. Bratislava
Mesto Modra
MOSKA Modra

OZ Malokarpatská vínna cesta
Páleš Róbert
Pálešová Jela
RARE PEAR DESIGNS
Šilhárová Miriam
Šišková Eva
Tomaškovič Jozef
Víťazková Marianna
ZMOMR

OSTATNÍ

Anonymní darcovia, ktorí kúpili 
knihy
Artforum Pezinok
Autistické centrum Trnava
Bulavová Laura
Centrum pre rodinu Pezinok
Folly - kreatívne potreby Modra
Grafit Pezinok
Gymnázium Modra
Herceg Adam
Hrušková Lenka
Kiselová Viktória
Kopcsay Márius
MsÚ - sociálne oddelenie Pezinok

MŠ Modra
OA Pezinok
Panta Rhei 
Pecha Peter
SOŠ Pedagogická Modra
Spojená škola Modra
Spojená škola Pezinok
Svetlíková Alexandra
Šikulová Veronika
Šimková Beáta
Šišková Eva
Tomašovičová Táňa
Veselková Gabriela
Zamestnanci Lyreco CE,SE Pezinok

ZŠ a MŠ Báhoň
ZŠ a MŠ Budmerice
ZŠ a MŠ Častá
ZŠ a MŠ Vištuk
ZŠ Doľany
ZŠ Kupeckého Pezinok
ZŠ Ľ.Štúra Modra
ZŠ Na bielenisku Pezinok
ZŠ Orešie Pezinok
ZŠ Svätý Jur
ZŠ Šenkvice
ZŠ Vajanského Modra

OTVOR SRDCE - DARUJ KNIHU

ĽUDIA Z NADÁCIE

Bittner Peter
Bokrošová Oľga
Danišek Rastislav
Finková Drahoslava
Finková Lucia
Fričovská Eliška
Galgóciová Zuzana

Gnojčáková Jana
Hajtmánková Marcela
Horanová Ľubica
Huňor Peter
Jurčovičová Darina
Juricová Jarmila
Mácsová Ria

Maroš Viliam
Petrušová Miroslava
Reguli Marek
Ševčíková Eva
Valenteová Katarína
Zedníček Tomáš

ĎAKUJEME 
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RARE PEAR DESIGNS

KONTAKT

GRAFIKA DOKUMENTU
NAVRHNUTÁ

www.rarepeardesigns.com

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia
Moyzesova 26, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Mobil: +421 (0) 905 960 797
E-mail: revia@revia.sk  
www.revia.sk 
Facebook: Nadácia Revia
IČO: 36070181 
DIČ: 2021593255
Bankové spojenie - IBAN: SK71 5600 0000 0066 6028 1001
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