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KTO SME...?
REVIA – názov má čo najviac vystihovať 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 v regióne Malokarpatskej vínnej cesty, od Vajnor až po Trnavu, to
znamená v 21 obciach a mestách s asi 160 000 obyvateľmi.
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 tretí (neziskový) sektor v prospech regiónu a skvalitnenia
života a prostredia.
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
Poslaním komunitnej nadácie REVIA je
 skvalitňovanie života obyvateľov regiónu Malokarpatskej vínnej cesty
 vyhľadávanie, aktivizácia a spájanie zdrojov: nápadov, energie a finančných
prostriedkov ľudí, ktorí majú chuť ovplyvňovať život komunity – regiónu
 rozvíjanie filantropických – darcovských, dobročinných a dobrovoľníckych
postojov

Ciele
Cieľom nadácie REVIA je
 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

Hodnoty, v ktoré veríme









Otvorenosť – sme tu pre všetkých – čo možno pre najširšiu komunitu. Každý
obyvateľ má možnosť uchádzať sa o podporu vlastného projektu s neziskovým
rozmerom v oblasti, ktorú považuje za dôležitú a je obsiahnutá v grantovom
programe nadácie
Flexibilita – vieme rýchle reagovať na meniace sa potreby, zmeny mesta, obce,
či regiónu
Priestor pre tvorivosť – aktivity nadácie nie sú stereotypné, máme možnosť
vymýšľať si a rozvíjať nové programy
Znalosť miestnych pomerov – nadácia pomáha identifikovať potreby
a problémy v regióne a podporou neziskových organizácií a projektov jednotlivcov
či skupín ich napomáha riešiť
Prítomnosť aktívnych ľudí – ceníme si aktivitu, nápaditosť, iniciatívnosť ľudí
z komunity
Transparentnosť - je kľúčom k vybudovaniu dobrého mena, dôvery a
presvedčeniu partnerov, darcov, dobrovoľníkov.

Výhody podpory prostredníctvom komunitnej nadácie REVIA:
 jednoduchosť v darovaní, ide o manažovanie finančného daru nadáciou,
v duchu želaní darcu, od vytypovania subjektov v danej oblasti jeho záujmu
(darca je odbremenený od hľadania toho najvhodnejšieho adresáta pre svoj dar),
cez realizáciu projektu, jeho vyúčtovanie, monitoring a zviditeľnenie darcu tak,
aby mal darca pocit zmysluplnosti darovania a aby jeho dar bol efektívne
zužitkovaný. Nadácia je spojovateľom medzi darcami a realizátormi projektov.
 združovanie zdrojov – dar má oveľa väčší účinok, pokiaľ sa spojí s ďalšími
darmi. Aj pri darovaní platí princíp spoločného investovania: nadácia kumuluje
prostriedky z darov a tak vzniká potenciál na podporu aj väčších projektov
s výraznejším prínosom pre komunitu, efektivita vynaložených prostriedkov sa
znásobuje
 zviditeľnenie darcov všetkými nadáciou dostupnými formami
 podpora širokého spektra aktivít, ktoré sa snažia riešiť naliehavé problémy a
potreby komunity, podporovať nezištnú iniciatívu jednotlivcov a občianskych
skupín a zlepšovať kvalitu života v regióne Malokarpatskej vínnej cesty. Dar
ostane v lokálnom prostredí.
 objektívne rozhodovanie – podmienky získania grantu sú rovnaké pre všetkých
s jasne stanovenými kritériami, pravidlami a ochrannými mechanizmami a
adekvátne zverejnené. O udelení podpory rozhoduje grantová komisia a správna
rada nadácie, do rozhodovacieho konania môže vstupovať aj darca.
 trvalá udržateľnosť organizácie - komunitná nadácia má ambície fungovať vo
svojej lokalite trvalo budovaním nadačného imania.

Denisa Glosová, ZUŠ Modra, 11 rokov

„Kto chce dostať, musí vedieť aj dať. Vážim si ľudí, ktorí sa dokážu obetovať pre
druhých. Práca nadácie a podujatia typu Deň úsmevu a pod. podporujú v ľuďoch to dobré
čo v nich je. Človek, ani organizácia nemôžu žiť z ničoho alebo z "fotosyntézy", aj za
obyčajnú známku treba zaplatiť. Ak sa dobrá vôľa a chuť pracovať pre druhých skombinuje
aj s financiami, výsledky majú svoj efekt. O to viac, že organizácia ich prerozdeľuje iným.“
Anna Zemanová, starostka obce Vajnory

PROGRAMY NADÁCIE
1. Grantový program
Komunitná nadácia podporuje finančne – formou malých grantov – aktívne
skupiny občanov a jednotlivcov pri realizácii neziskových dobrovoľníckych projektov,
namierených na zlepšenie kvality života obyvateľov v regióne Malokarpatskej vínnej
cesty.
Nadácia REVIA
• poskytuje priestor pre vyjadrenie myšlienok obyvateľov a ich realizáciu
• napomáha aktivizácii ľudí, ich záujmu o veci verejné s cieľom vzájomne sa spojiť,
vytvoriť niečo spoločné, pre seba i pre iných a konkrétne čosi zmeniť vo svojom
okolí vlastným pričinením
• vytvára podmienky na realizáciu jednotlivých aktivít vytváraním vhodnej
medzisektorovej spolupráce a sprostredkovaním finančnej pomoci
• pomáha obyvateľom využiť ich organizačné schopnosti, talent, vedomosti,
finančné, či materiálne zdroje tak, aby to prinieslo úžitok komunite.
Granty sú udeľované grantovou komisiou, ktorá hodnotí kvalitu projektu a jeho
možnosti spojiť a využiť miestne zdroje, zapojenie dobrovoľníkov, tímovú spoluprácu
viacerých sektorov. Projekty sú posudzované podľa pravidiel a kritérií poskytovania
grantov a na základe odporúčania konzultantov zastúpených z jednotlivých obcí.
Kritériá a pravidlá udeľovania grantov
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 10.000,- Sk, výnimočne
20 000 Sk.
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
z grantu REVIE.
8. Projekt musí byť popísaný na špeciálnom tlačive Žiadosť o poskytnutie grantu.
Žiadatelia o grant môžu pripraviť projekty v rámci nasledovných programov:
kultúrny, sociálny, športový, environmentálny, mládežnícky, sídliskový,
otvorený.

Za obdobie existencie organizácie (1997 – 2004) bolo
rozdelených celkovo 7 980 705 Sk, z toho na realizáciu 508 projektov
suma 4 603 766 Sk a 3 376 939 Sk bolo prerozdelených na účelovo viazané
projekty podľa želaní darcov.
V roku 2004 bolo podporených 48 projektov v sume 370 570,- Sk.
Schválené granty podľa oblastí:
• mládežníckej
– 18 projektov v sume 134 380 Sk
• športovej
– 6 projektov v sume 53 220 Sk
• otvorenej
– 7 projektov v sume 51 670 Sk
• kultúrnej
– 8 projektov v sume 78 000 Sk
• sídliskovej
– 2 projekty v sume 12 200 Sk
• environmentálnej – 1 projekt
v sume 7 000 Sk
• sociálnej
– 6 projektov v sume 34 100 Sk
Zo 48 projektov bolo do t.č. (30.4.2004) zrealizovaných a vyúčtovaných 33
projektov v sume 250 020 Sk (9%). Obsahovali vysoký podiel dobrovoľníckej
práce - predstavovala po vyčíslení sumu 731 135 Sk (28%) - ale tiež skutočnosť,
že reálne dochádza k spájaniu rôznych zdrojov v komunite a realizátori projektov
využívajú všetky možné dostupné možnosti zo svojho okolia. Realizáciu projektov
podporila nielen nadácia, ale i iné subjekty - podnikateľská sféra, samosprávy,
jednotlivci - finančne (sumou 771 405 Sk – 30%), i poskytnutím
služieb,
materiálu, know – how (v sume 844 180 Sk – 33%).
Celková vytvorená hodnota realizovaných 33 projektov je 2 550 488 Sk
(100%).
Finančné prostriedky poskytnuté nadáciou sa zhodnotili 10,2 násobne.
Aktivizácia ľudí v regióne je podmienená i monitorovacím procesom, ktorý
vyžaduje nasledovnú starostlivosť o výsledky projektov a zabezpečenie
ich
kontinuity do budúcna.
Uvedených 33 projektov organizačne zabezpečovalo 267 organizátorov dobrovoľníkov a zúčastnilo sa na nich približne 8 679 obyvateľov.
V rámci otvoreného grantového programu nadácia manažovala finančný dar
spoločnosti Tatrabanka, a.s. Bratislava v sume 40 000,- Sk na podporu
vybraných neziskových organizácií v Modre, Pezinku a vo Svätom Jure. Vybrané boli
po dva projekty z Pezinka a z Modry a 1 projekt zo Svätého Jura.

GRANTOVÝ PROGRAM
PODPORENÉ PROJEKTY v roku 2004
KULTÚRNY PROGRAM
Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Dychovky v preši - 4. ročník
Spolok dychovej hudby Cajlané, Pezinok, 8 000 Sk
Rozvíjanie národnej hudobnej tradície a medzinárodnej spolupráce
v oblasti dychovej hudby.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Cibulák 2004 - 16. ročník
OZ P.R.D. , Pezinok, 10 000 Sk
Medzinárodný divadelný festival profesionálnych a amatérskych
divadiel, hudby a výtvarného umenia.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Deti deťom so slimáčikom
Mgr. Darina Lichnerová, Modra, 7 000 Sk – Klub darcov
Tvorivé popoludnia pre deti i dospelých zamerané na výtvarné práce
s textilom a rôzne textilné techniky.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Chráňme dedičstvo našich otcov
Fond rozvoja vidieckej turistiky, Modra, 2 000 Sk – Klub darcov
Výstava starých pohľadníc a fotografií z Modry a okolia s cieľom
vzbudiť u obyvateľov záujem o ochranu kultúrneho dedičstva regiónu.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Most cez celý svet
Ateliér o.z., Svätý Jur, 8 000 Sk – Klub darcov
Prostredníctvom kultúrneho podujatia oboznámiť verejnosť so
zámerom odkúpenia svätojurskej židovskej synagógy za
účelom vytvorenia Kultúrneho centra v meste.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Ľudové zvyky a piesne v regióne Pezinok
ZUŠ Eugena Suchoňa, Pezinok, 15 000 Sk – Klub darcov
Oživenie a udržiavanie starých ľudových zvykov a prejavov
každodenného života v regióne Pezinka.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Cibulák 2005 - 17. ročník
OZ P.R.D. , Pezinok, 15 000 Sk – Klub darcov
Medzinárodný divadelný festival profesionálnych a amatérskych
divadiel, hudby a výtvarného umenia.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Nové čepce pre mladé dievčence
Folklórna skupina LIPKA, Dubová, 10 000 Sk
Obnova ženských krojov, pokračovanie v tradícii vlastnoručnej výroby
čepcov, vykladaných sabašákov a mašlí.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Asentírka – rukovanie mládencov na vojnu
Vajnorský okrášľovací spolok, Vajnory, 10 000 Sk
Obnova častí vajnorských krojov a príprava nového pásma o tom, ako to
kedysi vyzeralo pri odvode mládencov na vojnu.

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

Detský denný letný tábor
Petra Bachmayerová, Svätý Jur, 2 000 Sk
Spestrenie voľného času detí zo Svätého Jura počas letných prázdnin.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Mladí modelári
ZŠ Vinosady, 3 900 Sk
Rozvíjanie tvorivosti a manuálnej zručnosti detí pomocou netradičných
výtvarných techník.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Detské prírodovedné múzeum
ZŠ Kupeckého, Pezinok, 10 000 Sk
Umožnenie deťom objavovať „svet“ prírodovedných predmetov a zažiť
radosť z objavu v prírodovedných vzdelávacích kútikoch.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Pravidelná klubová činnosť detí a mládeže
OZ Rodinné centrum, Svätý Jur, 8 000 Sk
Zmysluplné trávenie voľného času, zvýšenie statusu rodiny a rozvoj
osobnosti detí prostredníctvom pravidelných klubových stretnutí.

Názov projektu:
Realizátor, suma:

Mládežnícke leto 2004
ŠK Malé Karpaty, Modra, 7 000 Sk
Aktivity pre deti a mládež zamerané na pobyt v prírode - pri vode a na
vode so základami vodáctva splavovaním časti Malého Dunaja.

Charakter projektu:
Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Detská firma „Original s.r.o.“ - II. etapa
OZ SABUŽ, Modra, 8 000 Sk
Rozvoj prosociálnych hodnôt u detí a mládeže a participácia detí na
živote svojho mesta prostredníctvom simulovanej firmy, ktorú si vedú
samotné deti.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Protipožiarna výchova detí
ZŠ V Jame, Trnava, 19 000 Sk
Skvalitnenie výchovy detí v oblasti ochrany pred požiarmi na školách.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Časopis Informáčik - I. etapa
ZŠ Kupeckého, Pezinok, 8 400 Sk
Vydávanie školského časopisu s anglickou a nemeckou prílohou
o dianí v škole pravidelne počas celého školského roka.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Časopis Informáčik - II. etapa
ZŠ Kupeckého, Pezinok, 8 400 Sk
Vydávanie školského časopisu s anglickou a nemeckou prílohou
o dianí v škole pravidelne počas celého školského roka.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Bezpečnosť detí v cestnej premávke
ZŠ a MŠ Častá, 10 000 Sk
Zvýšeníe bezpečnosti detí ako účastníkov cestnej premávky a
praktická výčba dopravnej výchove na detskom dopravnom ihrisku.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Škôlka deťom
MŠ Viničné, 4 900 Sk
Príprava detí na povinnú školskú dochádzku - precvičovanie
grafomotoriky a logického myslenia detí.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Zábavné sídliskové popoludnie
Viera Zochová, Modra, 2 000 Sk
Zapojenie detí modranského sídliska Majolika do hier a súťaží pri
príležitosti MDD.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Jeme očami
ZŠ Ľ. Štúra, Modra, 2 000 Sk – Klub darcov
Zhotovenie výtvarných prác voľnou technikou žiakmi školy s pomocou
učiteľov a zútulnenie jedálne školy.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Mladí mladým
Centrum voľného času, Pezinok, 11 000 Sk – Klub darcov
Podpora a skvalitnenie dobrovoľníckej činnosti v meste.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Otvorená škola
ZŠ Kupeckého, Pezinok, 10 000 Sk – Klub darcov
Vybudovanie počítačového klubu na voľnočasové aktivity, realizácia kurzov
„Práca s internetom“, sprevádzkovanie internetového kina pre širokú
verejnosť.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Záleží len na nás
Rodinné centrum Svätý Jur, 6 670 Sk – Klub darcov
Zaktivizovanie verejnosti (špeciálne rodiny, mládeže a aktívnych dôchodcov)
k zaangažovaniu sa do diania v meste a vytvorenie tímu pre zveľaďovanie
života vo Svätom Jure.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Týždeň techniky
Športový klub Malé Karpaty, Modra, 12 080 Sk – Klub darcov
Podporenie technickej zručnosti u detí a mládeže a vytvorenie základov pre
technický krúžok v meste.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Materské centrum Modráčik
OZ SABUŽ, Modra, 7 700 Sk – Klub darcov
Cvičenie detí a ich mamičiek na fit loptách.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Efektívna ochrana zdravia
Rodičovské združenie pri MŠ Vajanského, Pezinok, 3 000 Sk
Organizovanie pravidelných pohybových aktivít pre deti a ich rodičov a
vzdelávacie aktivity na témy ochrany zdravia.

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

VI. futbalová liga
TJ Družstevník Modra - Kráľová, 3 500 Sk
Skvalitnenie činnosti klubu - tréningov aj samotnej súťaže a zároveň
snaha o oživenie športovo - spoločenského diania na Kráľovej.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Športové hry seniorov
OV Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pezinok, 2 000 Sk
Vzájomné stretávanie sa seniorov a upevňovanie zdravia v staršom
veku prostredníctvom športu.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Ihrisko pre deti a mládež
Martin Bacigal, Jablonec, 10 000 Sk
Rekonštrukcia športového areálu v obci - úprava tenisového ihriska,
vybudovanie basketbalového ihriska a dobudovanie detského ihriska.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Drevené ihrisko
Deti z obce Vinosady, ZŠ Vinosady, 11 700 Sk – Klub darcov
Vytvorenie miesta v obci so zeleňou, lavičkami, drevenými preliezkami
a pieskoviskom, kde si môžu oddýchnuť obyvatelia obce.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Mapa Orešie
TJ Sokol Pezinok - Klub orientačného behu, 14 370 Sk – Klub darcov
Zmapovanie a tlač priestoru Pezinok - Orešie pre potreby 3. kola
jesennej časti Pezinskej ligy 2004 v orientačnom behu.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Detský raj - ihrisko pre deti a mládež
Ing. Zuzana Tekulová, Budmerice, 11 650 Sk
Vybudovanie areálu pre deti a mládež, prvého v obci, s cieľom rozvíjať ich
zdravie a športové návyky.

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

Literárna dielňa
OZ Dotyk, Pezinok, 7 000 Sk
Kompenzácia psychického a sociálneho postihnutia psychiatrických
pacientov prostredníctvom tvorby umeleckej literatúry.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Romano suno - rómsky sen
ZŠ Gorkého, Trnava, 4 000 Sk
Rozvíjanie talentu a hudobno - tanečných schopností rómskych detí
z málopodnetného prostredia v hudobno - tanečnom súbore.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Letný detský tábor PCHS 2004
Hnutie Pax Christi Slovakia, Pezinok, 2 000 Sk
Letný tábor v prírode zameraný na získanie fyzickej, ale aj duševnej
rovnováhy detí a osvojenie myšlienok porozumenia, tolerancie, úcty…

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Za kvapkou krvi
Miestny spolok SČK v Modre, 6 100 Sk
Podujatie pre členov Slovenského červeného kríža za ich spoločensko
- humánny čin, ktorým je darovanie krvi bez nároku na odmenu.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Zdravý občan Pezinka
Zväz diabetikov Slovenska, ZO Pezinok, 10 000 Sk – Klub darcov
Výchova a dovzdelávanie diabetikov ako aj širokej občianskej
komunity o cukrovke a jej úskaliach.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Škola bez bariér
Špeciálna ZŠ Komenského, Pezinok, 5 000 Sk – Klub darcov
Redukovanie stavebných bariér v škole tak, aby slúžila pre potreby
špeciálneho vzdelávania telesne postihnutých žiakov.

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

Mladý meteorológ
ZŠ Angeli Merici, Trnava, 7 000 Sk
Overenie teoretických poznatkov, praktické pozorovania zmien
poveternostných podmienok, skúmanie ročných období deťmi
pomocou školskej meteorologickej stanice .

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

Rekonštrukcia detského ihriska Muškát II.etapa
Lucia Matiašková, Pezinok, 3 200 Sk
Doplnenie detského ihriska o nové prvky na hranie detí a celkové
zatraktívnenie priestoru ihriska na sídlisku.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Rekonštrukcia detského ihriska Muškát III.etapa
Lucia Matiašková, Pezinok, 9 000 Sk – Klub darcov
Doplnenie detského ihriska o nové prvky na hranie detí a celkové
zatraktívnenie priestoru ihriska na sídlisku.

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

3. ročník medzinárodnej výstavy vín
Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov, Limbach, 3 000 Sk
Prezentácia obce Limbach a ochutnávka vín limbašských vinárov.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Výstava vín 2004
Svätojurský vinohradnícky spolok, Svätý Jur, 8 000 Sk
Propagácia a zvýšenie úrovne vinohradníctva a vinárstva
v Malokarpatskom regióne a meste Svätý Jur.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Vitis Aurea 2004
Vincúr - spolok vinohradníkov a vinárov, Modra, 8 000 Sk
Podpora výroby kvalitných vín a povýšenie ich konzumácie
na spoločenskú udalosť s ohľadom na zdravotné účinky vína.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

7. ročník medzinárodnej výstavy vín
Spolok vinárov a fajnkoštérov, Budmerice, 8 000 Sk
Prezentácia obce Budmerice a tradičná odborná ochutnávka vín.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Výstava vín 2004
ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Horné Orešany, 8 000 Sk
Zhodnotenie vín a ich prezentácia pre obyvateľov.

POVEDALI O PROJEKTOCH...

VÝCHOVA, VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO
Projekt: Otvorená škola, 2004
Tatiana Sroková – ZŠ Kupeckého, Pezinok
„V dnešnej dobe sa internet stáva nevyhnutnou súčasťou života, preto hlavne
nízkopríjmové skupiny obyvateľstva veľmi oceňujú možnosť bezplatne využívať toto
médium. Škola tak aj v mimovyučovacom čase nadväzuje kontakt s obyvateľmi a
umožňuje aj mládeži zmysluplne využiť voľný čas.“

KULTÚRA
Projekt: Cibulák 2004
Rastislav Kuttner – OZ P.R.D, Pezinok
„Sme späť a stále to vieme robiť…17 divadelných a hudobných skupín z 5-tich
krajín sveta, 2300 spokojných divákov, dva dni plné skvelej nálady.“

INVESTIČNÝ PROGRAM
Projekt: Ihrisko pre deti a mládež, 2004
Martin Bacigal – Jablonec
„Za 4 mesiace sa nám podarilo za pomoci dobrovoľníkov z obce postaviť detský
hrad a sprístupniť detskú záhradu, kde deti môžu tráviť svoj voľný čas a nie sú
bezprostredne ohrozované dopravou. Príďte sa pozrieť do Jablonca a na vlastné
oči uvidíte, čo človek dosiahne, ak veľmi chce a nevzdáva sa ani pri prvých
neúspechoch.“

DETI A MLÁDEŽ
Projekt: Mládežnícke leto 2004
Peter Walter – ŠK Malé Karpaty, Modra
„Voda a rieky sú stále veľmi romantické. Podobné akcie ako naše Mládežnícke leto
účastníkov mnohému naučia. Nová Dedinka. Pre celé generácie našich detí je
symbolom výcviku vodáckej abecedy. Tu prvý krát vstupujú do lodí, kánoí, pramíc,
raftov a plašia žaby. Tu sa zastavujú pri trampských osadách čundrákov a
milovníkov slobodného života v prírode. A keď unavení dokážu zaspať na kameni,
keď ich nezobudí komár ani šuchot dažďa na tenkom plášti stanu, asi prežili plný
deň!“

SOCIÁLNY PROGRAM
Projekt: Romano suno – Rómsky sen, 2004
Eva Mičková – ZŠ Gorkého, Trnava
„Založením hudobno-tanečného súboru ROMANO SUNO chceme zaktivizovať
široký okruh rómskych žiakov z málopodnetného prostredia a rozvíjať tak ich talent
a prirodzené hudobno-tanečné schopnosti. Zároveň ich chceme prácou v súbore
naučiť zodpovednosti a dôslednosti pri práci v škole či v živote.“

ŠPORT
Projekt: VI. Liga ObFZ
Miroslav Bošák – TJ Družstevník Modra – Kráľová
„…skvalitnenie tréningového procesu futbalistov, zachovanie ligy i pre ďalšie
ročníky a oživenie športového života na Kráľovej zorganizovaním hodového
minifutbalového turnaja.“

OTVORENÝ PROGRAM
Projekt: Výstava vín 2004
Alexander Lisický – Horné Orešany
„Výstava vín bola malým kultúrnym sviatkom pre všetkých vystavovateľov a
spracovateľov dobrého a kvalitného vína. Milovníci tohto moku ochutnali vína od
malopestovateľov, ale i od známych producentov vína a zároveň si mohli aj
zatancovať pri cimbalovej muzike, ktorá bola príjemným spestrením ochutnávky.“

PODPORENÉ PROJEKTY ZA ROK 2004
program
počet
mládežnícky
športový
otvorený
sídliskový
kultúrny
enviromentálny
sociálny

18
6
7
2
8
1
6

spolu

48

projekty
%
suma v Sk
37,5 134 380 Sk
12,5
53 220 Sk
14,6
51 670 Sk
4,2
12 200 Sk
16,7
78 000 Sk
2
7 000 Sk
12,5
34 100 Sk
100

370 570 Sk

%
36,3
14,4
13,9
3,3
21
1,9
9,2
100

OBRÁZKY Z PROJEKTOV

Materské centrum Modráčik, Modra 2004

Memoriál Kupeckého, Pezinok 2004
Detský letný tábor, Svätý Jur 2004

Detský hrad Jablonec
Športový klub Malé Karpaty, Modra

2. Nadačné fondy
Dar má oveľa väčší účinok, pokiaľ sa spojí s ďalšími darmi. Príspevok darcu
znásobí iné príspevky, iné príspevky znásobia príspevok darcu. Pri darovaní platí
princíp spoločného investovania, kde komunitná nadácia kumuluje prostriedky
z darov a tak vzniká možnosť podpory aj väčších projektov s výraznejším prínosom
pre komunitu. Efektivita vynaložených prostriedkov sa tak znásobuje. Platí tiež
opačne, že jeden finančný príspevok môže poslúžiť na riešenie viacerých potrieb
v komunite a môže mať z neho úžitok niekoľko neziskových dobročinných subjektov.
Nadácia tvorí z darovaných finančných prostriedkov fondy a kumuluje do nich
dary rôznych darcov s cieľom podpory určitej osoby, skupiny alebo oblasti.

Typy fondov nadácie REVIA podľa Asociácie komunitných nadácií Slovenska

• OTVORENÝ FOND
V Otvorenom fonde sa združujú prostriedky, ktoré venujú darcovia bez toho, aby
bližšie špecifikovali účel ich použitia. Tieto prostriedky sú venované na financovanie
aktivít nadácie. O ich použití rozhoduje správna rada KN. Na vytváranie nadačného
majetku boli založené nasledovné základinové fondy:
Fond ASO (Alternatívne spracovanie odpadov), spol. s r.o., Pezinok, založený
Tatianou Mažárovou
Fond Pro Partners, o.c.p., Bratislava, založený Rastislavom Danišekom
Fond Ľubica Macedo, Bratislava, založený Ľubicou Macedo

• DARCOM PREDURČENÝ FOND
Darcom určený fond je ideálny prostriedok pre tých darcov, ktorých oslovila
činnosť konkrétnej neziskovej organizácie alebo skupiny a chcú prispieť k jej
trvalému fungovaniu v meste. Nadácia súčasne sleduje, či sa jej aktivity zhodujú
s predstavami darcu a s účelom poskytnutej podpory.
Fond Minority – založený Ľubicou Mackovou na podporu ľudí zo sociálnym
vylúčením
Fond Malé Karpaty, športový klub – založený Petrom Guštafíkom na podporu
kreatívnych aktivít voľnočasového charakteru detí a mládeže v Modre s dôrazom na
športové lezenie
Fond Klubu darcov – založený nadáciou na podporu individuálneho darcovstva k
rozvoju miest a obcí regiónu Malokarpatskej vínnej cesty

•

FOND PARTNERSTVA
je určený na dva účely:

Na individuálnu pomoc v núdzi: namiesto registrácie neinvestičného fondu na
ministerstve vnútra si osoba v núdzi získava prostriedky prostredníctvom fondu v
nadácii. Do fondu môžu prispievať fyzické a právnické osoby. Po získaní cieľovej
sumy odovzdá nadácia prostriedky z fondu na určený účel.
• Fond Rozlet pre Maťa – založený v septembri 2003 Romanou Krasulovou,
na zdravotnú rehabilitáciu 23 ročného Maťa Kohúta, ktorý utrpel ťažký úraz
krčnej chrbtice.
• Charitatívny fond – založený Elenou Galánkovou na podporu ľudí v núdzi
• Fond Vykročme do života z detského domova – založený v decembri 2004
nadáciou REVIA, určený na rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia pre deti,
opúšťajúce detské domovy, ktorý bude stáť na Kollárovej ulici č. 14 v Pezinku.

Pre mimovládne organizácie a fyzické osoby, ktoré majú záujem na
manažovaní a zhodnocovaní svojich finančných prostriedkov prostredníctvom
nadácie.
• Fond Venuša – založený Annou Mrázovou a Annou Štilhammerovou pre
aktivity svojpomocného zoskupenia žien v Pezinku
• Fond Omladina – založený nadáciou na podporu regionálnych detských a
mládežníckych aktivít
• Fond Dobrej babičky – podporujúci rôzne darcovské pohnútky zakladateľky
fondu Evy Šiškovej
• Fond Muškát - založený Ivanom Púpavom za účelom vybudovania detského
ihriska na sídlisku Muškát v Pezinku
• Fond Oáza na juhu – založený Evou Menyhartovou za účelom vybudovania
detského ihriska na sídlisku Juh v Pezinku
• Fond Vinárskych tradícií – založený nadáciou na rozvíjanie individuálneho
darcovstva počas vinárskych aktivít v regióne
• Fond Všetko pre deti – založený občianskym združením Prevencia AD na
opravu budovy a priestorov Centra výchovnej a psychologickej prevencie na
Cajlanskej ulici v Pezinku, kde sídli aj toto združenie.

FONDY NADÁCIE REVIA
číslo

názov fondu

stav v Sk
k
31.12.03

navýšenie čerpanie
v 2004

2004

Zhodnotenie stav v Sk

v 2004

účel

k 31.12.04

použitia na

1.

Fond ASO, spol. s.r.o.

330 000

25 000

19 561

374 561 základinu

2.

Fond Pro Partners, o.c.p.

170 000

50 000

12 122

232 122 základinu

3.

Fond Ľubici Macedo

40 000

0

2 204

42 204 základinu

4.

6 000

0

331

6 331 základinu

5.

Fond MINORITY
Fond M.Karpaty, Športový
klub

3 000

3 000

0

6.

Fond Venuša

16 446

16 446

0

7.

Charitatívny fond

11 162

8.

Fond Rozlet pre Maťa

166 290

177 400

185 000

0 činnosť klubu

0

11 162 podporu ľudí v núdzi

0

158 690 zdravotnú rehabilitáciu

9.

Fond Muškát

17 392

20 000

10.

Fond Klub darcov

14 333

148 401

35 980

11.

Fond vinárskych tradícií

18 740

10 325

15 000

12.

Fond dobrej babičky

2 461

4 000

13.

0

170 000

170 000

0

14.

Fond Všetko pre deti
Fond Vykročme do života
z DD

0

4 600

4 600

0

15.

Fond Oáza na juhu

0

20 000

16.

Fond Omladina

0

25 535

795 824

655 261

CELKOVO

0 športovú činnosť

0
0
0
356

37 392 vybudovanie detského ihriska
126 754 dobrovoľnícke projekty obyvateľov
14 065 grantový program
6 817 podľa želania zakladateľa
0 rekonštrukcia budovy CVVP v Pezinku
0 vybudovanie zariadenia pre deti z DD

0

20 000 vybudovanie detského ihriska

0

0

25 535 aktivity detí a mládeže

430026

34 574

1 055 633

3. Rozvoj darcovstva
•

Spolupráca so samosprávami regiónu Malokarpatskej vínnej cesty

Nadácia REVIA v roku 2004 pokračovala v spolupráci s 19 mestami a obcami
Malokarpatského regiónu (Bratislava – Vajnory, Svätý Jur, Pezinok, Limbach,
Viničné, Vinosady, Modra, Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Štefanová, Dolné
Orešany, Dubová, Horné Orešany, Jablonec, Píla, Suchá nad Parnou, Trnava).
Spolupráca prebieha na dobrovoľnej partnerskej báze. Nadácia podporila neziskové
aktivity vychádzajúce z potrieb jednotlivých komunít (viď prehľad podporených
projektov).
•

Kampaň 2% z daní fyzických a právnických osôb

V roku 2004 opäť prejavilo dôveru našej nadácii množstvo ľudí. Nadácia REVIA
získala z 2% daní v roku 2004 sumu 803 312 Sk. Táto suma sa vráti obyvateľom
späť do regiónu v r. 2005 formou podpory neziskových
projektov a na
zabezpečenie činnosti organizácie.

My darujeme 2% regiónu
Malokarpatskej
vínnej
cesty. Veď tu žijeme… A
Vy?

„Podporujúc šľachetné idey Vašej organizácie sme Vám z rozdelenia 2% dane z príjmu
zaslali sumu X Sk. Vyjadrujeme úctu k Vašej obetavej a nezištanej práci a želáme veľa
úspechov“.

JUDr. Ing. Ivan Rod, konateľ Wertheim Safes, spol. s r.o., Modra
•

Klub darcov

Tento projekt realizovala REVIA ako člen Asociácie komunitných nadácií
Slovenska v partnerstve so spoločnosťami Orange Slovensko a Slovenskou
Sporiteľňou. Cieľom spoločného projektu „Klub darcov“ je rozvíjať a podporovať
myšlienku individuálneho darcovstva. Jedná sa o klub fyzických osôb, ktoré sa
rozhodnú darovať finančné prostriedky na projekty obyvateľov prostredníctvom
nadácie. Svoj Klub darcov v rámci tohto projektu si otvorili tieto mestá a obce –
Pezinok, Modra, Svätý Jur, Vinosady, Jablonec a Vajnory. Klub darcov je novou a
jedinenčnou iniciatívou, ktorá zbližuje ľudí ochotných dlhodobo pomáhať regiónu
v ktorom žijú a zároveň chcú aktívne rozhodovať o darovaných prostriedkoch.
Heslo projektu: „Kto nám dáva, trikrát dáva“.

Klub darcov nadácie REVIA mal v prvom ročníku 2003/2004 35 darcov v troch
rôznych kategóriách (sympatiznat, darca, filantrop), ktorí spolu prispeli sumou 62 734
Sk. 146 520 Sk sa rozdelilo medzi 16 neziskových projektov obyvateľov (viď
Grantový program – projekty označené KD). Nadačný majetok bol zvýšený o
sumu 10 000 Sk, zvyšok 6 280 Sk bolo použitých na zabezpečenie projektu.

Myšlienky Klubu darcov REVIE podporil aj „Vidiečan“
Janko Kuric:
„Milí rodáci! Nastal čas, keď sa treba zamyslieť, či len chlebom a vínom je človek živý.
Či ten chlieb netreba natrieť aj nejakým dobrým skutkom a to víno piť z pekného pohára,
ako pekný čin. Podporme aj finančne akcie, ktoré nám budú hladkať naše duše.
Pripomínať, že domov nie je len náš byt, dom, ulica, dedina, či mestečko. Že domov je náš
región a rodina sme si všetci v ňom! Keď treba, tak si pomôžeme. Aj pri zábave,
spolupráci, aj pri problémoch! Ukážme Slovensku, aj celej Európe, akí ľudia žijú v regióne
pod Malými Karpatami.“

•

Kampaň Deň úsmevu

Kampaň povzbudzuje individuálne darcovstvo v regióne prostredníctvom mladých
dobrovoľníkov z miest a obcí (zo základných, materských škôl a MVO), ktorí
verejnosti ponúkli pozitívne naladenie, pozastavenie sa v rýchlom, uponáhľanom
živote a zamyslenie sa v duchu sloganu kampane „Smejme sa srdcom“. Z predaja
pohľadníc a výtvorov, ktoré vyrobili deti z regiónu, získali v roku 2004 sumu 24 300
Sk, ktorá sa použila na aktivity detí a mládeže v roku 2005.

„Mala som veľkú radosť, keď si môj hrnček vybrala teta a povedala „tento sa mi páči“.“
„Zo všetkého som mala veľmi dobrý pocit, bola to veľmi dobrá zábava.“
„Keď som prišla domov, veľmi ma boleli nohy a bola som šťastná, že som to mohla robiť.“
„Deti sa zapojili ochotne a s radosťou do vyrábania predmetov na tému radosti a úsmevu,
radi sa stretávali...deti samé rozdávajú úsmev a pritom si uvedomujú, že môžu pomôcť
svojej škole...t.j. že veci okolo nich závisia aj od nich.“
„Oceňujeme myšlienku rozdávať úsmev.“

3. Rozvoj dobrovoľníctva
Nadácia REVIA od počiatkov svojho pôsobenia využívala pomoc dobrovoľníkov,
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 - informuje alebo predkladá na vedomie Správnej rade
rozpočet a rozdelenie finančných prostriedkov na granty, nesie zodpovednosť
za rozhodnutia o príjemcoch grantov.
Tvorí ju: Zlata Novotná, Daniela Klamová, Natália Maneková

•

marketingová komisia - vypracúva a navrhuje stratégiu komunikácie
s verejnosťou prostredníctvom médií, informuje Správnu radu o PR aktivitách,
vypracúva a navrhuje stratégiu image nadácie
Tvorí: Peter Bittner, Drahoslava Finková, Zuzana Frnová

•

investičná komisia - navrhuje investičnú politiku, stanovuje ciele výnosov,
vyberá investičnú inštitúciu, ktorá bude manažovať fondy nadácie
Tvorí:
Peter Huňor, Peter Guštafík, Tomáš Zedníček, Ivana Maťusová

•

Grantisti

realizátori dobrovoľníckych projektov
pozri Zoznam podporených projektov v roku 2004

Slová dobrovoľníka...
„Som rád, že i u nás nájdem deti s obrovským nadšením a záujmom skákať na bicykli cez
stoličku, starého vyslúžilca, ochotného byť vedúcim krúžkov a množstvo dobrovoľníkov,
pracujúcich bez nároku na odmenu. Aj úradníkov ochotných pomôcť. Aj movitých, ktorí
vedia, že sila peňazí nie je v ich množstve, ale v tom ako sa použijú. A úspech toho, čo
vymyslíte, nespočíva ani tak v tom ako a pre koho to vymyslíte, ale hlavne v tom, kto Vám
pri realizácii pomáha. Vďaka Vám všetkým za energiu pracovať s deťmi.“
Peter Walter, ŠK Malé Karpaty, Modra

•

Konzultanti

Sú to dobrovoľní spolupracovníci z jednotlivých miest a obcí, ktorí majú aktívny
záujem o dianie v komunite, sú znalí prostredia a potrieb obce/mesta a ochotní
venovať svoj voľný čas dobrovoľníckym aktivitám. Nadácia im poskytuje informačné
materiály a zaškoluje ich do grantového mechanizmu a fungovania organizácie.
Sprostredkovávajú informácie o nadácii v komunite a o komunite nadácii,
zabezpečujú posudzovanie projektov.
T.č. spolupracuje s nadáciou celkovo 17 konzultantov: Peter Pokrivčák Bratislava – Vajnory, Beata Vlasáková – Svätý Jur, Iveta Pijáková – Limbach, Mária
Rybecká – Budmerice, Darina Bacigálová – Jablonec, Ľudmila Belániková –
Štefanová, Štefan Finka – Báhoň, Ingrid Slaninková – Viničné, Zuzana Farkašová,
Mária Šima-Juríčková – Modra, Ľudovít Ružička – Dubová, Pavol Mičunek – Píla,
Anastázia Marnuseková – Častá, Mária Vranková – Doľany, Štefan Letkovič – Dolné
Orešany, Peter Cibira – Suchá nad Parnou, Tomašovičová Romana - Vištuk
•

Základné a materské školy regiónu

•

Niektoré mimovládne organizácie v regióne

•

Individuálni dobrovoľníci alebo sympatizanti

4. Projekty spájajúce komunitu
•

PK NET

Projekt PK NET, ktorého cieľom je vytvorenie partnerstva regionálnych organizácií
a združenia občanov, zadefinovanie stratégie a prioritných krokov potrebných na
vybudovanie modernej informačnej infraštruktúry (rýchle pripojenie na internet a jeho
využitie) pre verejný sektor a neziskový sektor regiónu našiel priaznivú odozvu medzi
obyvateľmi. Bol vytvorený informačný portál lokálnej komunity www.pknet.sk, prebehli
školenia práce s internetom pre širokú verejnosť a uskutočnili sa 4 workshopy na tému
„Internet v živote samosprávy Malokarpatského regiónu“, určené pre autority lokálnej
komunity. Partnerstvo s mestom Pezinok, ZŠ Kupeckého Pezinok, neformálnym
združením Optika pre Pezinok a TV Pezinok sa osvedčilo a prináša ovocie.

„Tento projekt bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie.“

„Vďaka autorom projektu za dobrú myšlienku, vytrvalosť v osvete a záujme šírenia
internetu v Pezinku a okolí. Prajem Vám energiu do ďalších podobných projektov.“
Eva Lupová, MsÚ Pezinok, účastníčka workshopov v rámci projektu PK NET

•

Mesto priateľské k deťom

Nadácia ako partner mesta Pezinok, Centra voľného času Pezinok
a Klubu podnikateľov mesta Pezinok sa v decembri 2004 zapojila do kampane
„Mesto priateľské k deťom“, vyhlásenej Detským fondom OSN – UNICEF.
Cieľom kampane je v spolupráci samosprávy, občanov, tretieho neziskového
sektora, inštitúcií a firiem v meste zlepšovať podmienky pre život detí v Pezinku –
informovať deti a ostatnú verejnosť o právach detí a vytvárať podmienky na ich
dodržiavanie, budovať zeleň a ihriská, podporovať kultúrne, športové a spoločenské
podujatia a voľnočasové aktivity pre deti a zlepšiť informovanosť o nich, prizývať deti
k rozhodovaniu o veciach, ktoré sa ich dotýkajú…
•

NÁVRATY – Malokarpatský festivalík tradičnej kultúry

Kultúrne leto v Pezinku otváral II.ročník Malokarpatského
festivalíku tradičnej kultúry NÁVRATY, ktorého hlavným koordinátorom je REVIA.
Spolu s partnermi festivalu - Mestom Pezinok, Malokarpatským múzeom
Pezinok a Kultúrnym centrom Pezinok sa snažíme oživiť folklórne tradície nášho
malokarpatského regiónu. Festivalíku predchádzali tvorivé remeselnícke dielne
v uliciach mesta.
•

Živý vianočný Orloj a charitatívny bazár

REVIA dostala ponuku zapojiť sa do Vianočných trhov 2004 v Pezinku ako
organizátor živého vianočného Orloja a účastník charitatívneho vianočného bazáru,
na ktorom ponúkali svoje výrobky riaditeľky inštitúcií z Pezinka. Výťažok z predaja
vianočného pečiva a od obdivovateľov Orloja – 4 600 Sk – bol určený pre fond
„Vykročme do života z detského domova“.

5. Mladí filantropi

Nadácia REVIA v rámci Asociácie komunitných nadácií
Slovenska, začala v decembri 2004 vďaka podpore nadácie SPP realizovať
program s názvom Mladí filantropi. Je to grantový program, ktorý spravujú mládežníci
najčastejšie vo veku od 16 do 25 rokov. Jeho cieľom je rozvíjať filantropiu medzi
mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej
žijú a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života
v nej. V projekte fungujú dve mládežnícke skupiny, 1.pre región Pezinok, Modra
a okolie, 2.pre mesto Trnava.
„Ak niečo zaváňa dobrovoľníctvom, nezištnou pomocou... som tam. Vnútorne ma to napĺňa
a cítim sa úžasne! Chcel by som pracovať v grantovej komisie, lebo si chcem vyskúšať ako
to funguje. Chcem nabrať novú skúsenosť, ktorá mi bude niekedy v budúcnosti určite
užitočná. A dúfam, že nielen mne.“
Marek Kalianko, účastník projektu Mladí filantropi

6. Vzdelávanie
•

Mladí lídri

Vďaka podpore z fondu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska REVIA
odštartovala v septembri cyklus vzdelávania mladých miestnych lídrov, ktorí sa budú
v budúcnosti schopní zapojiť do správy mesta, v ktorom žijú a prispievať tak k rozvoju
komunity.

•

Bezplatná konzultačná a poradenská činnosť obyvateľom, MVO a servis
darcom

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
Realizuje sa prostredníctvom:
 osobnej komunikácie s jednotlivými sektormi a ľuďmi v nich
 kampaní a programov nadácie REVIA – bližšie popísané na inom mieste
 médií
•

Spolupráca s médiami

ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
Televízia Pezinok, Trnavská televízia, Slovenský rozhlas, Rádio Regina, STV,
www.revia.sk, www.pknet.sk
PRINTOVÉ MÉDIÁ
Regionálna tlač
Pezinsko, Pezinčan, Pezinský podnikateľ, Modranské zvesti, Kuriér, Trnavsko,
Trnavské noviny, Svätojurské ohlasy, Tlačová agentúra TASR, SITA, ZOOM-M
•

Iné PR aktivity

Sú zamerané na zviditeľnenie podporovateľov nadácie.
Ukončenie 1.ročníka Klubu darcov – slávnostné stretnutie darcov
a obdarovaných.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých v decembri 2004
v rámci kultúrneho programu „Náš deň“, ktorý pripravilo mesto Pezinok sme
poďakovali všetkým darcom do Fondu Rozlet pre Maťa.
•

Asociácia komunitných nadácií Slovenska

REVIA ako zakladajúci člen Asociácie komunitných nadácií
Slovenska (zaregistrovanej v 2003) podporuje jej nasledovné ciele:
•
•
•

združovať komunitné nadácie na Slovensku
aktívne obhajovať záujmy komunitných nadácií v rámci neziskového sektora
a navonok k partnerom z jednotlivých sektorov (štát, samosprávy,
podnikateľská sféra)
garantovať prijatými štandardami úroveň kvality činnosti komunitných nadácií
– členov Asociácie komunitných nadácií

KTO TVORÍ REVIU?
Správna rada
• Ing. Peter Huňor, Svätý Jur
predseda správnej rady, ekonóm, podpredseda Výkonného výboru FNM, pôsobí ako
poradca v oblasti investícií
• Peter Guštafík, BA, Pezinok
prekladateľ, projektový manažer a konzultant Partners for Democratic Change –
Slovakia
• JUDr. Iveta Hricová, PhD., Bratislava
právnička, Ministerstvo zahraničných vecí
• Ing. Ria Mácsová, Pezinok
ekonómka a podnikateľka, Anec Tel Group
• Mgr. Eva Megová, Bratislava
manažérka pre ľudské zdroje, IBM Slovensko
• MUDr. Zlata Novotná, Pezinok
lekárka, pracuje v Poliklinike Ružinov ako internistka
• Ing. Tomáš Zedníček, Pezinok
finančný analytik, Pro Partners, o.c.p., a.s.
do októbra 2004:
Peter Bittner, Pezinok
riaditeľ Televízie Pezinok
Ing. Marián Šipoš, Pezinok
stavebný inžinier, projektant

Revízor
• Ing. Tatiana Mažárová , Bratislava
environmental konzultant, Indaver, Belgicko

Pracovníci nadácie
•
•
•

RNDr. Drahoslava Finková, správkyňa nadácie
Ing. Zuzana Frnová, programová manažérka
Mgr. Ľubica Macková, na materskej dovolenke

SÚVAHA (k 31.12.2004)
Súvaha (v tis Sk)
STRANA AKTÍV

č.

Účtovné obdobie

r.
Brutto

Korekcia

b

1

2

3

4

súčet r. 002+009+021

001

7 446

136

7 310

6 124

r. 010 až 020
(031)

009
010

1 274
10

136
x

1 138
10

1 215
10

Stavby

(021 - (081 - 092AÚ)

012

1 240

112

1 128

1 191

Stroje, prístroje a zariadenia

(022 - (082 + 092AÚ)

013

24

24

r. 022 až 027
(063 - 096 AÚ)

021
024

6 172
4 910

6 172
4 910

4 910
4 910

(043 - 096 AÚ)

A
A. Majetok spolu
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet
Pozemky

Finančné investície súčet
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
Obstaranie dlhodobých finančných investícií

027

1 262

r.001 až 027

991

22 338

r. 029+036+041+049+056

028

r. 042 až 048

041

Pohľadávky z obchodného styku (331AÚ až 315AÚ)-391AÚ okrem r. 035

042

Daňové pohľadávky

044

Kontrolné číslo
B. Obežný majetok
3. Krátkodobé pohľadávky

(341 až 345)

4. Finančný majetok
Pokladnica
Bankové účty
Obstaranie krátkodobých finančných investícií
5. Prechodné účty aktív
Náklady budúcich období

Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
Netto

13

1 262
408

21 930

18 373

2 503

2 503

1 134

15

15

8

15

15

1

x

7

r. 050 až 055
(211 + 213)

049
050

2 488
24

x
x

2 488
24

1 124
14

(221 + 261)

051

1 914

x

1 914

810

055

550

x

550

300

(259)
r. 057 až 059
(381)

056
057

AKTÍVA celkom

r. 001 a 028

060

9 949

136

9 813

7 258

Kontrolné číslo

r.028 až 060

992

17 458

136

17 322

10 660

č.r.

b

5

061

9 734

7 223

062
063

200
200

200
200

r 067 až 069
(+;-931)

066
067

9 534
x

7 023
1 246

(+;-;932)

068

7 023

5 777

(+;-963)

069

2 511

x

r. 071 + 074 + 081 + 091 + 095

070

79

35

074
078

5
5

5
5

081
082

74
37

30
2

083

9

14

084

19

9

085

9

3

A
A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív
1.Fondy organizácie
Základné imanie

r. 063 až 065
(901)

2. Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov
Účet ziskov a strát
2.Dlhodobé záväzky
Sociálny fond
3.Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku

r. 075 až 080
(956)
r. 082 až 090
(321 až 325) okrem r. 073

Záväzky voči zamestnancom

(331 + 333)

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia
Daňové záväzky
Ostatné záväzky

r. 062 + 066

(336)
(341 až 345)

(379 AÚ + 373 AÚ + 954 AÚ + 959 AÚ)

Účtovné
obdobie

2
2

Bezprosredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
6

STRANA PASÍV

B. Cudzie zdroje

x
x

090

2

PASÍVA celkom

r. 061 + 070

099

9 813

7 258

Kontrolné číslo

r. 061 až 099

993

39 252

29 032

PRÍJMY 2004

NADAČNÉ ZDROJE

1 228 169 Sk

28 %

PRÁVNICKÉ OSOBY

378 339 Sk

9%

FYZICKÉ OSOBY

39 085 Sk

1%

803 312 Sk

18 %

319 726 Sk

7%

1 599 497 Sk

37 %

Nadácia SPP, Nadácia Ekopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti,
Slovenská akademická asociácia, Nadácia pre deti Slovenska

mestá a obce regiónu, Tatrabanka, a.s. Bratislava,
BEZ Transformátory, a.s. Bratislava, Beta car, spol. s r.o. Pezinok

Jednotlivci, Deň úsmevu

2 % daní
od fyzických a právnických osôb

FONDY

Fond Alternatívne spracovanie odpadov, spol. s r.o. Pezinok, Fond Pro Partners, o.c.p., a.s. Bratislava, Rozlet pre Maťa, Fond
Vinárskych tradícií, Fond Vykročme do života, Fond Dobrej babičky, Fond Klub darcov

INÉ

Phare, štátny rozpočet, úroky, študentská prax, poplatky

CELKOVO

4 368 128 Sk

VÝDAVKY 2004

PROGRAMOVÉ NÁKLADY

100%

(v Sk)

1 176 654 Sk

66 %

PERSONÁLNE NÁKLADY

373 101 Sk

21 %

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

224 173 Sk

13 %

Projekty grantového programu a účelovo viazané projekty

Mzdy, odvody, dohody o pracovnej činnosti,
stravné, sociálny fond

Externé služby/ Audit, účtovné služby, poradenstvo

50 465 Sk

Komunikačné náklady/ Internet, telefónne poplatky, poštovné

41 091 Sk

Marketing/ Výročná správa, príloha
Prevádzka kancelárie/ Daň, domový odpad
elektrina, nájom, plyn, poistenie
Technické vybavenie/ Softwér, multifunkčné zariadenie

35 010 Sk
41 683 Sk
24 506 Sk

Ostatné
29 308 Sk
Bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov, kancelárske potreby, kolky
a poplatky, konferencie, spotrebný materiál, zákonné poistenie,
reprezentačné, cestovné, iné služby

CELKOVO

1 773 928 Sk

100%

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (k 31.12.2004)
REVIA - MALOKARPATSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE
Výkaz ziskov a strát (v tis Sk)
Číslo
riadk
u
č.
účtu

Náklady

Hlavná
nezdaňovan
á
7

Činnosť
Podnikateľsk
á

Bezprostredne
Spol
u

predchádzajúce

zdaňovaná

účtov.obdobie

8

9

10

501

Spotreba materiálu

01

37

37

5

502

Spotreba energie

02

8

8

11

512

Cestovné

06

14

14

2

513

Náklady na reprezentáciu

07

3

3

518

Ostatné služby

08

390

390

186

521

Mzdové náklady

09

380

380

308

524

Zákonné sociálne poistenie

10

101

101

104

527

Zákonné sociálne náklady

12

10

10

44

532

Daň z nehnuteľností

15

1

1

545

Kurzové straty

21

2

2

164

549

Iné ostatné náklady

25

22

22

16

551

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

26

75

75

31

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

34

785

785

434

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

29

29

72

Účtovná trieda 5 celkom r. 01 až 35

36

1 857

1 857

1 377

Kontrolné číslo r. 01 až 36

994

3 714

3 714

2 754

Číslo
Hlavná
riadk nezdaňovan
u
á
č.
účtu

Výnosy

7

Činnosť
Podnikateľsk
á

Bezprostredne
Spol
u

predchádzajúce
účtov.obdobie

zdaňovaná
8

9

10

16

31

602

Tržby z predaja služieb

38

644

Úroky

51

649

Iné ostatné výnosy

56

11

11

17

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

67

3 470

3 470

2 356

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

68

76

76

63

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

70

795

795

153

Účtovná trieda 6 celkom

3
16

r. 37 až 71

72

4 368

4 368

2 623

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 72 - 36
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 73 - (r. 74 +r. 75) )
(+/-)

73

2 511

2 511

1 246

2511

2 511

2 511

1 246

Kontrolné číslo

995

13 758

13 758

7738

r. 37 až 76

REVIA – MALOKARPATSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE
ZA FINANČNÚ PODPORU:
● Nadácia SPP ● Nadácia Ekopolis ● Nadácia Otvorenej spoločnosti ●
Slovenská akademická asociácia ● Nadácia pre deti Slovenska
● Fond Phare Európskej únie ● Tatrabanka, a.s. Bratislava ●
BEZ Transformátory, a.s. Bratislava ● Beta car, spol. s r.o. Pezinok
● Brose Bratislava, spol. s r.o. ● LUMA Viničné ● Olympo Bratislava, s.r.o. ●
OSOP spol. s r.o. Pezinok ● Protetika, a.s. Bratislava
● Wertheim Safes Ltd., spol. s r.o. Modra ●
MsÚ Modra ● MsÚ Pezinok ● MsÚ Trnava ● MsÚ Svätý Jur
● OÚ Budmerice ● OÚ Doľany ● OÚ Dolné Orešany ● OÚ Horné Orešany ●
OÚ Jablonec ● OÚ Viničné ● OÚ Vinosady
● individuálni darcovia v zbierkach a z 2% daní ●
Klub darcov
● Adamovičová Anna ● manželia Bachmayerovci ● Bittner Peter ● Bokrošová Oľga ●
Briestenský Ladislav ● Burgerová Paulína ● manželia Bútorovci ● Féder František
● Finka Mário ● Fisher Ivan ● Fraňo Peter ml. ● Frič Viliam ● Frnová Zuzana ●
Galan Peter ● Gottschall Vojtech ● Guštafík Peter ● Hanusek Marián
● Janošková Andrea ● Klamová Daniela ● Macs Roman ● Macháčková Elena ●
Martán Ivan ● Mikletičová Magdaléna ● Novotná Zlata ● Pastucha Pavol
● Podmanický Ján ● Radičová Viera ● Sandtnerová Zuzana ● Sroková Tatiana ●
manželia Šebovci ● Šipoš Marián ● Šišková Eva ● Takáčová Anna
● Walter Peter ● Zemanová Anna ●
Fondy
● Alternatívne spracovanie odpadov , spol. s r.o. Pezinok ●
Doprastav, a.s. Bratislava ● Pro Partners, o.c.p., a.s. Bratislava
● Kopa ● Pobudová Elena ● Pospechová Jana ● Šišková Eva ●
individuálni darcovia v zbierkach

ZA MATERIÁLNU PODPORU:
● rodina Finková ● rodina Frnová ● Šišková Eva ● redakcia časopisu Mama a Ja

ZA SLUŽBY:
● Ad Sun Svätý Jur ● AT Clip Pezinok ● Bacigalová Darina ● Baranovič Roman ●
Bittner Peter ● Bokrošová Oľga ● Danišek Rastislav ● Drahoš Ján ● Feďo Radoslav
● mesto Pezinok ● Farkašová Zuzana ● Finka Mário ● Finková Drahoslava ●
Frnová Katarína ● Frnová Zuzana ● Gerhátová Daša ● Guštafík Peter
● Hanúsková Anna ● Hricová Iveta ● Huňor Peter ● Juricová Jarmila ●
Klamová Daniela ● Klub podnikateľov mesta Pezinok ● Konfráter Milan
● Kultúrne centrum Pezinok ● lokálne médiá ● Lupová Eva ● Macková Ľubica ●
Mácsová Ria ● Maneková Natália ● Marnuseková Anastázia ● Maťusová Ivana
● Mažárová Tatiana ● Megová Eva ● Mestská televízia Trnava ● Mihálik Ján ●
mimovládne organizácie regiónu ● Novotná Zlata ● Pijáková Iveta ● Pokrivčák Peter
● Robert Adamek - Road Bratislava ● rodina Frnová ● Ružička Ľudovít ●
Rybecká Mária ● Schmidt Jozef ● Šišková Eva ● Sroka Ivan ● Sroková Tatiana
● Šimová-Juríčková Mária ● Šipoš Marián ● Šišková Eva ● Televízia Pezinok ●
Vlasáková Beata ● Vranková Mária ● Zedníček Tomáš
● základné, umelecké a stredné školy regiónu ●

