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VÝROČNÁ SPRÁVA 2010

PREDSLOV
„Keď si lámeme hlavu, ako vo svete privodiť veľké zmeny, nesmieme zabúdať
na zmeny malé, ktoré môžeme uskutočňovať každý deň a čo môžu postupom
času prerásť do zmien veľkých, ktorých význam nie sme schopní predvídať“,
napísala Marian Wright Edelmenová.
Aj malé činy uskutočnené množstvom ľudí
dobrého srdca hýbu ľudskými osudmi a dejinami.
Predovšetkým tými lokálnymi okolo nás,
ale v konečnom dôsledku aj celosvetovými.
Preto nikdy nie sú zbytočné, ale hodné obdivu
a ocenenia. Akákoľvek pomoc poskytnutá
členovi rodiny, susedovi, známemu,
či cudziemu človeku má zmysel,
hoci v danej chvíli obyčajne nie vždy tušíme,
aký to bude mať následok. Niektoré z takýchto
počinov nájdete v tejto výročnej správe.
Drahoslava Finková
správkyňa nadácie

PREDSLOV
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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 20 obciach a mestách s približne 160 000 obyvateľmi. Postupne sa
rozširujeme aj na územie Záhoria, oblasť Sekúl.
Komunitná - REVIA podporuje aktívnych ľudí, ktorí neváhajú pomôcť tam, kde je to
potrebné - v mieste, kde žijú vo svojej komunite. Je elementom spájajúcim verejný,
podnikateľský a neziskový sektor v prospech skvalitnenia života a prostredia regiónu.
Nadácia - verejnoprospešná mimovládna nezávislá nezisková organizácia, ktorá sa riadi
zákonom o nadáciách č. 34/2002 Z.z. a v zmysle zákona nadačnou listinou. Zapísaná je
v registri nadácií MVSR pod č. 203/Na-96/623. Nadácia združuje majetok určený na
verejnoprospešné ciele v súlade s jej poslaním.

POSLANIE
skvalitňovanie života obyvateľov malokarpatského regiónu a okolia.
vyhľadávanie, aktivizácia a spájanie zdrojov: nápadov, energie a finančných
prostriedkov ľudí, ktorí majú chuť ovplyvňovať život komunity na lokálnej úrovi.
rozvíjanie filantropie - darcovských, dobročinných a dobrovoľníckych postojov.
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podpora neziskových dobrovoľníckych projektov obyvateľov regiónu
zameraných na skvalitnenie života danej komunity.
spájanie verejného, podnikateľského a neziskového sektora v prospech
regiónu.
poskytovanie servisných a poradenských služieb mimovládnym organizáciám
aktivistom, darcom.
informovanie a vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti neziskového sektora.

ŠPECIFIKÁ...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
ŠPECIFIKÁ – ČO NÁS CHARAKTERIZUJE?
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Zameranie na komunitu - všetky aktivity prinášajú osoh komunite, napomáhajú
aktivizácii ľudí, ich záujmu o veci verejné s cieľom vzájomne sa spojiť, vytvoriť
niečo spoločné pre seba i pre iných a konkrétne čosi zmeniť vo svojom okolí
vlastným pričinením.
Verejnoprospešnosť - vyhľadávame a podporujeme aktívnych ľudí so zámerom
zlepšiť život svojho okolia aj svoj.
Darcovstvo - vyhľadávame ľudí, ktorí by sa radi pridali, ale iné povinnosti im to
neumožňujú, a tak prispejú, ak môžu peniazmi.
Dobrovoľníctvo - pracujeme dobrovoľnícky (neplatení dobrovoľníci pri akciách,
správna rada, miestni konzultanti, atď.) a prinášame tak ľudskú pridanú hodnotu.
Sociálny kapitál – vytvárame informovaním a motivovaním ľudí, aby sa zapojili
podľa svojich možností.
Medzisektorová spolupráca - budujeme vzťahy a partnerstvá, spájame verejný
sektor, podnikateľskú sféru a mimovládne organizácie regiónu.
Transparentnosť a profesionalita pri budovaní dobrého mena a dôvery je
zabezpečená 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.
Grantovanie – ako jediná organizácia v malokarpatskom regióne finančne
podporujeme dobrovoľnícke aktivity obyvateľov.
Budovanie nadačného majetku - nie všetky peniaze sú použité na projekty, ale
časť je investovaná. Výnosy majetku sa v budúcnosti vrátia komunite v podobe
podporených projektov. Tým sa snažíme o trvalú udržateľnosť.
Otvorenosť – každý obyvateľ regiónu má možnosť uchádzať sa o podporu
vlastného neziskového projektu v súlade s poslaním a kritériami nadácie.
Flexibilita a znalosť miestnych pomerov – vieme rýchlo reagovať na meniace
sa potreby, zmeny v regióne a napomáhať ich riešeniu.
Priestor pre tvorivosť aktívnych ľudí – aktivity nadácie sú nestereotypné,
využívame nápaditosť, iniciatívnosť ľudí z komunity pri rozvíjaní programov.

KTO SME ...?
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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.
združovanie zdrojov a darov - spoločné investovanie v lokálnom prostredí,
využitie schopností, talentu, 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.
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GRANTOVÝ PROGRAM

Kritériá a pravidlá
udeľovania grantov

Formou malých grantov finančne podporujeme aktívne skupiny občanov a jednotlivcov pri realizácii neziskových dobrovoľníckych projektov namierených na zlepšenie kvality života obyvateľov v malokarpatskom regióne. Projekty sú posudzované
konzultantmi z jednotlivých obcí a udeľované grantovou komisiou, ktorá hodnotí
kvalitu projektu a jeho možnosti spojiť a využiť miestne zdroje, zapojenie dobrovoľníkov,
tímovú spoluprácu viacerých sektorov.
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1. Projekt musí mať komunitný charakter a musí byť určený pre čo najväčší počet
obyvateľov.
2. Projekt musí byť neziskový, so zapojením dobrovoľníckej práce a osobným vkladom
žiadateľa (organizačná práca, finančný či nefinančný vklad).
3. Projekt musí byť financovaný viaczdrojovo - okrem nadácie REVIA a vlastného finančného
vkladu žiadateľa sa na financovaní musia podieľať ďalšie subjekty.
4. Žiadateľ musí byť právne a odborne spôsobilý zrealizovať projekt.
5. Žiadateľ nemôže požiadať o ďalší grant, ak ešte nemá splnené všetky zmluvné záväzky
z minulosti.
6. Žiadateľ môže žiadať o podporu maximálne do výšky 332 €, výnimočne 664 € .
7. V projekte musí byť uvedené kedy, kde a akým spôsobom budete informovať o vašom
projekte (logo na akcii, článok v médiách) a o tom, že bol podporený nadáciou REVIA.
8. Projekt musí byť v elektronickej forme na špeciálnom tlačive “Žiadosť o poskytnutie
finančného príspevku”.

GRANTOVÝ PROGRAM

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Žiadatelia o grant môžu pripraviť projekty v rámci nasledovných programov:
mládežnícky

športový

sociálny

kultúrny
otvorený

sídliskový
environmentálny

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2010
PROGRAMY

PROJEKTY

projekty
mládežnícky
športový
kultúrny
sociálny
otvorený
spolu

počet
9
1
6
3
2
21

Zo zdrojov:

Asignácia 2% daní
Projekt Mladí filantropi – Nadácia SPP

%
43
5
28
14
10
100

suma v €
2 227
78
1 640
690
860
5 495

%
41
2
30
12
15
100

GRANTOVÝ PROGRAM
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KULTÚRNY PROGRAM
Povedali o projekte: Pezinské motívy
PETRA POSPECHOVÁ, MESTSKÉ MÚZEUM V PEZINKU
„Môj záujem nie je daný tým, že som bol historikom, ale preto, že tu dačo nenávratne mizne,
čo nikto nezachycuje pre budúcich, povedal A.Piffl 6.12.1962. Práve A.Piffl znegoval toto svoje
konštatovanie tým, že sám zachytil mesto Pezinok – fotografiou, kresbou, zameraním a aj slovom.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Mesto seniorom - seniori mestu
Akadémia tretieho veku Pezinok, 330 €
Publikácia s výberom absolventských prác študentov - seniorov.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Deti a keramika
Malokarpatské múzeum v Pezinku, 330 €
Výtvarná súťaž pre deti a dospelých s tematikou maľovaný tanier.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Dychovky v Preši
Spolok DH Cajlané, 200 €
X. medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Pezinské motívy
Mestské múzeum Pezinok, 300 €
Príspevok na publikáciu o Pezinku 60-tych rokov 20. stor.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Objavme čaro kníh
ZŠ Ľ.Štúra Modra, 150 €
Obohatenie knižničného fondu, besedy o knihách, nočné čítanie.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Rodinné maľovačky
ZUŠ Pezinok – výtvarný odbor, 330 €
Objavovanie svojich maliarskych schopností pre rodičov s deťmi.
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MLÁDEŽNÍCKY PROGRAM
Povedali o projekte: Čajovňa pre mladých
ZDENA HUDECOVÁ, CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK,
„Stojí nám to za to, pretože výsledkom je nová skúsenosť. Mať zo seba
dobrý pocit, cítiť aké to je, keď sa spoločnými silami niečo podarí,
vnímanie svojej dôležitosti prostredníctvom osobného vkladu,
cítiť akceptáciu tínedžerov, pozorovanie aké to je,
keď niekto robí niečo pre seba a pre druhých“.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Letný detsky tábor Pax Christi 2010
Občianske združenie Pax Christi, 150 €
Príspevok na realizáciu detského letného tábora.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Čajovňa pre mladých
Hudecová Zdena, 160 €
Posilňovanie osobných vlastností mládeže v prospech iných.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Kreatívne popoludnia v klubovni
61. zbor Modrý oblak Pezinok, 197 €
Zakúpenie pomôcok na pravidelné tvorivé dielne skautov.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Vyskúšaj si to sám
Sroková Tatiana, 330 €
Prírodovedné vzdelávanie, pátranie ako veci fungujú.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Letný skautský tábor
Dievčenský skautský oddiel Amazonky, Modra, 220 €
Príspevok na materiálne vybavenie podľa potrieb skautov.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Skautský letný tábor - JUMANJI
61. zbor Modrý oblak Pezinok, 260 €
Príspevok na tričká, podpora hrdosti statusu skauta.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

BALACLAVA – divadlo mladých pre všetkých
Amatérske divadlo pri Pezinskom kultúrnom centre, 330 €
Účasť na seminári „Setkání mladých amatérských divadelníku“.

GRANTOVÝ PROGRAM
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Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Majolika, deti a Picasso
Malokarpatské múzeum v Pezinku, 330 €
Maľovanie tradičných a originálnych dekorov nadanými deťmi.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

8.letné tvorivé dielne pre deti a dospelých
Združenie deti a umenie, Vajnory, 250 €
Voľno časové aktivity podporujúce tvorivé myslenie.

ŠPORTOVÝ PROGRAM
Povedali o projekte: Športové hry seniorov obvodu Pezinok
EVA ZOUZALÍKOVÁ, OKRESNÝ VÝBOR JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
„Viac pohybu aj v staršom veku upevňuje zdravie, utužuje priateľstvá seniorov,
spestruje život našich dôchodcov“.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

VII. Športové hry seniorov obvodu Pezinok
Okresný výbor Jednoty dôchodcov Slovenska, 78 €
Upevňovanie zdravia v staršom veku súťaživým spôsobom.

SOCIÁLNY PROGRAM
Povedali o projekte: V rytmoch farieb, vo farbách rytmov
KLIENTKA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE PHILIPPA PINELA V PEZINKU – AKTÍVNA ÚČASTNÍČKA
„Bolo to najlepšie na záver môjho pobytu, to sa Vám podarilo, vybúchala som tam všetok svoj hnev“.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Drotária a hlinária
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, 320 €
Terapia formou tradičných lokálnych umeleckých remesiel.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Šanca pre každého
OZ Dotyk, Pezinok, 170 €
Príspevok na spoločné aktivity členov združenia

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

V rytmoch farieb, vo farbách rytmov
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, 200 €
Realizácia aktívnej muzikoterapie pacientov.
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OTVORENÝ PROGRAM
Povedali o projekte: Hasičská zbrojnica po novom
MÁRIA VRANKOVÁ, OBECNÝ ÚRAD DOĽANY
„Ak by boli všetci občania obce tak ochotní pracovať na verejných akciách
ako členovia hasičského zboru, tak by naša obec prekvitala.
Mám v úcte týchto prevažne mladých mužov,
ktorí aj v dnešnej dobe dokážu urobiť niečo
pre všetkých a bez nároku na odmenu“.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Hasičská zbrojnica po novom
Dobrovoľný hasičský zbor v Doľanoch, 530 €
Príspevok na rekonštrukciu budovy starej hasičskej zbrojnice.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Pod jednou veselou strechou
OZ SABUŽ, Modra, 330 €
Príspevok na zhotovenie domčeka na hranie a proti slnku.

GRANTOVÝ PROGRAM
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PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV
Nadácia REVIA zabezpečuje darcovskú stratégiu mnohých spolupracujúcich subjektov,
ktorým myšlienky filantropie nie sú cudzie. Prostredníctvom servisu darcom tak dohliada,
aby boli finančné prostriedky podľa želaní darcov využité zmysluplne, efektívne
a správne.
PROGRAM
Ochrana a podpora zdravia, prevencia
Podpora a rozvoj telesnej kultúry
Poskytovanie sociálnej pomoci
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Podpora vzdelávania
Ochrana a tvorba životného prostredia
Spolu

Zo zdrojov:

počet
1
3
3
2
8
4
21

PROJEKTY
%
suma v €
5%
420
14 %
5 900
14 %
1 920
10 %
1 590
38 %
8 622
19 %
8 545
100 %
26 997

Asignácia 2% daní,
Fondy nadácie

OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA, PREVENCIA
Subjekt:
Charakter projektu:

Eva Šišková, 420 €
Príspevok na relaxačné a meditačné CD „Lekáreň srdca“.

PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY
Subjekt:
Charakter projektu:

Obec Sekule, 3 300 €
Podpora rekonštrukcie futbalového ihriska.

Subjekt:
Charakter projektu:

Telovýchovná jednota FC Hoteling Sekule, 600 €
Podpora celoročných aktivít futbalového oddielu.

Subjekt:
Charakter projektu:

Dobrovoľný hasičský zbor Šenkvice, 2 000 €
Príspevok na činnosť.

10 PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV

%
2%
22 %
7%
6%
32 %
31 %
100 %
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POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI
Subjekt:
Charakter projektu:

OZ 5P Pezinok, 620 €
Zriadenie bezbariérových chodníkov v meste Pezinok.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Juvamen, Pezinok, 900 €
Príspevok na činnosť združenia.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Juvamen, Pezinok, 400 €
Príspevok na koordinátora poskytujúceho sociálne poradenstvo.

ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT
Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Pezinské rozprávkové divadlo, 830 €
Príspevok na výrobu DVD dokumentu „Bol raz jeden festival“.

Subjekt:
Charakter projektu:

Rímskokatolícka cirkev Grinava, 760 €
Zakúpenie podlahovej krytiny v kostole Sv. Teobalda.

PODPORA VZDELÁVANIA
Subjekt:
Charakter projektu:

Európsky vinársky rytiersky stav Pezinok, 590 €
Príspevok na nadstavbový kurz Slovenskej vinárskej akadémie.

Subjekt:
Charakter projektu:

Európsky vinársky rytiersky stav Pezinok,1 395 €
Príspevok na vinárske minimum Slovenskej vinárskej akadémie.

Subjekt:
Charakter projektu:

Denisa Kasana, Pezinok, 1 500 €
Zakúpenie kníh k výučbe anglického jazyka pre deti.

Subjekt:
Charakter projektu:

Slovenský zväz včelárov, ZO Pezinok, 505 €
Podpora vzdelávania lokálnych včelárov.

Subjekt:
Charakter projektu:

ZŠ Viničné, 900 €
Príspevok na interaktívnu školskú tabulu k vzdelávaniu.

Subjekt:
Charakter projektu:

ZŠ s MŠ Častá, 520 €
Príspevok k vybaveniu mediálnej učebne k vzdelávaniu.

Subjekt:
Charakter projektu:

Malokarpatská knižnica v Pezinku , 57 €
Encyklopédia Beliana, zväzok 6 do knižničného fondu.

Subjekt:
Charakter projektu:

Európsky vinársky rytiersky stav Pezinok, 3 155 €
Príspevok na vydanie publikácie „Vinársky slovník“.

PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV

11

2010 VÝROČNÁ SPRÁVA
OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Subjekt:
Charakter projektu:

Obec Borinka, 5 000 €
Príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia obce.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, 1 195 €
Zakúpenie výpočtovej techniky na celoročnú činnosť združenia.

Subjekt:
Charakter projektu:

Slovenský zväz včelárov, ZO Pezinok, 1 010 €
Zakúpenie výpočtovej techniky k skvalitneniu činnosti zväzu.

Subjekt:
Charakter projektu:

Slovenský zväz včelárov, ZO Pezinok, 1 340 €
Podpora celoročnej činnosti včelárov, ošetrenie včelstiev.

Povedali o projekte: Štedrosť – prejav vďačnosti
IVAN GÁDOŠI, LIMBACH
„Ak chceš byť štedrý, ak chceš niekoho obdarovať, nech tvoja ľavá ruka nevie, čo robí
pravá. Je to ťažké, ale ak sa ti to podarí, ten pocit stojí za to.“
Povedali o projekte: Encyklopedia Beliana
ANNA GAŠPAROVIČOVÁ, MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA V PEZINKU
„Naša knižnica poskytujúca služby a prístup k informáciám a fondom širokej verejnosti
je zárukou, že sa k prvej slovenskej univerzálnej encyklopédii dostanú a budú ju
využívať aj používatelia zo sociálne slabších vrstiev, ktorí by si nikdy jej zakúpenie
nemohli dovoliť.“
Povedali o projekte: Chodníky a prechody bez bariér
LAJO SLIMÁK, OZ 5P, PEZINOK
„Veríme, že náš projekt odstraňovanie bariér pomôže niekoľkým vozičkárom na ich
cestách, ale predovšetkým otvorí oči zodpovedným za návrhy, realizáciu a preberanie
stavieb, či už sú to cesty, chodníky, alebo budovy a sami zistia,
že aj pre nich by bolo jednoduchšie netvoriť nové bariéry, ako ich následne
odstraňovať. Možno je to naivita, ale hádam pohneme myslením aj ostatných ľudí
a zmeníme ich pohľad na zdravotne ťažko postihnutých spoluobčanov.“
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NADAČNÉ FONDY
Nadácia REVIA ponúka servis darcom založením 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, aby bol aj zviditeľnený.
Zlúčením viacerých darov možno napomôcť jednému 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.

ZÁKLADINOVÉ FONDY
(prispievajú k rastu nadačného majetku, zabezpečujú dlhodobé zachovanie nadácie, sú investíciou do budúcnosti)

!
!
!

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

PRIEBEŽNÉ FONDY
(zamerané na špeciálny účel podľa želaní darcov)

!
!
!
!
!
!
!
!

Fond Športový klub Malé Karpaty založený Petrom Guštafíkom podporuje
kreatívne voľno-časové aktivity mládeže v Modre s dôrazom na športové lezenie.
Fond dobrej babičky podporuje rôznorodé darcovské pohnútky zakladateľky
fondu Evy Šiškovej.
Fond Omladina založený nadáciou Revia podporuje regionálne detské
a mládežnícke činnosti a aktivity.
Fond vinárskych tradícií založený nadáciou Revia posilňuje zachovávanie
tradícií vinárov a vinohradníkov v regióne, ich vzdelávacie a prezentačné aktivity.
Krízový fond pomoci založený nadáciou Revia napomáha ľuďom v núdzi.
Fond aktívne ženy bol založený nadáciou REVIA za účelom celoživotného
vydelávania žien.
Fond Poď sa hrať, založený OZ Adamkovo v Šenkviciach, je zameraný
na vybudovanie detského ihriska v obci.
Fond Vistareal, s.r.o., Pezinok, založený konateľmi firmy Erikom Gottschallom
a Ivanom Milkom, napomôže k úprave detského ihriska a zelených plôch

NADAČNÉ FONDY
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na sídlisku v Pezinku.
KOMBINOVANÉ FONDY
(časť finančných prostriedkov je dlhodobejšie investovaná a časť použitá na určitý účel)

!

!
!
!
!
!
!

Fond Klubu podnikateľov mesta Pezinok bol založený predstavenstvom klubu
na podporu projektov podľa želaní členov klubu, realizovaných v partnerstve s
nadáciou.
Fond Klubu darcov bol založený nadáciou REVIA, rozvíja individuálne
darcovstvo podporujúce projekty skvalitňujúce život v malokarpatskom regióne.
Charitatívny fond bol založený Elenou Galánkovou na charitatívne účely.
Fond umelcov regiónu bol založený nadáciou REVIA k prezentácii a podpore
lokálnych umelcov.
Fond Minority založila Ľubica Macková na podporu ľudí so sociálnym vylúčením.
Fond J.Š servis, s.r.o. bol založený Jánom Chvílom, na podporu projektov podľa
želania rodiny Chvílovej.
Fond Sýkorka bol založený Petrom Guštafíkom k podpore projektov
environmentálneho zamerania.

14 NADAČNÉ FONDY
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FONDY NADÁCIE REVIA 2010
(manažované z finančných prostriedkov od darcov a asignácie 2% daní)

NADAČNÉ FONDY
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ROZVOJ DARCOVSTVA

KAMPAŇ 2% Z DANÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB
Ako boli použité vaše 2 % daní?
V roku 2009 nadácia získala z 2 % daní sumu 64 465 €, ktorá bola použitá na tri rôzne
účely: na dobrovoľnícke projekty obyvateľov v otvorenom grantovom kole, na projekty
podľa darcami určených účelov a na inštitucionálne zabezpečenie organizácie.
!
!

!
!

!
!

Grantový program nadácie
Podporil vzdelávanie seniorov, aktivity detí a znevýhodnených spoluobčanov,
aktivity športových klubov, centier voľného času, tvorivé dielne, zachovanie
folklórnych a kultúrnych tradícií ... (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
2% daní (viď Projekty podľa želaní darcov).
Inštitucionálne zabezpečenie organizácie.
Výsledky za rok 2010 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu
nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou
realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.

V roku 2010 nadácia získala z 2% daní od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu
43 279 € a tá bude využitá do konca roka 2011. Všetkým tým, ktorí nám prejavili
dôveru srdečne ďakujeme.
PROJEKT OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU
je tradičnou predvianočnou akciou. Anonymní darcovia
v kníhkupectvách Modul, Benelibri, Artforum v Pezinku a
Trnave prostredníctvom nadácie REVIA obdarovali knihami
v hodnote 1 346 € 164 detí zo sociálne znevýhodnených pomerov
z malokarpatského regiónu a Trnavy.
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PROJEKTY MEDZISEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE
SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI
Mnohostranná výhodnosť partnerského vzťahu priniesla
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
(Bratislava, Častá, Doľany, Dubová, Limbach, Modra, Pezinok,
Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Trnava, Viničné) a regiónu
Záhoria (Sekule, Borinka). Spolupráca prebieha na dobrovoľnej
partnerskej báze. Nadácia podporila neziskové aktivity
vychádzajúce z potrieb jednotlivých komunít (viď prehľad
podporených projektov).

PROJEKTY ZAMERANÉ NA VZDELÁVANIE
PROJEKT MLADÍ FILANTROPI
už 6. rok aktivizuje a zapája neaktívnych mladých ľudí do
dobrovoľníckych činností v regióne. Vďaka Asociácii komunitných
nadácií Slovenska a príspevku Nadácie SPP podporila
študentská grantová komisia „Filfriends“ 8 mládežníckych
projektov v sume 2 200 €.
PROJEKT MLADÍ VEDCI
Projekt povzbudzuje a zlepšuje výučbu vedeckých predmetov na
strednej škole integrujúc informačné technológie, cudzie jazyky
a vedecké vedomosti. Realizuje sa na Gymnáziu v Pezinku,
s príspevkom IBM Slovakia v rámci programu On demand
community.

PROJEKTY SPOLUPRÁCE A PROJEKTY ZAMERANÉ NA VZDELÁVANIE
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PROJEKTY SPÁJAJÚCE KOMUNITU

VIANOČNÝ BAZÁR A ŽIVÝ ORLOJ
Už siedmy rok nadácia REVIA so svojimi dobrovoľníkmi
realizovala živý vianočný orloj v arkieri pezinskej Starej radnice.
Dobroty pripravené a ponúkané dobrovoľníčkami pezinských
inštitúcií v charitatívnom bazári priniesli výťažok 400 €, ktorý bol
určený pre OZ JUVAMEN, poskytujúce sociálne poradenstvo
zdravotne postihnutým osobám v Pezinku a okolí.

PROJEKT KNIHY Z RUKY DO RUKY
Ide o myšlienku putovania kníh medzi obyvateľmi, ktorí si môžu
bezplatne prečítať zaujímavé tituly rôzneho druhu v Pezinku,
Modre a Šenkviciach. Realizácia projektu bola v spolupráci s
mladými filantropmi - dobrovoľníkmi nadácie.
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ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA
Nadácia REVIA od počiatkov svojho pôsobenia využíva pomoc dobrovoľníkov
(cca 250). Mnohé jej aktivity sa realizujú hlavne vďaka ich pomoci. V súčasnosti
spolupracujú s nadáciou tieto skupiny dobrovoľníkov:

SPRÁVNA RADA (pozri Kto tvorí REVIU?)
KOMISIE:
Grantová komisia - konzultuje žiadosti o finančnú podporu, rozdeľuje finančné
prostriedky na realizáciu projektov, robí monitoring schválených projektov.
Tvorí ju: Marcela Hajtmánková, Natália Maneková, Eliška Pravdová, Peter Guštafík
Marketingová komisia - vypracúva a navrhuje stratégiu komunikácie s verejnosťou
prostredníctvom médií, informuje o PR aktivitách organizácie.
Tvorí ju: Peter Bittner, Drahoslava Finková, Veronika Veverková (do 30.10.2010)
Investičná komisia - navrhuje investičnú stratégiu, vyberá investičnú inštitúciu, ktorá
manažuje financie nadácie, napomáha pri získavaní finančných prostriedkov.
Tvorí ju: Ivana Maťusová, Peter Huňor, Tomáš Zedníček

REALIZÁTORI PROJEKTOV
(pozri Grantový program, Projekty podľa želaní darcov)

KONZULTANTI
NIEKTORÉ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V REGIÓNE
INDIVIDUÁLNI DOBROVOĽNÍCI ALEBO SYMPATIZANTI

ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA
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KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM LOKÁLNYCH MÉDIÍ
Elektronické médiá – TV Pezinok (Infotext, Relácia Týždeň, Relácia Téma)
Internetové médiá – www.revia.sk, www.dobrovolnictvo.sk, www.modranet.sk,
www.mamaaja.sk, www.sme.sk
Printové médiá – Pezinsko, Pezinčan, Modranské zvesti, Šenkvičan

KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM CELOSLOVENSKÝCH MÉDIÍ
Elektronické médiá – Slovenská televízia (Regionálny denník), Slovenský rozhlas
Internetové médiá – changenet.sk
Tlačové agentúry – SITA, TASR

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Klub podnikateľov mesta Pezinok
TOP centrum podnikateliek a manažeriek Slovenska
Mimovládne organizácie Slovenska a zo zahraničia
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INÁ ČINNOSŤ
PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ
servis darcom - rozvíjanie darcovskej politiky firiem spravovaním nadačných fondov
servis MVO - založenie OZ, registrácia príjemcov 2% daní, konzultácie rôzneho
charakteru
bezplatné poskytovanie poznatkov a know-how týkajúcich sa legislatívy a databáz
3. sektora, sieťovania organizácií, web-hostingu na www.revia.sk
účasť v poradných výboroch grantových kôl iných nadácií

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE
Počas roka prebiehal proces strategického smerovania nadácie na nasledujúce obdobie.

PARTNERSTVO V EÚ PROJEKTE
Nadácia REVIA je partnerom OZ Európsky rytiersky stav v Slovenskej vinárskej akadémie
Pezinok, čo je projekt o celoživotnom vzdelávaní.

INÁ ČINNOSŤ
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KTO TVORÍ REVIU?
SPRÁVNA RADA
Ing. Peter Huňor, Svätý Jur, predseda správnej rady, ekonóm
Peter Guštafík, BA, Pezinok, prekladateľ, konzultant
JUDr. Iveta Hricová, PhD., Bratislava, právnička
Ing. Ria Mácsová, Pezinok, ekonómka a podnikateľka
Mgr. Eva Megová, Bratislava, manažérka pre ľudské zdroje
Ing. Katarína Valenteová, PhD., Pezinok, manažérka
Ing. Tomáš Zedníček, Pezinok, finančný analytik
DOZORNÁ RADA
Ing. Jarmila Juricová, Trnava, ekonómka
Ing. Viliam Maroš, Bratislava, ekonóm
Ing. Rastislav Danišek, Svätý Jur, finančný manažér
EXTERNÉ SLUŽBY
Oľga Bokrošová, Šenkvice, účtovníčka
Bc. Veronika Veverková, Považská Bystrica, PR manažérka (do 30.10. 2010)
PRACOVNÍCI NADÁCIE
RNDr. Drahoslava Finková, Modra, správkyňa nadácie
Mgr. Miroslava Petrušová, Modra, koordinátorka projektov

22 KTO TVORÍ REVIU?

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
PRÍJMY 2010
NADAČNÉ ZDROJE

15 316 €

23,0 %

4 371 €

7,0 %

600 €

1,0 %

43 279 €

65,0 %

2 445 €

4,0 %

207 €

0,0 %

Akademia pre rozvoj filantropie v Poľsku
Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Nadácia SPP

PRÁVNICKÉ OSOBY
Mestá a obce regiónu, IBM Slovensko,
Benelibri, Modul , Artforum

FYZICKÉ OSOBY
Jednotlivci, anomynmí darcovia

2 % daní
Od fyzických a právnických osôb

FONDY
Fond Pro Partners, Fond Dobrej babičky, Fond Sýkorka

INÉ
Úroky, ostatné výnosy

CELKOVO

66 218 € 100,0 %
VÝDAVKY 2010

PROGRAMOVÉ NÁKLADY
Projekty grantového programu
Projekty podľa želania darcov
Projekty REVIE

PERSONÁLNE NÁKLADY
Mzdy, odvody,
Odmena správcovi
Dohody o vykonaní práce
Externé služby
Stravné, sociálny fond

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Externé služby / audit, účtovné práce
Komunikačné náklady / internet, telefónne poplatky, poštovné
Prevádzka kancelárie / daň, elektrina, nájom, plyn, poistenie
Ostatné / bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov
kancelárske potreby,kolky a poplatky, konferencie
semináre a školenia, reprezentačné,spotrebný materiál,
členské príspevky, iné služby a výdavky, marketing

CELKOVO

43 825 €

63,0 %

4 808 €
28 760 €
10 257 €

17 028 €

25,0 %

7 778 €
0€
5 700 €
2 640 €
910 €

8 125 €

12,0 %

3 333 €
1 115 €
1 555 €
2 122 €

68 978 €

100,0 %

PRÍJMY A VÝDAVKY
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SÚVAHA (v €) k 31. 12. 2010
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Vyjadrenia partnerov nadácie
Milá REVIA,
Ešte pod vplyvom práve ukončeného veľtrhu cestovného ruchu
Slovakiatoure 2008 si dovoľujem poďakovať Vašej nadácii za to, že mestu
Pezinok pomohla v rámci projektu Festivaly ako prostriedok rozvoja
kultúrneho cestovného ruchu
v prihraničnom regióne získať
prostriedky na zaplatenie účasti na uvedenom podujatí. Podľa reakcií
návštevníkov môžeme považovať prezentáciu nášho mesta za úspešnú.
Dokonca máme už i spätnú väzbu na kalendár podujatí 2008 Pezinok –
Neusiedl. Začínajú sa nám totiž prihlasovať prví záujemcovia na festivalový
autobus. Veríme, že projekt splní svoj cieľ.
Bude pre
nás cťou spolupracovať
s Vami
i v budúcnosti.
Vyhlásenie
dozornej rady
nadácie:
Pozdravuje Eva Lupová, oddelenie pre styk s verejnosťou MsÚ Pezinok

Podpísaná predsedníčka dozornej rady nadácie REVIA – Malokarpatskej komunitnej nadácie
Ing. Jarmila Juricová prehlasuje, že hospodárenie nadácie bolo v súlade s platnými právnymi
Obdiv kúčtovníctvo
Vaším aktivitám
a z správnym
úprimného
srdca veľa invencie
predpismi,
bolo vedené
a preukázateľným
spôsobom.
a síl do ďalšej práce v prospech ušľachtilých cieľov.
V Trnave, dňa 21. 2. 2011

S úctou a pozdravom Vojtech Gottschall, člen Klubu podnikateľov mesta
Pezinok

Thank you for the report. What you've achieved looks really impressive. I'll
try to come visit you in Slovakia at some point. All the best,
Ing. Jarmila Juricová
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v €) - k 31.12.2010
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REVIA - MALOKARPATSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE
ZA FINANČNÚ PODPORU:
• Akademia pre rozvoj filantropie v Poľsku • Asociácia komunitných nadácií Slovenska • Artforum spol.s.r.o.
• Benelibri, s.r.o. • Bokrošová Oľga • Cukráreň EVA • EUROLOV, s.r.o. • Guštafíkovci Peter a Petra
• Hama Slovakia, spol. s r.o. • IAD Investments • IBM Slovensko, spol. s r.o. • individuálni darcovia v zbierkach a z 2% daní
• J.Š. servis, s.r.o. • • LUMA, s.r.o. • Majetkový Holding a.s. Bratislava • MODUL, spol. s r.o. Bratislava •
• MsÚ Pezinok • Nadácia SPP • Novplasta, s.r.o. • OZ Klub podnikateľov mesta Pezinok •
• PPA ENERGO s.r.o. • Pro Partners Asset Management, a.s. • Šišková Eva •
• Wertheim Kovo s.r.o. • Wertheim Safes Ltd. s.r.o •

ZA MATERIÁLNU PODPORU:
• Černayová Jarmila • Klub Venuša Pezinok • Kopálová Dana • Králová Dana • Krnáčová Monika •
• Matuská Elena • Noskovičová Ingrid • Pospechová Petra • rodina Finková • Slimáková Milka •
• Sroková Zuzana • Šišková Eva •

ZA SLUŽBY:
• Adamek Robert - Road • AT Clip Pezinok • Bittner Peter • Bokrošová Oľga •
• Doliaková Nina • Finka Mário • Finková Drahoslava • Finková Lucia • Guštafík Peter •
• Hanáčiková Lucia • Hajtmánková Marcela • Hletko Marián • Huňor Peter • Juricová Jarmila •
• Klub podnikateľov mesta Pezinok • Kníhkupectvo ARTFORUM Trnava • Kníhkupectvo Modul •
• Kultúrne centrum Pezinok • lokálne médiá • Macsová Ria • Malokarpastké múzeum Pezinok •
• Maneková Natália • Matuská Elena • Maťusová Ivana • Megová Eva • mesto Pezinok •
• Mestské múzeum Pezinok • mimovládne organizácie regiónu • OZ SABUŽ Modra •
• Pravdová Eliška • rodina Jerglová • rodina Ševčíková • rodina Šišková • skauti Pezinok •
• Slimáková Ľudmila • Sroková Zuzana • Súkromné centrum voľného času Modra • Šišková Eva •
• Televízia Pezinok • Valenteová Katarína • Zedníček Tomáš •

REVIA ĎAKUJE
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Finančne podporené z prostriedkov CEE Trust v rámci
V4 Community Foundation Maturity Program

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Moyzesova ul. č. 26 • 902 01 Pezinok • Slovenská republika
Tel. / Fax: +421 (0) 33 641 30 11 • Tel.: +421 (0) 905 960 797
E – mail: revia@revia.sk • www.revia.sk
IČO: 360 701 81 / DIČ: 2021593255
Bankové spojenie / číslo účtu:
2660740003 / 1100
6660281001 / 5600

