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Tak a máme za sebou 25 rokov – štvrť storočnicu našej činnosti. 

Je to veľa? Je to málo? Dosť na to, aby sme boli hrdí, že 
sme súčasťou nášho malokarpatského regiónu, že sme v ňom 
zanechali nejednu stopu, v časoch výborných, dobrých, i nie 
tak priaznivých. 
V súčasnosti žijeme komplikovanú dobu. Strach, corona, nás núti 
sa izolovať, myslieť predovšetkým na seba. Je správne
sa chrániť, byť obozretným, dávať si pozor. Ale pritom vnímať 
iných, neubližovať, zaujímať sa, čo oni prežívajú. 
Egoistov, sebestredných ľudí je dosť. Stále sú tu však aj jedinci, 
ktorým záleží na tom, ako, s kým a prečo konať dobro. Nielen 
pre seba, svojich blízkych, ale pre tých, čo to potrebujú. 
Neváhajú pomôcť, podporiť myšlienky skvalitňujúce život, 
prostredie. Majú to v srdciach, v duchu nášho nadačného 
hesla: „Pošli dobro ďalej“. 
Želám si, aby sa čestnosť, poctivosť, férovosť, prajnosť, štedrosť, 
pomoc, láskavosť, z ľudí nevytrácala, ale posilňovala. V každom 
z nás. A potom spoločne dosiahneme viac. Ako v tej pesničke 
pána Wericha: „Všechni dohromady udeláme moc“. 

Drahoslava Finková, správkyňa nadácie

VÝROČNÁ SPRÁVA | 2021
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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.

Výsledky za rok 2021 boli dosiahnuté aj vďaka 
profesionalite manažmentu nadácie. Zabezpečenie
a prevádzka kancelárie, čo sú neoddeliteľnou 
súčasťou realizácie programov a aktivít napĺňajúcich 
poslanie nadácie boli financované z majetku 
nadácie.
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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

• Byť odkonzultovaný pred podaním Žiadosti.

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: 2 500 €

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2021

PROGRAM PROJEKTY

 počet % suma v € %

Podpora a rozvoj telesnej kultúry 5 31,2 9 030 31,1

Zachovanie kultúrnych hodnôt 5 31,2 6 900 27,6

Ochrana s podpora zdravia, prevencia 1 6,3 570 2,3

Ochrana a tvorba životného prostredia 3 18,8 6 800 27,2

Poskyovanie sociálnej pomoci 2 12,5 1 700 6,8

Spolu 16 100,0 25 000 100,0

Zo zdrojov:   Asignácia % z dane, Z majetku nadácie
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Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Názov projektu: POHYBOM KU ZDRAVIU 
Realizátor, suma: Obec Jablonec, 2 450 €
Charakter projektu: Podpora športových aktivít s 
outdoorovými strojmi pri potoku Gidra.
Prínos pre komunitu: Skĺbenie športového ducha, 
prehĺbenie vzájomných vzťahov ľudí počas 
športovania.
Realizátor o projekte: „Teší nás každý krok, ktorým 
sa podarí posunúť našu obec dopredu, ktorý našim 
obyvateľom urobí radosť a zviditeľní našu obec na 
mape“.

Názov projektu: BABSKÉ TRAILY
Realizátor, suma: OZ Cyklokoalícia Pezinok, 2 000 €
Charakter projektu: Rozšírenie a vyznačenie 
horských cyklotrás pre verejnosť.
Prínos pre komunitu: V Malých Karpatoch vznikla 
infraštruktúra pre nadšencov horskej cyklistiky. 
Návštevníci sa ľahšie zorientujú na trasách a trailoch 
za pomoci osadenej mapy a smerovníkov. 
Realizátor o projekte: „ Projekt na Pezinskej Babe 
trailistom z Pezinka a okolia slúži ako príklad k 
legalizácií cyklotrás. Chceme naše skúsenosti zdieľať 
ďalej“.

Názov projektu: ŠPORTOVÝ DEŇ – DEŇ ZDRAVIA
Realizátor, suma: OZ Človek 2.0, Pezinok, 400 €
Charakter projektu: Zlepšiť dostupnosť vedecky 
podložených informácií, podnietiť záujem o základné 
princípy v oblasti zdravia, pohybu, výživy
a prevencie. 
Prínos pre komunitu: U účastníkov zvýšil projekt 
záujem o fyzické aktivity, motivoval ich ku zmene
a uskutočneniu prvých krokov ku zdravému 
životnému štýlu.
Realizátor o projekte: „Podľa odozvy od 
návštevníkov, alebo sledovateľov sociálnych sietí 
považujeme náš cieľ za naplnený“.                       

K 25 000 € poskytnutých nadáciou, realizátori zabezpečili finančné zdroje v sume 63 262 €, 
nefinančné zdroje (materiál, služby) v sume 36 209 €

a vložili vlastný dobrovoľnícky vklad v sume 48 996 €.

Celkovo sa tak dosiahla hodnota 173 467 € vložená do 16 projektov.
Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo 6,9 krát.                                                          

16 projektov grantového programu zorganizovalo 1 277 dobrovoľníkov 
a zúčastnilo sa na nich 35 803 ľudí.



10

VÝROČNÁ SPRÁVA | 2021REVIA

Názov projektu: FOOTGOLF AKO VÝZVA
Realizátor, suma: OZ 1. Slovenský 
futbalgolfový a footgolfový klub 
Carpathians Slovakia, Pezinok, 2 480 €                                                                                             
Charakter projektu: Podnietiť mládež v netradičnom 
športe kombinácie futbalových kopov s pravidlami 
golfu.
Prínos pre komunitu: Členská základňa mládeže 
klubu sa rozšírila. Viacerí hráči sa zapojili do 
celoslovenských a regionálnych súťaží.
Realizátor o projekte: „Veľmi teší to, že sme získali 
nového hráča, ktorý sa presadil vďaka pravidelným 
tréningom na najlepšieho slovenského juniora v 
roku 2021. Podarilo sa nám osloviť mládež, aby hrala 
FootGolf“.

Názov projektu: AREÁL PEVNÝCH KONTROL
Realizátor, suma: OZ Klub orientačného behu Sokol 
Pezinok, 1 700 €
Charakter projektu: Vybudovanie areálu pevných 
kontrol pre orientačných bežcov.
Prínos pre komunitu: Projekt priniesol trvalý 
celoročný priestor na verejné tréningy.
Realizátor o projekte: „Z areálu sa veľmi tešíme, 
mládež môže absolvovať tréning na novej mape 
bez potreby “stavby trate”, ktorá by tomu za iných 
okolností predchádzala“.

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Názov projektu: ZÁCHRANA HRADU BIELY KAMEŇ, 
I. etapa
Realizátor, suma: OZ Castrum Sancti Georgii, Svätý 
Jur, 2 500 €
Charakter projektu: Hrad staticky zabezpečiť, 
zakonzervovať múry a sprístupniť verejnosti.
Prínos pre komunitu: Zachovať národné kultúrne 
dedičstvo z obdobia stredoveku s pomocou občanov, 
využiť ho ako výletnícke miesto malokarpatského 
regiónu. 
Realizátor o projekte: „Projekt je nesmierne náročný, 
obnova hradu je ťažká fyzická práca bez moderných 
technológií, bez prístupovej cesty, s primitívnymi 
nástrojmi často získanými zo zberného dvora. Je to 
„beh na dlhé trate”.

Názov projektu: KOSTOL SVATÉHO JÁNA KRSTITEĽA
Realizátor, suma: OZ Združenie záchrany cirkevných 
pamiatok v Modre, 700 €
Charakter projektu: Posledná etapa 

umeleckoremeselnej obnovy lavíc.
Prínos pre komunitu: Táto kultúrna pamiatka z 
13.storočia bude zachovaná pre ďalšie generácie.
Realizátor o projekte: „Pomocou projektu sa nám 
podarilo ukončiť 11-ročnú obnovu lavíc tejto 
pamiatky“.
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Názov projektu: OTVORME SA OKOLIU – 
PREMIEŇAJME SEBA
Realizátor, suma: Kláštor kapucínov – Najsvätejšej 
Trojice, Pezinok, 2 000 €
Charakter projektu: Príspevok na skultúrnenie 
priestorov pre stretávanie rozličných záujmových 
skupín.
Prínos pre komunitu: Spoločným vytváraním hodnôt 
sa dal základ pre komunitné aktivity.
Realizátor o projekte: „Žasnutie, spokojnosť, 
naplnenie, vďačnosť, pokora, obdiv, prekročené 
očakávania“.

Názov projektu: PEZINOK MUSICTOWN
Realizátor, suma: OZ Pezinské rozprávkové divadlo, 
Pezinok, 700 €
Charakter projektu: Knižná publikácia, ktorá mapuje 
históriu hudby v Pezinku.
Prínos pre komunitu: Oboznámenie sa s históriou a 
aktuálnym stavom hudobných podujatí, hudobníkov 
pôsobiacich v Pezinku.
Realizátor o projekte: „Komunikácia s organizátormi, 
hudobníkmi pri písaní knihy oživila mnohé 
spomienky na hudobné zážitky. Obsah knihy je 
svedectvom dôležitosti vplyvu hudby a umenia
na životy nielen tvorcov, ale aj jej prijímateľov“.

Názov projektu: OBNOVA KAPLNKY 
Realizátor, suma: OZ Dedičstvo, Pezinok, 1 000 €
Charakter projektu: Úprava a obnova exteriéru 
barokovej kaplnky sv. Rozálie.
Prínos pre komunitu: Skrášlenie pamätihodnosti 
mesta Pezinok z roku 1730, zatraktívnenie turistickej 
trasy úpravou okolia.
Realizátor o projekte: „Dobrovoľníci mali z obnovy 
výborný pocit, ktorý bol korunovaný uznaním 
okoloidúcich i v komentároch na sociálnych sieťach“.

Ochrana a tvorba životného prostredia

Názov projektu: OBNOVA ALEJE NA LIPKY
Realizátor, suma: OZ Za zelený Vištuk, Vištuk,            
2 500 €
Charakter projektu: Záchrana chátrajúcej aleje pri 
vjazde do obce.
Prínos pre komunitu: Projekt spojil obyvateľov pri 
výsadbe, financovaní a starostlivosti o sadenice, 
skrášlil okolie a posilnil ich vzťah k lokalite, kde žijú.
Realizátor o projekte: „Bola to parádna lekcia do 
života, priestor pre rast a pre prepojenie komunity. 
Viacerí potvrdzujú dojatie z toho, čo sme si 
vlastnými rukami ako Vištučania spravili“.



12

VÝROČNÁ SPRÁVA | 2021REVIA

Názov projektu: STROMORADIE ŠENKVICE - HÁJ
Realizátor, suma: OZ Zelená hliadka, Pezinok, 
2 500 €
Charakter projektu: Vysadenie stromov pôvodných 
druhov pri poľnej ceste.
Prínos pre komunitu: Výsadba spojila ľudí, ktorí si 
vytvorili vzťah k stromoradiu, osobne prispeli k boju 
s klimatickou krízou. 
Realizátor o projekte: „Cítime sa užitoční a šťastní. 
Ovocie bude dostupné každému“.

Názov projektu: VINOSADSKÁ CYKLOTRASA
Realizátor, suma: Obec Vinosady, 1 800 €
Charakter projektu: Vybudovanie cyklo-odpočívadla 
na cyklotrase vo Vinosadoch. 
Prínos pre komunitu: Mládež sa stretáva na tomto 
mieste, zabáva sa. Rodiny s deťmi sem chodia na 
výlety. Cyklisti sa tu zastavia tiež. Plánujú sa robiť 
ochutnávky vína pod holým nebom.
Realizátor o projekte: „Bolo to veľmi náročné  
a odvážne v koronových časoch. Podarilo sa 
vybudovať nádherný  prístrešok, premenili 
sme skládku na miesto, kde to láka každého na 
prechádzku, je tu najkrajší výhľad z Vinosadov“.

Poskytovanie sociálnej pomoci 

Názov projektu: STRETNUTIE
Realizátor, suma: Claudianum, n.o., 200 €
Charakter projektu: Prostredníctvom  muzikoterapie 
sa prepojil svet zdravých a ľudí s postihnutím. 
Prínos pre komunitu: Zviditeľniť ľudí s postihnutím, 
ich schopnosti, zručnosti, aj vôľu sa socializovať do 
spoločnosti.
Realizátor o projekte: „Pretavenie negatívnych 
zážitkov a napätého prežívania klientov do uvoľnenia 
a slobodného neverbálneho prejavu pomocou 
muzikoterapeutických prvkov bolo vnímané veľmi 
pozitívne“.

Názov projektu: PRI JEDNOM STOLE
Realizátor, suma: OI Grinava, Pezinok, 1 500 €
Charakter projektu: Prepojenie miestnej rómskej 
komunity a majority realizáciou rôznych spoločných 
aktivít.
Prínos pre komunitu: Komunite priniesol nový 
pohľad na miestnych Rómov, viacerí ľudia sa celkovo 
po prvýkrát stretli s týmto spôsobom života, s týmito 
deťmi.
Realizátor o projekte: „Náročný projekt nás veľmi 
veľa nás naučil. V konečnom dôsledku bol emotívny, 
krásny, užitočný“.
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Ochrana a podpora zdravia, prevencia

Názov projektu: ZDRAVIE ZO ZÁHRADY
Realizátor, suma: Materská škola, Píla, 570 €
Charakter projektu: Pestovaním vlastných úžitkových 
plodín, viesť deti aj ľudí z komunity k upevňovaniu 
zdravého životného štýlu.
Prínos pre komunitu: Záhrada je prístupná 
obyvateľom obce, kde majú možnosť sa o bylinky a 
zeleninu starať, aj ich zužitkovať.
Realizátor o projekte: „Aj keď sa nám nepodarilo 
vytvoriť senzomotorický chodník vzhľadom k 
finančným možnostiam, sme spokojní s úžitkovou 
záhradkou, každý je nadšený a teší sa, že niečo 
takéto vzniklo“.

Povedali o projekte:

„Ďakujem aj v mene všetkých našich dobrovoľníkov. 
Zostávame v nemom úžase, čo sa s projektom 
Vištucké lipky deje - vrátane podpory z Vašej 
nadácie. V rámci projektu sa naša kampaň
z hľadiska množstva vyzbieraných prostriedkov stala 
najúspešnejšou kampaňou na portáli StartLab
a cieľová suma je už pomaly vyzbieraná.
S pozdravom a vďakou“.
Marek Ochaba, koordinátor projektu Vištucké lipky

Napísali nám:

„„Nikdy, nikdy som sa zo žiadneho grantu tak 
netešila ako teraz. Obrovské ďakujem.
Toto bol náš najťažší a najkomplikovanejší projekt. 
Ale priniesol aj neopísateľné emócie, ktoré sa dajú 
zažiť iba tam a iba s nimi“.
Eva Pilátová, OI Grinava, Pezinok

„Srdečná vďaka za opätovnú podporu na našom 
projekte, veľmi si to vážime“.
S úctou
Katarína Machatová, OZ Združenie záchrany 
cirkevných pamiatok v Modre

Za 25 rokov Nadácia REVIA podporila v grantovom programe
1 000 projektov v celkovej sume 305 600 €.



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 2021

PROGRAM PROJEKTY

 počet % suma v € %
Ochrana a podpora zdravia, prevencia 2 60,0 1 600 57,1
Podpora vzdelávania 1 20,0 400 14,3
Poskytovanie sociálnej pomoci 1 20,0 800 28,6
Spolu 4 100,0 2 800 100,0

Zo zdrojov:   Asignácia % z dane

K 2 800 € poskytnutých nadáciou, realizátori zabezpečili
finančné zdroje v sume 25 147 €, 

nefinančné zdroje (materiál, služby) v sume 3 450 €
a vložili vlastný dobrovoľnícky vklad v sume 21 232 €.

Celkovo sa tak dosiahla hodnota 52 629 €, vložená do 4 projektov.

Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo takmer 18,8 krát. 

4 projekty podľa želaní darcov zorganizovalo 83 dobrovoľníkov 
a zúčastnilo sa na nich 5 355 ľudí. 

Za 25 rokov Nadácia REVIA splnila želania darcov
v 346 projektoch v celkovej sume 683 007 €.
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Prínos pre komunitu: Projekt učí mladých ľudí 
komunikácii, používať rôzne nástroje zamerané na 
hudbu. 
Realizátor o projekte: „V lete sme si užili kopec 
zábavy a príjemných chvíľ s kamarátmi.  Sme 
veľmi radi, že si akcie aj chvíle oddychu môžeme 
spríjemňovať veselou muzikou“.
 

Napísali nám:

Názov projektu nás pozýva „Posilnime sa!“. Existujú 
rôzne spôsoby ako to urobiť. Hovorí sa, že „reťaz 
je taká silná ako silný jej najslabší článok“ alebo, 
že „spoločnosť-komunita je taká silná, ako sa vie 
postarať o svojho najslabšieho člena“. Náročná 
doba, v ktorej žijeme dáva za pravdu týmto slovám. 
Silní sme, len keď sme tu jeden pre druhého, 
vnímame sa a rešpektujeme.
Jana Machalová, Mestské centrum sociálnych 
služieb, Modra

Ochrana a podpora zdravia, prevencia

Názov projektu: SME TU PRE NE
Realizátor, suma: OZ Bridget Mačičkova, Šenkvice,
1 300 €
Charakter projektu: Kastrácie a liečba pouličných 
mačiek.
Prínos pre komunitu: Ozdravenie a prirodzené 
regulovanie populácie pouličných mačiek v okrese, 
osveta v danej téme.
Realizátor o projekte: „Nezodpovednosť obyvateľov 
voči živým tvorom, neochota spolupráce, 
nevšímavosť, nepochopenie občanov sú problémy, 
ktorým čelíme. Vďaka projektu sme pomohli aspoň 
čiastočne, kde to bolo potrebné“.

Názov projektu: CVIČENIE AKO LIEK
Realizátor, suma: Kozánková Zuna, Bratislava, 300 €
Charakter projektu: Podporiť zodpovednosť občanov 
za vlastné zdravie formou cvičení čchi-kung, ktoré sú 
podstatnou súčasťou čínskej medicíny.
Prínos pre komunitu: Kniha ponúka možnosti ako 
pristupovať k zdraviu a prevencii.
Realizátor o projekte: „Ako autorka som spokojná, 
na základe kladných reakcií pokračujem v tvorbe 
ďalšej publikácie. Kniha bola zaradená medzi 15 top 
diel slovenských autorov“.

 
Poskytovanie sociálnej pomoci

Názov projektu: POSILNIME SA
Realizátor, suma: Mestské centrum sociálnych 
služieb, Modra, 800 €
Charakter projektu: Príspevok na zakúpenie 
exteriérového terapeutického prvku.
Prínos pre komunitu: Príležitosť širokého 
terapeutického uplatnenia v rehabilitačnom 
programe zariadenia.
Realizátor o projekte: „Spoločnosť - komunita je 
taká silná, ako sa vie postarať o svojho najslabšieho 
člena. Náročná doba, v ktorej žijeme dáva tomu za 
pravdu“.

Podpora vzdelávania

Názov projektu: POČUJEME SA?
Realizátor, suma: OZ Púpava, Bratislava, 400 €
Charakter projektu: Podporiť dlhodobé alternatívne 
vzdelávanie mládeže zážitkovou pedagogikou pri 
trávení voľného času. 



ROZVOJ

DARCOVSTVA
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KAMPAŇ % Z DANE

Počas 20 rokov sme investovali do komunity 
celkovú sumu 976 212 €  získanú z asignácie % daní. 

Ako bolo použité vaše % z dane?

Suma 23 081 € získaná prostredníctvom asignácie % 
z dane v roku 2020 bola do konca roka 2021 použitá 
na dva rôzne účely: 

Grantový program nadácie 
podporil 5 kultúrnych projektov, 5 projektov 
v oblasti športu a voľného času, 3 projekty 
skvalitňujúce životné prostredie, 2 projekty zo 
sociálnej oblasti a 1 projekt podporujúci 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 2 projekty týkajúce 
sa ochrany a prevencie zdravia,  1 projekt týkajúci sa 
sociálnej oblasti a 1 vzdelávací projekt (viď Projekty 
podľa želaní darcov).

V roku 2021 nadácia získala z % z dane za rok 2020 
od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu
25 176 € a využije sa až do konca roka 2022. 
Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru ĎAKUJEME.

Napísali nám:

„Vážený kolektív Malokarpatskej komunitnej nadácie 
REVIA,
pozorne sme si prečítali obsah a rozsah vašich aktivít 
za rok 2020 a vysoko hodnotíme ich obsah a rozsah. 
S radosťou vám oznamujeme, že z jednej z našich 
organizácii sme previedli na vašu nadáciu časť z 2% 
daní. Želáme veľa úspechov v ďalšej vašej záslužnej 
práci“.
S pozdravom 
JUDr.Ing. Ivan Rod, konateľ Wertheim T, s.r.o.
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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
2 633 € spolu 210 detí zo sociálne znevýhodnených 
pomerov z malokarpatského regiónu. Projekt 
podporuje anonymnú individuálnu filantropiu medzi 
obyvateľmi regiónu v prospech našich lokálnych 
detí. 

Povedali o projekte:

„Život je o čosi bohatší vždy keď niečo darujeme. 
Keď je to kniha, platí to dvojnásobne. Urobte si 
radosť a zbohatnite! 
Staňte sa Ježiškom, otvorte srdce, darujte pod 
stromček knihu deťom, ktorým ju nemá kto kúpiť“. 
Veronika Šikulová, ambasádorka projektu

„Žijeme v neľahkých časoch. Spoločnosť je rozdelená 
a plná konfliktov. Zisťujeme, že spoločné dobro 
sa vytráca. Zlo je nielen dobre viditeľné, ale má 
fanúšikov, ktorí sa k nemu otvorene hlásia.
A pritom kedysi, v našom detstve, v čase rozprávok, 
to bolo jasné: V rozprávkovej knihe proti zlému 
drakovi stojí odvážny - a dobrý - princ. V knihách 
nájdeme odpovede na mnohé otázky, ktoré si dnes 
kladieme. V knihách nájdeme pravdu. A objavíme 
v nich aj ľudskú dušu. Srdce. Každou knihu, ktorú 
darujeme s otvoreným srdcom, dáme niekomu aj 
veľký kus dobra. Vďaka knihám nestrácame nádej, 
že dobre stále žije.
Márius Kopcsay, ambasádor projektu

Darcovia za 17 ročníkov projektu
zakúpili knihy v hodnote 28 247 € a potešili dokopy 2 954 detí.

Napísali nám:

„Potvrdzujeme účasť na projekte: Otvor srdce, daruj 
knihu. Chceme sa Vám všetkým poďakovať za Vašu 
úžasnú a záslužnú prácu. Vážime si našu dlhoročnú 
spoluprácu s Vašou nadáciou a tešíme sa na ňu.
V mene našich detí ďakujeme za tento skvelý 
projekt, ktorý spríjemňuje Vianoce deťom“.
Daniela Urbanová, pedagógovia a žiaci našej školy. 
Základná škola Ľudovíta Štúra, 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 2021 sme poskytli príspevok 
na knižnú publikáciu, ktorá mapuje históriu hudby 
v Pezinku a oboznamuje s aktuálnym stavom 
hudobných podujatí, hudobníkov pôsobiacich v 
Pezinku pod názvom „Pezinok Musictown“ a na 
vydanie knihy „Zuna Vesan Kozánková: Cvičenie ako 
liek“, ktorá podporuje zodpovednosť občanov za 
vlastné zdravie formou cvičení čchi-kung, ktoré sú 
podstatnou súčasťou čínskej medicíny. 

Fond Eurowater – založený J.Kalafutom má za cieľ 
pozdvihnúť kultúru pitia vína, rozšíriť poznanie o 
regiónoch, kde sa pestuje vinič a dorába kvalitné 
víno. prostredníctvom Wisommeliérskych kurzov pre 
verejnosť. 

Napísali nám:

„Po minulých publikáciách PEZINOK – BIGBEATOWN 
a KONCERTY MLADOSTI PEZINOK ´76 a ´77 je 
PEZINOK – MUSICTOWN doplnením hudobnej 
mozaiky až do dnešných dní. Môže slúžiť ako 
podklad pre ďalšie generácie. V hudobnej oblasti sa 
neustále čosi deje a tak je možnosť pokračovania v 
ďalšej publikácii“.
Peter Bittner, autor publikácie

Menované fondy v roku 2021 získali sumu 1 814 €,
a poskytli 3 251 € 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

Po úspešnej spolupráci Nadácie REVIA s mestom 
Modra na projekte „Odpad sa nevyparí“ sme 
pokračovali na pilotnom projekte súvisiacom 
s modernizáciou existujúcich kontajnerových 
stojísk pri bytových domoch a osvetou v otázkach 
komunálnych odpadov. 
Ukladanie a zber komunálneho odpadu na verejných 
stojiskách pri bytovkách sa stal v meste Modra 
v posledných rokoch problematickým. Z tohto 
dôvodu mesto Modra s finančnou podporou od 
Nadácie REVIA zaplatilo projektovú dokumentáciu 
a vybudovalo na podnet samotných obyvateľov 
oplotené stojisko určené pre obyvateľov bytových 
domov na Vajanského ul. č. 58-62. Zodpovednosť 
za množstvo a triedenie odpadov sa tak presúva 
na samotných obyvateľov, ktorí majú možnosť 
ekologickým správaním vylepšiť stav odpadového 
hospodárstva v meste.

Nadácia REVIA s agentúrou NMS Market Research 
Slovakia s.r.o. uskutočnili anonymný prieskum, 
ktorého cieľom bolo zistiť postoje obyvateľov 
bytových domov  v Modre k problematike 
odpadového hospodárstva. Účastníci online 
diskusného fóra v platforme Echo a pri osobnom 
stretnutí v rámci riadenej skupinovej diskusie 
odpovedali na otázky týkajúce sa nasledovných 
tém: 1. Triedenie odpadu, 2. Kontajnerové stojiská, 
3. Tvorba odpadu a spôsoby jeho eliminácie, 4. 
Cirkulárna ekonomika. Výsledky prieskumu sú 
uvedené na www.revia.sk.

Projekt podporili: C.S. Mott Foundation v rámci 
programu The Global Challenges Local Solutions pod 
hlavičkou Akadémie pre rozvoj filantropie v Poľsku, 
mesto Modra a spolufinancovala ho aj nadácia 
REVIA. 

Napísali nám:

“Sme radi, že ste s oplotením kontajnerov spokojní 
a pevne verím, že Vám bude dlhé roky slúžiť. Snažili 
sme sa práce vykonať v čo najvyššej možnej kvalite 
a hlavne s dostupnými materiálmi, čo je v dnešnej 
dobe corony dosť veľký problém. Osobne si myslím, 
že to vyzerá veľmi dobre a stavba splní svoj účel.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na 

ďalšiu spoluprácu s Vami“.
Heriban, zhotoviteľ oploteného stojiska odpadu 
Modra

„Dovoľte mi v mene vlastníkov bytov na 
Vajanského 58, 60, 62 úprimne poďakovať všetkým 
zainteresovaným za ochotu a ústretovosť pri riešení 
problému s kontajnermi. Verím, že všetci budú 
spokojní, samozrejme okrem tých, ktorí svoj odpad 
nosili ku kontajnerom pred Sirotinec. Žiaľ, iste si 
nájdu iné kontajnery“.
Lýdia Fialová, Spoločenstvo vlastníkov bytov Modra



SPÁJANIE

KOMUNITY
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VIANOČNÝ ORLOJ

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

Kvôli pandémii koronavírusu, vianočnú atmosféru ľuďom 
v Modre a v Pezinku nemohla spestriť Nadácia REVIA 
Vianočným orlojom, tak, ako to zvykla.

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.

V roku 2021 sme realizovali 8 projektov vo vlastnej réžii v sume 30 729 €.

Za 25-ročnú existenciu Nadácie REVIA sme realizovali
128 vlastných projektov v celkovej sume 428 485 €.



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 - na ďalších päť rokov 
bolo súčasťou činnosti v tomto roku. Ide o 
reagovanie a prispôsobovanie činnosti nadácie 
na meniace sa vonkajšie aj vnútorné podmienky 
vo fungovaní organizácie. 

Napísali nám:

„Ďakujeme veľmi pekne a rovnako tak aj Vám - 
krásne dni a nech ste všetci zdraví a usmievaví“   :o)
Daniela Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava



KOMUNIKÁCIA

S VEREJNOSŤOU
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KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM 
MÉDIÍ 

• Rádio Modra

• Internetové stránky - www.revia.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.

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. 

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

3 016

295

8

1

NADAČNÉ FONDY 1 814 5

%  Z DANE 25 012 64

INÉ - úroky, ostatné výnosy 8 984 23

CELKOVO 39 121 100,0

VÝDAVKY 2020 suma v € %

PROGRAMOVÉ VÝDAVKY 58 530 75
Projekty grantového programu 25 000
Projekty podľa želania darcov 2 800
Projekty REVIE 27 479
Nadačné fondy 3 251

PERSONÁLNE VÝDAVKY 13 095 17
Mzdy, odvody, dohody, služby 11 749
Stravné, DDS, sociálny fond 1 346

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 6 431 8
Externé služby, účtovné práce, marketing 2 102
Komunikačné náklady / internet, telefónne poplatky, poštovné  552
Prevádzka kancelárie / daň, elektrina, nájom, plyn, poistenie 1 739
Technické vybavenie 392
Ostatné / bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov, 1 646
kancelárske potreby, semináre, členské príspevky,
reprezentačné, spotrebný materiál a
iné služby

CELKOVO 78 056 100
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA (k 31.12.2021)
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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
Finková Drahoslava
Finková Pountney Karolína
Hanes Mikuláš
Heriban Radko
Impalex Pezinok
Javornický Peter
Klimentová Renáta
Marušicová Lucia
Mesto Modra
Modranské zvesti
NMS Market Research Slovakia 
s.r.o. Bratislava
Poltárska Ružeková Katarína
RARE PEAR DESIGNS 

OTVOR SRDCE - DARUJ KNIHU

Anonymní darcovia, ktorí kúpili knihy
Artforum Pezinok
Centrum pre rodinu Pezinok
Finková Drahoslava
Folly - kreatívne potreby Modra
Grafit Pezinok
Kopcsay Márius
Krejčiová Natália
Mácsová Ria
MsÚ - sociálne oddelenie Pezinok
MŠ Kalinčiakova Modra
MŠ SNP, Vajanského,Partizánska Modra
OA Pezinok
Obecný úrad Lošonec
Spojená škola Modra
Spojená škola Pezinok
Šikulová Veronika
Valenteová Katarína
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 Kupeckého Pezinok
ZŠ Ľ.Štúra Modra
ZŠ Na bielenisku Pezinok
ZŠ Orešie Pezinok
ZŠ Šenkvice
ZŠ Vajanského Modra

NADAČNÉ FONDY

Academia Istropolitana 
Nova Svätý Jur
Anonymní darcovia do 
fondov
Bardos Svetlana
EUROWATER, spol. s r.o. 
Bratislava
Ortis Peter
Wisomm Bratislava

KAMPAŇ % Z DANE

Anonymní darcovia, ktorí 
poslali %
Daňový úrad nám nedodal 
zoznam poskytovateľov 
dane

MÉDIÁ

Kuchtová Jana
Modranské zvesti
Pezinčan
Pezinsko

OSTATNÍ

Asociácia komunitných 
nadácií Slovenska
AT-Clip s.r.o. Pezinok
BENCONT GROUP, a.s. 
Bratislava
Brasco EU, Pezinok
Čech Ján
ECS Slovensko, Bratislava
Chateau Modra
IaD Investment, správ.
spol., a.s. Bratislava
Jediná Erika
JŠ servis Pezinok
Lyreco CE,SE Pezinok
Machala Milan
Majetkový Holding, a.s. 
Bratislava
Martinrea Slovakia Fluid 
Systems s. r. o. Svätý Jur
Mesto Modra
nms Market Research, 
Bratislava
RARE PEAR DESIGNS
Šilhárová Miriam
Šišková Eva
Wertheim T, s.r.o. 
Dunajská Streda
ZMOMR

ĽUDIA Z NADÁCIE

Bittner Peter
Bokrošová Oľga
Danišek Rastislav
Finková Drahoslava
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
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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


