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Spoločenská situácia v roku 2020 ľudí 
zahnala do domovov, zabránila stretnutiam, 
zhromažďovaniu, a tak sme sa všetci učili novým 
spôsobom komunikácie, odovzdávania informácií, 
atď. Práca z domu umožňovala viac premýšľať, 
dostávať sa hlbšie do seba, vnímať okolnosti, ľudí, 
aj z iných uhlov pohľadu. Zamýšľať sa čo a ako 
ďalej, hľadať nové formy fungovania, aby osobné 
záujmy neustále nahrádzala potreba spolupráce, 
zdieľania a kolektívnej prosperity. Nevystačíme 
si, nedokážeme byť sami. Uvedomme si ľudskú 
krehkosť. Ťažké časy ľudí spájajú. Doprajme si 
viac radosti. Radosť človeka vnútorne uzdravuje, 
dodáva mu vitalitu, vedie ho k solidarite s ľuďmi 
okolo neho, dáva zmysel tomu, v čo veríme.  
Existuje tisíc malých radostí, ktoré môže denne 
prežívať každý a odovzdávať ich iným. Ak sa 
dokážeme radovať, budeme mať väčšiu chuť 
do života a objavíme v sebe viac síl na to, aby 
sme dokázali čeliť nepriaznivým okolnostiam, 
negatívnym tendenciám. To dobré a vznešené
v nás patrí každému z nás. S radosťou, 
láskavosťou, múdrosťou a odhodlaním môžeme
aj nedostatky v živote premeniť v dobro a v lásku
a šíriť tieto hodnoty okolo seba. 

Drahoslava Finková, správkyňa nadácie
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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 - určuje stratégiu nadácie, schvaľuje 
finančnú podporu projektov, rozhoduje o použití 
majetku a zmenách v nadačnej listine. Tvorí ju:
• 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 - kontroluje, či účtovníctvo a činnosť 
nadácie sú vedené v súlade s príslušnými predpismi 
a s nadačnou listinou. Tvorí ju:  
• Ing. Ľubica Horanová, Bratislava, ekonómka
• Ing. Viliam Maroš, Bratislava, ekonóm
• Ing. Rastislav Danišek, Svätý Jur, finančný 

manažér

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
• Karolína Pountney Finková, grafický dizajn a 

marketing

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.
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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
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. 
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.
Max. výška podpory: 2 000 €

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2020

PROGRAM PROJEKTY

 počet % suma v € %

Podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 16,7 300 6,5

Zachovanie kultúrnych hodnôt 6 50,0 2 200 47,8

Poskytovanie sociálnej pomoci 2 16,7 1 200 26,1

Podpora vzdelávania 1 8,3 300 6,5

Ochrana a tvorba životného prostredia 1 8,3 600 13,1

Spolu 12 100,0 4 600 100,0

Zo zdrojov:   Asignácia % z dane, Z majetku nadácie, Z projektu Behám a pomáham

K 4 600 € poskytnutých nadáciou, realizátori zabezpečili finančné zdroje  v sume 17 754 €, 
nefinančné zdroje (materiál, služby) v sume 5 130 €

a vložili vlastný dobrovoľnícky vklad v sume 20 696 €. 
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Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Názov projektu: ZVEĽAĎOVANIE KRÁSY A KONDÍCIE 
DIEVČAT
Realizátor, suma: Súkromné centrum voľného času, 
Modra, 100 €
Charakter projektu: Podpora celoročnej činnosti 
súboru mažoretiek Laskoniek.
Prínos pre komunitu: Skvalitnenie materiálovej 
stránky súboru pre ich vystúpenia. 
Realizátor o projekte: „Dievčatá trávia svoj voľný čas 
v súbore veľmi rady a rovnako s radosťou absolvujú 
vystúpenia i súťaže“.

Názov projektu: HRÁME SA SPOLU AKO JEDNA 
RODINA
Realizátor, suma: OZ eMODRA team, Modra, 200 €
Charakter projektu: Priestor na realizáciu svojich 
nápadov a detských snov. 
Prínos pre komunitu: Utuženie komunity, rozšírenie 
združenia o ďalších dobrovoľníkov a členov. 
Zintenzívnenie stretnutí, vzťahov, nové aktivity, hry.
Realizátor o projekte:  „Zorganizovanie malých 
aktivít, ktoré umožnia hrať aj veľké hry urobili 
radosť. Naplnili sme svoje plány, hoci čiastočne 
sme sa aj prispôsobili danej situácii, vzhľadom na 
pandémiu. Ďakujeme“.

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Názov projektu: NEDAJME ZAHYNÚŤ DEDIČSTVU 
NAŠICH PREDKOV
Realizátor, suma: Malokarpatská knižnica Pezinok, 
500 €
Charakter projektu: Výstava drobnej ľudovej 
architektúry bratislavského kraja.
Prínos pre komunitu: Podpora záujmu o regionálnu 
históriu a architektúru formou výstavy a na 
elektronických nosičoch pre verejnosť i odborné 
kruhy.
Realizátor o projekte: „Máme dobrý pocit, že 
napriek pandemickým opatreniam sme zhromaždili 
nové informácie o objektoch nášho kultúrneho 
dedičstva“. 

Názov projektu: STARÉ KUSY PRED NOVOU 
OPONOU
Realizátor, suma: OZ Modranské kráľovské divadlo, 
Modra, 600 €
Charakter projektu: Príspevok na revitalizáciu 
javiskového priestoru v kultúrnom dome v Modre 
Kráľovej.
Prínos pre komunitu: Skvalitnenie podmienok pre 

organizovanie kultúrnych podujatí,
príjemnejší prežitok pre účastníkov všetkých 
organizovaných akcií v tomto priestore.
Realizátor o projekte: „Pandemická kríza nás 
obrala o čas na spoločnú tvorbu a stretávanie sa. 
Dala nám ale čas usporiadať si myšlienky, plány 
a dokumentáciu a zhodnotiť, či ideme správnym 
smerom. Potvrdilo sa, že každé zlo je na niečo 
dobré“.

Názov projektu: 3. DETSKÁ BANÍCKA AKADÉMIA 
JUDr. DUŠANA VILÍMA
Realizátor, suma: Malokarpatský banícky spolok 
Pezinok, 100 €
Charakter projektu: Zábavná akcia pre 
verejnosť, spojená s baníctvom, potrebou riešiť 
environmentálne problémy ťažby nerastných 
surovín.
Prínos pre komunitu: Oboznámenie verejnosti s 
históriou baníctva v regióne, s rôznymi stránkami 
banskej činnosti, ako baníctvo ovplyvnilo životy ľudí. 
Realizátor o projekte: „Prinieslo to nové impulzy. 
Osloviť iné organizácie a spolky s ponukou 
spolupracovať, či z reakcií účastníkov urobiť 
podujatie tradičným“.
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Názov projektu: OBNOVA KOMUNITNÉHO CENTRA 
PRI ZELENOM LESE
Realizátor, suma: Cirkevný zbor ECAV, Modra, 600 €
Charakter projektu: Príspevok na obnovu časti 
evanjelickej fary z roku 1903 zapísanej do zoznamu 
Pamätihodností Mesta Modry.
Prínos pre komunitu: Oživenie záujmu o duchovno-
kultúrne dedičstvo a spoločenské dianie v obci. 
Odovzdávanie humanitného a morálneho odkazu 
nastupujúcej generácii.
Realizátor o projekte: „Bola to jedna z našich 
najvydarenejších aktivít, s najväčšou účasťou, ktorá 
aj týždne od jej uskutočnenia rezonuje v srdciach 
účastníkov“.

Názov projektu: SVETLO PRE KRÁĽOVÚ
Realizátor, suma: Božena Uherčíková, Modra, 100 €
Charakter projektu: Združovanie a upevňovanie 
komunity bez ohľadu na vek, konfesiu či záujmy 
počas adventu.
Prínos pre komunitu: Adventný čas poskytol miesto 
pre zastavenie sa, stretnutie, stíšenie, zamyslenie 
sa nad témami hostí, účastníkov i sledovateľov na 
facebooku.
Realizátor o projekte: „Pocity z tohto ročníka 
podujatia ťažko definovať a vystihujú celkovú 
atmosféru súčasnej neľahkej doby“.

Názov projektu: KOSTOL SVATÉHO 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 a rozvíja 
dobrovoľníctvo v meste.
Realizátor o projekte: „Postupná obnova interiéru 
kostola sa obnovou lavíc po deviatich rokoch chýli 
ku koncu, obnovou budú zachované pre ďalšie 
generácie“.

Podpora vzdelávania

Názov projektu: SPREVÁDZANIE SMÚTIACICH
Realizátor, suma: Bratislavský seniorát ECAV, Modra, 
300 €
Charakter projektu: Vzdelávanie a šírenie osvety 
v oblasti pomoci smútiacim prostredníctvom 
publikácie.  
Prínos pre komunitu: Zvýšiť povedomie komunity 

o téme, ktorá je tabuizovaná. Zvlášť venovať 
pozornosť o spracovaní zármutku zo strany detí.
Realizátor o projekte: „Publikovaný text pri 
spracovávaní zármutku, pomôže zvoliť správny 
prístup duchovným a ďalším odborníkom pri strate 
blízkeho“.
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Realizátor o projekte: „Projekt nám veľmi pomohol, 
prispel k zníženiu stresu a neistoty. Dal nám pocit 
väčšej pohody počas spoločných chvíľ so susedmi pri 
balkónových koncertoch“.

Povedali o projekte:

„Projekt aj s nutnými zmenami v dôsledku 
pretrvávajúcej pandémii naplnil naše očakávania. 
Potvrdila sa nám dobrá skúsenosť s kreatívnou 
formou aktivizácie našich obyvateľov, s využitím 
prvkov arte a muzikoterapie či jednoduché práce 
ako starostlivosť o zeleň a pečenie. Rovnako veľmi 
pozitívne  vnímame priestor pre psychohygienu 
pracovníkov ako prevenciu vyhorenia a základu 
pre kladný vzťah k náročnej pomáhajúcej profesii. 
Podarilo sa naplniť výrok: - Starnutie nie je nič iné 
než zlozvyk, na ktorý naozaj zamestnaný človek 
nemá čas. (André Maurois)“.
Jana Machalová, Mestské centrum sociálnych služieb, 
Modra

Napísali nám:

„Dobrý  deň, učím na Spojenej  škole  sv. Uršule v BA. 
Chcem Vám a Vašim kolegom vyjadriť  obdiv, pretože  
len z toho, čo som si pozrela  na Vašej  stránke,  je 
zrejmé, že  sa Vám  podarilo vytvoriť  úžasné  dielo. 
Všetky  aktivity  ma ako učiteľku dejepisu a občianky 
veľmi zaujali,  ale obzvlášť  aktivity pre seniorov,  
sprevádzanie smútiacich v spolupráci s ECAV a aj 
“Nedajme  zahynúť  dedičstvu našich predkov”. Ja 
sama pochádzam z Myjavy a preto sú  mi podobné 
aktivity veľmi blízke“.
Lenka Muržicová

Ochrana a tvorba životného prostredia 

Názov projektu: ORECHOVÝ HÁJ POD SMREKOM
Realizátor, suma: OZ PermaVia, Modra, 600 €
Charakter projektu: Vytvorenie oddychovej zóny 
vedľa komunitnej záhrady.
Prínos pre komunitu: Polo-verejný areál s prírodnými 
prvkami vhodný na trávenie voľného času, s 
príležitosťou na výmenu vlastných poznatkov a 
skúseností. 
Realizátor o projekte: „Pre členov PermaVie 
priniesol projekt množstvo skúseností s prácami, 
ktoré nikdy pred tým nevykonávali a nadviazanie 
nových priateľstiev“.

Poskytovanie sociálnej pomoci

Názov projektu: TVORIVÝMI DIELŇAMI PROTI 
IZOLOVANOSTI SENIOROV
Realizátor, suma: Mestské centrum sociálnych 
služieb, Modra, 600 €
Charakter projektu: Podpora tvorivej činnosti 
seniorov, regenerácia duševných a fyzických síl 
seniorov, psychohygiena servisného personálu.
Prínos pre komunitu: Seniori sú v čase pandemických 
opatrení považovaní za jednu z najohrozenejších 
skupín obyvateľov. Na pracovníkov v sociálnych 
službách sú dlhodobo kladené extrémne nároky na 
profesionálny a zodpovedný prístup. 
Realizátor o projekte: „Sme nútení mnohého 
sa vzdať a hľadať pozitíva tam, kde sme ich 
pred tým nevideli. Vsadili sme na zmysluplné a 
aktívne trávenie času v kombinácii s posilňovaním 
duševného zdravia cez odbornú spoluprácu“. 

Názov projektu: SENIORI A ICH OCHRANA
Realizátor, suma: Zariadenie opatrovateľskej služby 
Pezinok, 600 €
Charakter projektu: Príprava seniorov a personálu na 
krízovú situáciu, ktorá vznikne v prípade rozšírenia 
pandémie COVID 19 v opatrovateľskom zariadení.
Prínos pre komunitu: Scitlivenie sa na problémy 
seniorov, nácvik nových zručností ohľadom 
používania ochranných pomôcok, dodržiavaní 
opatrení, počas pandémie.

Za 24-ročnú existenciu Nadácia REVIA podporila
984 projektov v celkovej sume 280 600 €.



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 2020

PROGRAM PROJEKTY

 počet % suma v € %
Ochrana a podpora zdravia, prevencia 3 60,0 12 720 66,5
Zachovanie kultúrnych hodnôt 1 20,0 6 000 31,4
Podpora vzdelávania 1 20,0 400 2,1
Spolu 5 100,0 19 120 100,0

Zo zdrojov:   Asignácia % z dane

                      Fondy nadácie REVIA

K 19 120 € poskytnutých nadáciou, realizátori zabezpečili 
finančné zdroje v sume 78 574 €, 

nefinančné zdroje (materiál, služby) v sume 680 € 
a vložili vlastný dobrovoľnícky vklad v sume 16 800 €.

Celkovo sa tak dosiahla hodnota 115 174 € vložená do 5 projektov.

Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo takmer 6 krát
5 projektov podľa želaní darcov zorganizovalo 179 dobrovoľníkov 

a zúčastnilo sa na nich 10 381 ľudí. 

Za 24 rokov Nadácia REVIA splnila želania darcov
v 342 projektoch v celkovej sume 680 207 €.
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COVID-19 v regióne počas koronavírusovej 
pandémie.
Prínos pre komunitu: Ochrániť región pred 
rozšírením nákazy pravidelným testovaním. Dbať 
aj na bezpečnosť personálu, ktorý testovanie 
vykonáva.
Realizátor o projekte: „Verejnosť uvítala mobilné 
odberové miesto, z dôvodu dostupnosti. Vďaka 
ochranným pracovným prostriedkom zatiaľ 
nemáme ani jeden prípad nakazenia zdravotníckeho 
personálu“.

Podpora vzdelávania

Názov projektu: DIZAJNÉRI ZAJTRAJŠKA
Realizátor, suma: OZ Púpava, Bratislava, 400 €
Charakter projektu: Séria vzdelávacích workshopov 
pre mladých ľudí, aby spoznali „Dizajn a 
technológiu“ implementovaním vedomostí
z predmetov do praxe.
Prínos pre komunitu: Mladí ľudia sa učia rôzne 
nové praktické zručnosti, vymenia si inovatívne 
nápady, podporí sa ich schopnosť myslieť kreatívne 
a samostatne.
Realizátor o projekte: „Ak nechceme zaostávať 
za štátmi EÚ, musí aj Slovensko byť inovatívne. 
Projekt poskytuje zázemie pre počítačové programy, 
technológiu, digitálne a praktické zručnosti, čo je 
potrebné pre budúce kariérne príležitosti“. 

Napísali nám:

„Želám vám, aby ste to v týchto časoch zvládli 
najlepšie ako viete“.
Andrea Horváthová

„Ďakujem veľmi pekne a prajem zdravie, hodne, 
hodne zdravia a veselej mysle.
A vďaka za Vašu prácu“.
Dana Kopálová

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Názov projektu: UMELECKY NADANÉ DETI
Realizátor, suma: OZ Stella, Považská Bystrica,
6 000 €
Charakter projektu: Príspevok na celoročnú prípravu 
detí a mládeže, ich motivácia prezentovať sa pred 
verejnosťou. 
Prínos pre komunitu: „Zlepšenie fyzických a 
psychických daností mládeže, sledovanie ich 
umeleckého i športového rastu pred odbornou
i laickou verejnosťou. 
Realizátor o projekte: „Pocit úcty voči REVII za 
finančnú podporu,  s ktorou sa nám naša činnosť 
robí oveľa ľahšie, má priamy dopad na kvalitu 
voľnočasových aktivít detí a mládeže, zlepšovanie 
podmienok“.
 
Ochrana a podpora zdravia, prevencia

Názov projektu: ČÍNSKA MEDICÍNA V BEŽNOM 
ŽIVOTE
Realizátor, suma: Zuna Vesan Kozánková, Bratislava, 
300 €
Charakter projektu: Príspevok na vydanie knihy 
„Meridiány dráhy života“. 
Prínos pre komunitu: Informácie, praktické rady, 
cvičenia a postupy o alternatívnych formách liečenia 
a uchovania zdravia čínskou medicínou.
Realizátor o projekte: „Projekt je pre ľudí 
zaujímajúcich sa o zdravotné cvičenia, univerzálne 
zákony prírody a o celú filozofiu prirodzeného 
prístupu k zdraviu“. 

Názov projektu: MAMIČKA DÝCHAM
Realizátor, suma: Nadácia Križovatka, Bratislava,
870 €
Charakter projektu: Nákup 9 monitorov dychu na 
novorodeneckom, neonatologickom a JIS oddelení
v žilinskej nemocnici.
Prínos pre komunitu: Uľahčenie starostlivosti
o novorodencov a hospitalizované deti do 1 roku. 
Odhalenie porúch dychovej činnosti novorodencov
a prevencie SIDS. 
Realizátor o projekte: „Pomáhame predchádzať 
zbytočnej smrti najzraniteľnejších, detí do jedného 
roku. Reakcie lekárov, sestier a mám novorodencov 
sú pozitívne“. 

Názov projektu: MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO
Realizátor, suma: Nemocnica s poliklinikou, Považská 
Bystrica, 11 700 €
Charakter projektu: Zamedzenie šíreniu ochorenia 



ROZVOJ

DARCOVSTVA
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KAMPAŇ % Z DANE

Počas 19 rokov sme investovali do komunity 
celkovú sumu 951 036 €  získanú z  asignácie % daní. 

Ako bolo použité vaše % z dane?

Suma 46 495 € získaná prostredníctvom asignácie % 
z dane v roku 2019 bola do konca roka 2020 použitá 
na tri rôzne účely: 

Grantový program nadácie 
podporil 2 kultúrne projekty, 3 projekty v oblasti 
športu a voľného času, rekonštrukciu 2 objektov, 1 
projekt skvalitňujúci životné prostredie, 2 projekty 
zachovávajúce tradície, 2 projekty podporujúce 
zdravie a prevenciu (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 3 projekty týkajúce 
sa ochrany a prevencie zdravia,  1 projekt týkajúci 
sa športu a trávenia voľného času a 1 vzdelávací 
projekt (viď Projekty podľa želaní darcov).

Inštitucionálne zabezpečenie organizácie  
Výsledky za rok 2020 boli dosiahnuté aj vďaka 
profesionalite manažmentu nadácie. Zabezpečenie 
a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou 
realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie 
nadácie.

V roku 2020 nadácia získala z % z dane za rok 2019 
od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu
23 081€ a využije sa až do konca roka 2021. Všetkým 
tým, ktorí nám prejavili dôveru ĎAKUJEME.

Napísali nám:

„Som rád že som mohol prispieť mojou troskou. 
Prajem Vám nech sa Vám naďalej darí vo Vašej práci 
a takisto osobnom živote.“
Jano Čech 
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OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU

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 
2 262 €  spolu 191 detí zo sociálne znevýhodnených 
pomerov z malokarpatského regiónu. 
Projekt podporuje anonymnú individuálnu 
filantropiu medzi obyvateľmi regiónu v prospech 
našich lokálnych detí.

Povedali o projekte:

„Kúpte knihu a zbohatnite! Vám píšu tieto deti ako 
Ježiškovi“.
Veronika Šikulová, ambasádorka projektu

„Rok 2020 zmenil naše životy. Zmenil naše nazeranie 
na život. Priniesol nám mnohé obmedzenia, často 
veľmi nepríjemné. Pripravil nás napríklad o obľúbené 
kultúrne podujatia. Na druhej strane si to môžeme 
vynahradiť dobrými knihami. Navyše krízová 
situácia vždy preverí našu schopnosť cítiť solidaritu, 
spolupatričnosť, schopnosť pomáhať si.
Rok 2020 ukázal, koľko je v nás zla a koľko dobra. 
A významným zdrojom dobra je práve literatúra, 
s ktorou sa od detstva stretávame. Darovať knihu 
znamená darovať niekoľkonásobné dobro. Konáme 
dobrý skutok, ale pomáhame dobru zakoreniť sa 
v našich srdciach, aby nám dokázalo rásť a kvitnúť
v lepších i v horších časoch.
Verme, že v roku 2021 bude zasa lepšie“.
Márius Kopcsay, ambasádor projektu

Napísali nám:

„V prílohe posielam zoznam žiakov. Ďakujeme, že 
myslíte  na naše deti, ktoré to nemajú ľahké“.
Dana Navarová, OA Pezinok

„Posielam vám želania našich detí. Ďakujeme 
všetkým, ktorí rozjasnia tváre našich žiakov a 
spríjemnia im Vianoce krásnym darčekom“.
Daniela Urbanová, kolektív ZŠ Ľ. Štúra Modra

Darcovia za 16 ročníkov projektu 
zakúpili knihy v hodnote 25 614 € a potešili dokopy 2 744 detí

„Radi sa zapojíme do projektu Daruj knihu a vopred 
ďakujeme za snahu pomáhať“.
Beata Kozmonová, riaditeľka MŠ Modra



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 2020 sme poskytli príspevok 
na tlač brožúrky „Sprevádzanie smútiacich“ a na 
vydanie knihy „Zuna Vesan Kozánková: Meridiány 
dráhy života“.

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

Fond Eurowater – založený J.Kalafutom má za cieľ 
pozdvihnúť kultúru pitia vína, rozšíriť poznanie o 
regiónoch, kde sa pestuje vinič a dorába kvalitné 
víno. Wisommeliérske kurzy prerušila pandémia 
koronavírusu a  budú pokračovať v 2021. 

Napísali nám:

„Vážené dámy, Vážení páni, milí priatelia, želám vám 
a vašim rodinám dobré zdravie.
A v boji proti coronavírusu vám posielam 
odporúčanie od Emeritného konzula Európskeho 
vinárskeho rádu Eques Františka Slezáka, že 
treba si otvoriť fľašu červeného vína, prvý pohár 
gargarizovať a potom vypľuť. A zbytok fľaše vypiť.
Salve vini“.
Ivan Rod

Menované fondy v roku 2020 získali sumu 508 €,
a poskytli 711 € na rôzne účely
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CHCEME VEDIEŤ VIAC

PARTNERSTVO SO SAMOSPRÁVAMI

V Nadácii REVIA vďaka dlhoročným partnerstvám 
realizujeme rôzne vzdelávacie aktivity. Tak 
zabezpečujeme osobnostný rast, rozvoj tímovej 
spolupráce, pestré voľno časové výučbové programy, 
posilňujeme manažérske schopnosti a duchovný 
rast nás samotných a vybraných cieľových skupín. 

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).

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

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

Cieľom projektu bolo zlepšiť informovanosť 
obyvateľov mesta Modra ako triediť odpad a 
znížiť produkciu odpadov najmä v bytových 
zónach mesta, kde je veľká anonymita. Spojili sme 
samosprávu mesta, lokálne stredné školy, neziskové 
organizácie a ekologicky zmýšľajúcich dobrovoľníkov. 
Boli dohodnuté spoločné kroky pokračovania 
tretej etapy projektu a pripravená projektová 
dokumentácia pre vybudovanie uzamykateľného 
stojiska odpadu pri bytovke na Vajanského ulici. 
Projekt podporili: C.S. Mott Foundation under the 
Global Challenges Local Solutions Program run by 
the Academy for the Development of Philanthropy 
in Poland, 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

„Veľká vďaka! Za obetavosť, úsilie! 
Každý, kto pridal ruku k tomuto dielu, si zasluhuje 
hlbokú poklonu“. 
Monika Veres



SPÁJANIE

KOMUNITY
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LISTY SENIOROM

Nadácia vyzvala lokálne školy a spriatelené 
rodiny s deťmi, aby napísali list, nakreslili obrázok 
osamelým seniorom, ktorí ako najviac ohrozená 
skupina sú izolovaní v svojich domácnostiach kvôli 
karanténe a potešili ich v tomto komplikovanom 
období. Listy boli prostredníctvom starostov obcí a 
sociálnych oddelení úradov distribuované seniorom 
ako jednotlivcom, tak i v zariadeniach sociálnej 
starostlivosti. Aj takto sa dalo šíriť dobro a podporiť 
seniorov v ich duševnej, či psychickej kondícii.

Napísali nám:

„Pracujem v CSS Budmerice ako inštruktorka 
sociálnej rehabilitácie. So seniormi  v našom 
zariadení som v neustálom kontakte, trávim s nimi 
voľnočasové aktivity a cvičenia. Bola som poverená 
odovzdať pozdravy a listy seniorom. Ďakujem, že 
máte v záujme pomáhať našim seniorom v týchto 
ťažkých časoch, keď sa nemôžu stretávať s vlastnými 
rodinami. A tiež som rada, že im môžem spríjemniť 
pobyt tu u nás krásnymi a povzbudivými listami od 
dobrých  ľudí“.
Renáta Jelínková

„Na základe výzvy, ktorá sa k nám dostala od pani 
učiteľky triednej nášho prváčika, Vám posielame 
jeho zo srdiečka pripravený list niekomu zo seniorov. 
Veríme, že sa listu poteší, obzvlášť v tejto pre nich 
ťažkej dobe”. 
Andrea Jakubčíková, Budmerice

V roku 2020 sme realizovali 8 projektov vo vlastnej réžii v sume 18 769 €.

Za 24-ročnú existenciu Nadácie REVIA
sme realizovali 120 vlastných projektov v celkovej sume 397 756 €.
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VIANOČNÝ ORLOJ

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

Aj napriek pandémii koronavírusu, vianočnú 
atmosféru ľuďom v Modre spestrila Nadácia REVIA 
Vianočným orlojom, ktorý ožil vďaka dobrovoľníkom 
z OZ AMAVET klub č. 944 Impulz z Modry.
Pri organizovaní nám pomohli miestni podnikatelia.
Aj takto spoločne posielame dobro ďalej.

CHARITATÍVNÝ BAZÁR 

Opatrenia zabraňujúce stretávaniu ľudí pre obavy so 
šírenia koronavírusu spôsobili, že vianočné trhy sa ani
v Pezinku, ani v Modre, tak ako aj náš bazár nekonali.



ROZVOJ

DOBROVOĽNÍCTVA
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ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA

Aj malý príspevok môže pomôcť k veľkej zmene.
Cielené partnerstvá sú prínosom pre nás všetkých.

BEHÁM A POMÁHAM

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

Charitatívny beh - Fair cross, 4.ročník bol síce 
pripravený v partnerstve s Golf Pezinok, dva 
plánované termíny na jar a jeseň sa však nekonali
z dôvodov obmedzení v pandémii koronavírusu.



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 prispievajúcich 
k napĺňaniu poslania nadácie,

• strategické plánovanie - reagovanie 
a prispôsobovanie činnosti nadácie na meniace 
sa vonkajšie aj vnútorné podmienky vo 
fungovaní organizácie. 

Napísali nám:

„Veľmi sa mi páči  aj vaša  internetová  stránka , 
je výborne  vizuálne urobená, zároveň prehľadná 
a hutná na informácie. Priznám sa, že surfovanie                        
po vašej  stránke ma nabudilo, potešilo a spôsobilo 
číru radosť. Ďakujem. Želám Vám a Vašim kolegom 
veľa tvorivých nápadov, kreativity, radosti                      
a spokojnosti v pracovnom i v osobnom živote.
Lenka Muržicová        
   
 „Vážená pani riaditeľka. Ďakujem, že tak úspešne 
zvládaš svoju úlohu. Želám nám všetkým veľa síl pri 
plnení životných úloh a povinností.
Kráčať s otvorenými očami, s rukami pripravenými 
pomôcť a srdcom bijúcim pre krásu života je 
výbavou tých, ktorí majú prst na pulze sveta“.
Eva Šišková, zakladateľka, dlhoročná darkyňa a 
dobrovoľníčka nadácie



KOMUNIKÁCIA

S VEREJNOSŤOU
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KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM 
MÉDIÍ 

• Televízia Pezinok (Infotext, Relácia Týždeň, 
Relácia Téma) 

• Rádio Modra

• Internetové stránky - www.revia.sk,
www.dobrovolnictvo.sk, www.changenet.sk, 
www.darujme.sk, www.pezinok.sme.sk, 
www.tv.teraz.sk, www.malokarpatskenovinky.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, ECHO

• Plagáty, oznamy – vývesné plochy miest Modra 
a Pezinok.

KOMUNIKÁCIA S MIMOVLÁDNYMI 
ORGANIZÁCIAMI SLOVENSKA 
A ZAHRANIČÍM

Nadácia REVIA je 2. najstaršou komunitnou 
nadáciou v krajinách Vyšehradskej štvorky. Je 
súčasťou Asociácie komunitných nadácií Slovenska, 
ktorá organizovala pravidelné každoročné stretnutia 
a workshopy svojich členov on-line formou. 
Správkyňa nadácie REVIA v tomto roku ukončila 
pozíciu prezidentky AKNS. 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. 

KOMUNIKÁCIA



DOPLŇUJÚCE

INFORMÁCIE
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VYHLÁSENIE DOZORNEJ RADY NADÁCIE
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HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY

PRÍJMY 2020 suma v € %

PRÁVNICKÉ OSOBY
FYZICKÉ OSOBY

3 379
402

6,8
0,8

NADAČNÉ FONDY 508 1,0

NADAČNÉ ZDROJE
12 469 25,2

%  Z DANE 23 081 46,6

INÉ - úroky, ostatné výnosy 9 646 19,5

CELKOVO 49 485 100,0

VÝDAVKY 2020 suma v € %

PROGRAMOVÉ VÝDAVKY 42 489 66,3
Projekty grantového programu 4 600
Projekty podľa želania darcov 19 120
Projekty REVIE 18 058
Nadačné fondy 711

PERSONÁLNE VÝDAVKY 16 426 25,6
Mzdy, odvody, dohody, služby 14 747
Stravné, DDS, sociálny fond 1 679

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 5 153 8,0
Externé služby, účtovné práce, marketing 1 368
Komunikačné náklady / internet, telefónne poplatky, poštovné  700
Prevádzka kancelárie / daň, elektrina, nájom, plyn, poistenie 1 333
Technické vybavenie 159
Ostatné / bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov, 1 593
kancelárske potreby, semináre, členské príspevky,
reprezentačné, spotrebný materiál a
iné služby

CELKOVO 64 068 100,0
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SÚVAHA (k 31.12.2020)
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 



REVIA

ĎAKUJE
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ODPAD SA NEVYPARÍ

Academy for the Development
of Philanthropy in Poland
C.S. Mott Foundation
Čechová Kristína
Finka Mário
Finková Drahoslava
Finková Poutney Karolína
Klimentová Renáta
Marušicová Lucia
Mesto Modra
Modranské zvesti
Poltárska Ružeková Katarína
RARE PEAR DESIGNS 

BEHÁM A POMÁHAM

Golf Pezinok
Martinrea Slovakia Fluid Systems 
s.r.o. Svätý Jur   

OTVOR SRDCE - DARUJ KNIHU

MŠ Modra
OA Pezinok
Spojená škola Modra
Spojená škola Pezinok
Šikulová Veronika
Šišková Eva
Tomašovičová Táňa
Zamestnanci Lyreco CE,SE Pezinok
ZŠ a MŠ Báhoň
ZŠ a MŠ Budmerice
ZŠ a MŠ Častá
ZŠ a MŠ Gorkého Trnava
ZŠ a MŠ Vištuk
ZŠ Ľ.Štúra Modra
ZŠ Na bielenisku Pezinok
ZŠ Orešie Pezinok
ZŠ Šenkvice
ZŠ Vajanského Modra

VIANOČNÝ ORLOJ A BAZÁR

Kintlerová Jana
Krištofová Barbora
Kuníková Ingrid
Mesto Modra

OZ AMAVET klub č. 944 Impulz
z Modry
Pekáreň Harmónia Modra

NADAČNÉ FONDY

Academia Istropolitana Nova Svätý Jur
Anonymní darcovia do fondov
EUROWATER, spol. s r.o. Bratislava
Jankovičová Adriana
Kišac Ivan
Kníhkupectvo Artforum Pezinok
Krupa Martin
Lichvárová Ľudmila
Mráz Robo

KAMPAŇ % Z DANE

Rollová Veronika
Rozbeský Peter
Rybárová Zuzana
SCPC,s.r.o. Bratislava
Strnisko Stanislav
Strnisková Andrea
Šebo Eduard
Šebová Dagmar
Tomaškovič Jozef
Turčanová Miriam 
United Industries a.s. Bratislava
Valent Ivan 
Vencel Róbert
Vichopeňová Ľudmila
Vichopeňová Marianna
Wollner Michala
Wollner Miroslav
Wollnerová Marta
Záhalková Simona
Zahálková Zuzana
Zemanovič Pavel

MÉDIÁ

Kopcsay Márius
Kuchtová Jana
Modranské zvesti
Pezinčan
Pezinsko
Rádio Modra
TV Pezinok

OSTATNÍ

Asociácia komunitných 
nadácií Slovenska
AT-Clip s.r.o. Pezinok
ATHEA s.r.o. Pezinok
BENCONT GROUP, a.s. 
Bratislava
Čech Ján
IaD Investment, správ.spol., 
a.s. Bratislava
Impalex Pezinok
Jediná Erika
Lyreco CE,SE Pezinok
Machala Milan
Machalová Jana
Mesto Modra
RARE PEAR DESIGNS
Šilhárová Miriam
Šišková Eva
ZMOMR

ĽUDIA Z NADÁCIE

Bittner Peter
Bokrošová Oľga
Danišek Rastislav
Finková Drahoslava
Finková Lucia
Finková Pountney Karolína
Fričovská Eliška
Galgóciová Zuzana
Gnojčáková Jana
Hajtmánková Marcela
Huňor Peter
Jurčovičová Darina
Juricová Jarmila
Mácsová Ria
Maroš Viliam
Petrušová Miroslava
Reguli Marek
Ševčíková Eva
Valenteová Katarína
Zedníček Tomáš
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NAŠI PARTNERI

RARE PEAR DESIGNS
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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

RARE PEAR DESIGNS

KONTAKT

GRAFIKA DOKUMENTU
NAVRHNUTÁ

www.rarepeardesigns.com



DOVIDENIA

O ROK


