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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 
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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 re-
gióne 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.
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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. 

"Človek je tvor, ktorý je prinútený žiť v komunite - spoločenstve iných ľudí. Ignorovať 
tento fakt sa mi zdá nezodpovedné. Preto s radosťou podporujem aktivity, ktoré majú snahu 
tento fakt zjemniť. Formy a spôsoby sú rôzne - a viaceré z nich ponúka podľa mňa komunitná 
nadácia REVIA a teším sa tomu..."

Ing. Marian Šipoš, poslanec mestského zastupiteľstva, Pezinok
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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 5 člennou 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

Projekt musí mať komunitný charakter a musí byť určený pre čo najväčší počet obyvateľov.
Projekt musí byť neziskový, so zapojením dobrovoľníckej práce a osobným vkladom 
žiadateľa (organizačná práca, finančný či nefinančný vklad).
Projekt musí byť financovaný viaczdrojovo - okrem nadácie REVIA a vlastného 
finančného vkladu žiadateľa sa na financovaní musia podieľať ďalšie subjekty.
Žiadateľ musí byť právne a odborne spôsobilý zrealizovať projekt. 
Žiadateľ nemôže požiadať o ďalší grant, ak ešte nemá splnené všetky zmluvné záväzky        
z minulosti. 
Žiadateľ môže žiadať o podporu maximálne do výšky 10.000,- Sk, výnimočne 20 000 Sk.
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. 
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 

- 5 -

REVIA



Za obdobie existencie organizácie (1997 - 2003) bolo podporených celkovo 460 projektov         
v sume 4 233 196 Sk.

V roku 2003 bolo podporených 59 projektov v sume 373 300,- Sk.

Schválené granty podľa oblastí:

mládežníckej       - 20 projektov v sume 109 800 Sk
športovej                - 13 projektov v sume   91 000 Sk
otvorenej       -   9 projektov v sume   73 000 Sk
kultúrnej -   6 projektov v sume   21 000 Sk
sídliskovej    -   4 projekty  v  sume   48 000 Sk
environmentálnej -   4 projekty  v  sume   24 000 Sk
sociálnej -   3 projekty  v  sume     6 500 Sk

Z 59 projektov bolo do t.č. (30.4. 2004) zrealizovaných a vyúčtovaných  47  projektov v sume 
262 300 Sk (8,2%). Obsahovali vysoký podiel dobrovoľníckej práce - predstavovala po 
vyčíslení sumu 1 122 464 Sk (35%) - 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 1 527 210 Sk - 47,6%), i poskytnutím   služieb, 
materiálu, know - how (v sume 296 458 Sk - 9,2%). 

Celková vytvorená hodnota  realizovaných 47 projektov je  3 208 432 Sk (100%). 

Finančné prostriedky poskytnuté nadáciou  sa zhodnotili 12,2 násobne.

Aktivizácia ľudí v regióne je podmienená i monitorovacím procesom, ktorý vyžaduje 
nasledovnú starostlivosť o výsledky projektov a zabezpečenie  ich kontinuity do budúcna.  
Uvedených 47 projektov organizačne zabezpečovalo 371 organizátorov - dobrovoľníkov a 
zúčastnilo sa na nich približne 13 649 obyvateľov.

V rámci otvoreného grantového programu nadácia manažovala finančný dar spoločnosti 
Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava v sume 30 000,- Sk na školské neziskové projekty. Grantová 
komisia spolu so zástupcami spoločnosti Generali sa rozhodla podporiť 8 školských projektov, 
ktoré predložili základné školy v Pezinku a v Modre.
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POVEDALI O PROJEKTOCH ...

KULTÚRA
Projekt: DEJA VUE - Spomienka na Deža Ursínyho, 2003

Dušan Lančarič - OI Deja Vue, Pezinok
"Spokojnosť. Vnútorný pocit a pozitívne reakcie ľudí ma utvrdzujú v tom, 

že akcia DÉJA VUE má zmysel."

ŠPORT
Projekt: Beh "Cez hornoorešanské vŕšky", XXIII. ročník, 2003
Drahomír Malíšek - Bežecký klub Viktória, Horné Orešany

"...rekordný počet slovenských a českých bežcov, 500 divákov, skupina historického šermu, 
táborák, tanečná zábava...preteky získali NAJ v slovensko - moravskej Grand Prix."

DETI A MLÁDEŽ
Projekt: Mládežnícke leto 2003

Peter Walter - Športový klub Malé Karpaty, Modra
"Putovný tábor po Malých Karpatoch bol pre deti niečím novým. Spánok pod hviezdami, 

priamy kontakt s prírodou, zodpovednosť za seba a celú skupinu. To sú hodnoty a poznatky, 
ktoré sa dajú len máločím nahradiť."

SOCIÁLNY PROGRAM
Projekt: Letný rekreačno - výchovný tábor 2003

Daniela Budinská, Pezinok
"…navodenie pozitívnej zmeny u detí s poruchami správania v príjemnom 

a uvoľnenom prostredí a výborný motivačný prostriedok v rámci  terapie…"
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EKOLÓGIA
Projekt: Z okolia kus, 2003

Andrej Brezianský - OZ Ateliér, Svätý Jur
"...výstava spojená s ekologickou info kampaňou o kompostovaní v záhrade, divadelné 

predstavenie s ekologickou tematikou a bluesové koncerty...Dobrá vec sa podarila."

VÝCHOVA, VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO
Projekt: Deti deťom, 2003

Alena Kintlerová, Anna Šikulová - Základná škola Ľ.Štúra, Modra
"Našim cieľom bolo oživiť steny spoločných priestorov priamou maľbou na stenu. 

Pani učiteľka načrtla kresbu a deti sa s radosťou pustili do práce. A ak by ste 
sa ich náhodou spýtali prečo a načo to všetko, tak, ako ostatným zvedavcom, 

aj Vám by povedali :"Aby v škole bolo krajšie!"

INVESTIČNÝ PROJEKT
Projekt: Výstavba krytej tribúny, 2003
Milan Švončinár - TJ Dolné Orešany

"Konečne sa vybavením štadióna dostaneme na úroveň klubov, 
ktoré sú vo výkonnosti s našou TJ porovnateľné."

OTVORENÝ PROGRAM
Projekt: Vínne trhy 2003

Ján Hacaj - Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, Pezinok
"Podujatie dlhodobo prispieva k rozvoju regiónu 

a posilneniu vnímania vín ako kultúrneho nápoja.”
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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 predurčený 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 kreatív-
nych aktivít voľnočasového charakteru detí a mládeže v Modre s dôrazom na športové 
lezenie

- 9 -

REVIA



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 všetky 
prostriedky z fondu na určený účel.

Fond na rozhýbanie človeka - založený nadáciou a OZ P.R.D. Pezinok na podporu 
zdravotnej rehabilitácie Laja Slimáka po autonehode.
Fond Valter - založený v júni 2003 Elenou Galánkovou na zakúpenie špeciálneho bicykla 
a pre skvalitnenie života 23 ročného Valtera Schlegela, ktorý následkom prekonania 
detskej mozgovej obrny trpí problémami s jemnou motorikou a chôdzou.
Fond Rozlet pre Maťa - založený v septembri 2003 Romanou Krasulovou, na zdravotnú 
rehabilitáciu 22 ročného Maťa Kohúta, ktorý utrpel ťažký úraz krčnej chrbtice. 

Pre mimovládne organizácie a fyzické osoby, ktoré majú záujem na manažovaní a 
zhodnocovaní svojich finančných prostriedkov prostredníctvom nadácie. 

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 Venuša - založený Annou Mrázovou a Annou Štilhammerovou pre aktivity 
svojpomocného zoskupenia žien v Pezinku
Fond Vinárskych tradícií - založený nadáciou na rozvíjanie individuálneho darcovstva 
počas vinárskych aktivít v regióne

"Bicykel je nevyhnutnou súčasťou môjho života, pomáha mi uľahčovať môj každodenný 
život. Zvyknem vravievať, že sú to moje druhé nohy...”

Valter Schlegel, Pezinok 

- 10 -

REVIA



- 11 -

REVIA

autor: Natalia Bencicová, Modra, 9 rokov



Rozvoj darcovstva 

Spolupráca so samosprávami regiónu Malokarpatskej vínnej cesty

Nadácia REVIA v roku 2003 pokračovala v spolupráci s 18 mestami a obcami regiónu 
Malokarpatskej vínnej cesty  (Bratislava - Vajnory, Svätý Jur, Pezinok, Limbach, Viničné, 
Vinosady, Modra,  Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Štefanová,  Dolné Orešany, Dubová, Horné 
Orešany, Jablonec, Píla, Suchá nad Parnou). 

Spolupráca prebieha na dobrovoľnej partnerskej báze. Nadácia podporila neziskové aktivity 
vychádzajúce z potrieb jednotlivých komunít (viď prehľad podporených projektov). Vzhľadom na 
aspekty rozvoja Malokarpatskej vínnej cesty, v máji roku 2003 prebehli prvé rokovania o  možnej 
spolupráci medzi nadáciou REVIA a mestom Trnava. Tým dôjde k rozšíreniu pôsobnosti KN na 
území so 160 000 obyvateľmi.

           
"...výborná spolupráca s nadáciou a hlavne, že ľudia začali veriť komunitným nadáciám..."

     
MVDr. Jaroslav Molnár, zástupca starostu, Budmerice

Kampaň 1% z daní fyzických osôb

V  roku 2003 prejavilo dôveru komunitnej 
nadácii množstvo ľudí. Nadácia REVIA získala z 
1% daní v roku 2003 sumu  152 815 Sk. Uvedená 
suma sa vráti obyvateľom späť do regiónu  v  r. 
2004 formou podpory neziskových  projektov v 
grantovom programe a na zabezpečenie činnosti 
organizácie.
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Klub darcov

Asociácia komunitných nadácií Slovenska nadviazala v septembri 2003 spoluprácu so 
spoločnosťou 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 otvorila aj nadácia REVIA. 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. Klub darcov nadácie 
REVIA mal ku koncu roka 2003 6 darcov v troch rôznych kategóriách (sympatiznat, darca, 
filantrop), ktorí spolu prispeli sumou 14 333,- Sk.

                            "Myslím si, že je dôležitejšie darovať v menších čiastkach, ale konať tak pravidelne.
     Naučiť sa byť si vzájomne prospešný."

    Vladimír Mikletič, podnikateľ, Pezinok

Pohár vína pre zdravie

Región Malokarpatskej vínnej cesty je charakteristický tradíciou pestovania hrozna a výrobou 
vína a vinárskych produktov. Cieľom projektu je podpora myšlienky individuálneho darcovstva 
obyvateľov a návštevníkov regiónu na akciách vinohradníckeho charakteru v prospech zachovania 
vinárskych tradícií. V roku 2003 sa takýmto spôsobom vyzbieralo 18 740 Sk, ktoré sú základom do 
grantového programu pre vinárov v roku 2004.
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Kampaň Deň úsmevu

Snahou nadácie je zaviesť tradíciu a povzbudzovať individuálne darcovstvo v regióne. V rámci 
kampane sme verejnosti ponúkli pozitívne naladenie, pozastavenie sa v rýchlom, uponáhľanom 
živote a zamyslenie sa v duchu sloganu kampane "Smejme sa srdcom". Získali sme malých 
dobrovoľníkov z  miest a obcí  - deti zo základných a materských škôl a MVO - celkom 17 
subjektov a asi 50 jednotlivcov, ktorí sa stotožnili s cieľom kampane a ktorí v tričkách s logom 
kampane a logom nadácie prostredníctvom predaja pohľadníc a výtvorov, ktoré vyrobili deti          z 
regiónu, získali v roku 2003 sumu 20 000 Sk, ktorá sa použila na školské projekty v roku 2004.

"Na Dni úsmevu sa mi páčilo, že som mohla pomôcť škole. Naučila som sa rôzne nové veci           
a veľa sme sa nasmiali. Páčilo sa mi, že ľudia boli ochotní prispieť..."

(Renáta, Pezinok, 2003)

•

"...zúčastnené deti mali veľkú radosť, pretože pohyb, zábava a vlastná realizácia                 
vyvoláva u detí úsmev a pohodu."

Oľga Fraňová, riaditeľka Materskej školy, Vinosady, Deň úsmevu 2003

•

"Teší nás, že nadácia prostredníctvom takejto akcie zviditeľňuje školu a prácu detí.                       
Sú šikovné a tvorivé."  

rodič, Suchá nad Parnou, Deň úsmevu 2003
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Rozvoj dobrovoľníctva
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 rozdelenie 
finančných prostriedkov na granty, rozpočet na regranting, nesie zodpovednosť za 
rozhodnutia o príjemcoch grantov

Tvorí ju: Z.Novotná, M.Šipoš, J.Vitáloš, D.Klamová, D.Finková

marketingová komisia - vypracúva a navrhuje stratégiu komunikácie s verejnosťou 
prostredníctvom médií, informuje Správnu radu o PR aktivitách, vypracúva a navrhuje 
stratégiu image nadácie

Tvorí:   P. Bittner, Ľ. Macková

investičná komisia - navrhuje investičnú politiku, stanovuje ciele výnosov, vyberá 
investičnú inštitúciu, ktorá bude manažovať fondy nadácie

Tvorí: R.Danišek, P.Huňor, P.Guštafík, I.Maťusová

• GRANTISTI 
realizátori dobrovoľníckych projektov

- pozri Zoznam podporených projektov v roku 2003

• 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.
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T.č. spolupracuje s nadáciou celkovo 18 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, Ján Drahoš - Horné Orešany, Peter Cibira - Suchá nad Parnou, 
Romana Tomašovičová - Vištuk.

• ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY REGIÓNU

• NIEKTORÉ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V REGIÓNE 

• INDIVIDUÁLNI DOBROVOĽNÍCI ALEBO SYMPATIZANTI

• EKOKAMPAŇ ZA ČISTEJŠÍ PEZINOK

spoluiniciovala nadácia Revia v spolupráci s mestom Pezinok. Cieľom kampane bolo  
kultivovanie ekologického myslenia a konania ľudí v meste a zapojenie širokej verejnosti do 
starostlivosti  (vrátane preberania zodpovednosti a podielania sa na rozhodovaní) o vzhľad mesta a 
stav životného prostredia v ňom. Na záver kampane sa uskutočnil benefičný koncert.
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SLOVÁ DOBROVOĽNÍKA...

"Vďaka Vám za Vašu finančnú a ľudskú podporu. Je skvelé stretávať ľudí naladených                
na spoločnú vlnovú dĺžku. Nech sa Vám i naďalej darí byť slniečkom v tomto našom 

malokarpatskom regióne. Nech sa ešte veľa nadšencov ako my môže zohrievať                              
pod Vašimi lúčmi..."

Monika Miklošková, OZ Rodinné centrum, Svätý Jur
•

"Práca pre nadáciu sa pre mňa stala výzvou - mám na mysli - ľudskou výzvou.                            
V bežnom živote sa stretávam s predsudkami voči práci tretieho sektora a zdalo sa mi,                 

že prácou pre nadáciu na jednej strane celý systém lepšie pochopím, ale ľudom,                          
pre ktorých sa stala práca v REVII, aj trochu pomôžem."

Doc. JUDr. Iveta Hricová, Phd., právnička, Bratislava 

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

Realizuje sa prostredníctvom: 

osobnej komunikácie s jednotlivými sektormi a ľuďmi v nich
kampaní a programov nadácie REVIA (Pohár vína pre zdravie, Deň úsmevu, Klub darcov, 
1%, Ekokampaň za čistejší Pezinok) - bližšie popísané na inom mieste
médií

Spolupráca s médiami 
ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ

Televízia Pezinok, Trnavská televízia, Slovenský rozhlas, Katalóg firiem www.pezincan.sk, 
internetová stránka nadácie www.revia.sk, tvorená a spravovaná Radoslavom Feďom

PRINTOVÉ MÉDIÁ

Regionálna tlač: Pezinsko, Pezinčan, Pezinský podnikateľ, Modranské zvesti, Trnavsko, 
Trnavské noviny, Novinky z radnice, Svätojurské ohlasy, Duchovné zvesti, Vajnorský hlas, 
Šenkvičan, Báhonské listy, Tlačová agentúra SITA, TASR

Pezinské okno: V roku 2003 vydala KN REVIA jediné číslo občasníka Pezinského okna          v 
mesiaci február v náklade 9 000 ks a distribuovala ho prostredníctvom dobrovoľníkov v regióne 
Malokarpatskej vínnej cesty. V časopise vytvárame kontinuálne od roku 1999 priestor pre 
zviditeľnovanie darcovských aktivít, predstavovanie úspešných neziskových projektov v regióne, 
aktuálne témy verejnej diskusie, informovanie o aktivitách nadácie a podporených projektoch.
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Iné PR aktivity
Sú zamerané na zviditeľnenie podporovateľov nadácie.

Poďakovanie všetkým darcom do Fondu Valter v rámci kultúrneho programu "Náš deň", ktorý 
pripravilo mesto Pezinok pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých v decembri 
2003

Distribúcia knižky "SPOJENIA …", vydanej nadáciou REVIA v novembri 2002. Knižka 
obsahuje ucelenú prezentáciu 27 MVO v regióne Malokarpatskej vínnej cesty - kontakty, históriu, 
ciele činnosti, aktivity, radosti i starosti dobrovoľníkov, skúsenosti so získavaním finančných 
prostriedkov na činnosť.

Asociácia komunitných nadácií Slovenska

REVIA sa stala zakladajúcim členom Asociácie komunitných nadácií 
Slovenska, ktorá bola zaregistrovaná 29.10.2003.

Cieľom Asociácie je :

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

Peter Guštafík, BA, Pezinok Predseda Správnej rady, prekladateľ, projektový manažer
a konzultant Partners for Democratic Change - Slovakia

Peter Bittner, Pezinok  Riaditeľ Televízie Pezinok, hudobník, člen občianskeho
združenia "Pezinské Rozprávkové Divadlo"

Ing. Rastislav Danišek, Bratislava Ekonóm, finančný poradca, riaditeľ  firmy  obchodujúcej 
s cennými papiermi Pro Partners, o.c.p., a.s. · 
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REVIA

JUDr. Iveta Hricová, PhD., BA Právnička, pracuje na Ministerstve  zahraničných vecí,
pôsobila  štyri roky v diplomatických službách v USA,
t.č. vo Veľkej Británii. Je hosťujúcou docentkou na
Katedre práva  Trnavskej Univerzity.

Ing. Peter Huňor, Svätý Jur Ekonóm, podpredseda Výkonného výboru FNM, pôsobí
ako poradca v  oblasti investícií.

MUDr. Zlata Novotná, Pezinok Lekárka, pracuje v  NsP Ružinov  ako internistka.
Ing. Milan Pavelka, Pezinok Podnikateľ v oblasti vinárstva a vinohradníctva, predseda

OZ Malokarpatská vínna cesta. · 
Ing. Marian Šipoš, Pezinok Stavebný inžinier - projektant, dirigent Občianskeho

združenia  "AD UNA CORDA, pezinský chrámový
zbor".  · 

Jiří Vitáloš, Pezinok Živnostník v oblasti stavebnej, stolárskej činnosti, filmu 
a reklamy. Člen občianskeho združenia "Karpaty 
Slovakia". 

REVÍZOR

Ing.Tatiana Mažárová, Bratislava, Environmental konzultant, Indaver, Belgicko

PRACOVNÍCI NADÁCIE

RNDr. Drahoslava Finková, správkyňa nadácie      

Mgr. Ľubica Macková, od mája 2003 na materskej dovolenke

Ing.  Michal Kopec, vojak na civilnej službe
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GRANTOVÝ PROGRAM
PODPORENÉ PROJEKTY v roku  2003

• KULTÚRNY PROGRAM

Názov projektu: Deja vue - Spomienka na Deža Ursínyho 
Realizátor, suma: Lančarič Dušan, Pezinok, 5 000 Sk
Charakter projektu: Koncert kapiel a premietanie filmov na počesť hudobníka a filmára 

D. Ursínyho

Názov projektu: Návraty - Dni malokarpatského folklóru 
Realizátor, suma: Frnová Zuzana, Pezinok, 2 500 Sk
Charakter projektu: Tvorivé dielne detí a výstava ich výrobkov, vystúpenia folklórnych

súborov z regiónu.

Názov projektu: Spoločný koncert s LŠU Hustopeče
Realizátor, suma: OZ Rodičovská rada pri LŠU, Modra, 7 000 Sk 
Charakter projektu: Porovnanie úrovne výučby, skúseností a dosiahnutých výsledkov

formou spoločného koncertu dvoch partnerských umeleckých škôl  

Názov projektu: Dychovky v preši 
Realizátor, suma: Spolok Dychovej Hudby Cajlané, Pezinok, 5 000 Sk
Charakter projektu: Rozvíjanie národnej hudobnej tradície a medzinárodnej spolupráce 

v oblasti dychovej hudby

Názov projektu: Vážna hudba v srdciach mladých 
Realizátor, suma: Deáková Diana, Pezinok, 500 Sk
Charakter projektu: Prezentácia vážnej hudby pre všetky vekové kategórie

Názov projektu: Festival Eugena Suchoňa V. ročník
Realizátor, suma: ZUŠ Eugena Suchoňa, Pezinok, 1 000 Sk
Charakter projektu: Udržiavanie hudobnej tradície mesta Pezinka - rodiska E. Suchoňa. 

Vytvorenie priestoru pre mladých hudobných interpretov.

REVIA
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MLÁDEŽNÍCKY PROGRAM

Názov projektu: Školáčik 
Realizátor, suma: ZŠ Viničné, 3300 Sk
Charakter projektu: Vydávanie školského časopisu pre deti aj pre širokú verejnosť 

o dianí v škole

Názov projektu: Školské rozhlasové štúdio -Výbuch
Realizátor, suma: ZŠ Vajanského, Modra, 2400 Sk
Charakter projektu: Vysielanie školského rozhlasu počas prestávok formou počúvania hudby

a hovoreného slova svojich rovesníkov

Názov projektu: Mládežnícke leto 2003 
Realizátor, suma: Malé Karpaty Športový klub, Modra, 3 000 Sk
Charakter projektu: Letné tábory pre deti a mládež so zameraním na pobyt v prírode 

a rekreáciu 

Názov projektu: Street party 2003
Realizátor, suma: Minda Daniel, Pezinok, 5 000 Sk
Charakter projektu: Kultúrno - športová akcia, kde mladí umelci 

a športovci prezentujú svoju činnosť

Názov projektu: Deti deťom 
Realizátor, suma: ZŠ Ľ. Štúra, Modra, 5 000 Sk
Charakter projektu: Skrášlenie priestorov školy. Maľba stien voľnou technikou 

žiakmi školy. 

Názov projektu: Školská knižnica
Realizátor, suma: ZŠ Vajanského, Modra, 4 000 Sk
Charakter projektu: Zriadenie školskej knižnice cudzích jazykov - zakúpenie literatúry

Názov projektu: Tvorivá dieľňa - Socrates Comenius
Realizátor, suma: ZŠ Fándlyho, Pezinok, 2 000 Sk
Charakter projektu: Deti I. stupňa si vyskúšali činnosti vychádzajúce 

z ľudových tradícií (hrnčiarstvo, pekárstvo, čipkárstvo, pernikárstvo).

Názov projektu: Detský denný letný tábor
Realizátor, suma: Krajčírovičová Petra, Svätý Jur, 2 000 Sk
Charakter projektu: Účelové využitie voľného času detí počas školských prázdnin 

REVIA
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Názov projektu: Vybudovanie klubu detí a mládeže 
Realizátor, suma: Slovenský červený kríž, Limbach, 6 000 Sk
Charakter projektu: Vybudovanie klubu, zahájenie činnosti, 

nácvik poskytovania prvej pomoci

Názov projektu: Multimediálne školské  jazykové centrum 
Realizátor, suma: ZŠ Kupeckého, Pezinok, 5 000 Sk
Charakter projektu: Umožniť deťom využívať pri vyučovaní 

a učení sa moderné technológie.

Názov projektu: ZEA - fitbalovvý klub 
Realizátor, suma: ZŠ Holubyho 14, Pezinok, 4 000 Sk
Charakter projektu: Vybudovanie klubu, v ktorom budú mať žiaci možnosť aktívne 

ovplyvňovať svoj zdravotný stav prostredníctvom cvikov, zameraných
na posilňovanie chrbta.

Názov projektu: Vydávanie školského časopisu 
Realizátor, suma: ZŠ Fándlyho, Pezinok, 2 000 Sk
Charakter projektu: Vydávanie školského časopisu, do ktorého prispievajú jednotliví žiaci.

Názov projektu: Rekonštrukcia športového ihriska II. 
Realizátor, suma: ZŠ Fándlyho, Pezinok, 10 000 Sk
Charakter projektu: Dobudovanie basketbalového ihriska na školskom dvore.

Názov projektu: Rozšírenie počítačovej učebne 
Realizátor, suma: ZŠ Holubyho, Pezinok, 15 800 Sk
Charakter projektu: Zakúpenie multimediálneho počítača do počítačovej učebne, 

ktorý budú využívať deti na hodinách informatiky.

Názov projektu: Rekonštrukcia športového ihriska III. 
Realizátor, suma: ZŠ Fándlyho, Pezinok,  7 000 Sk
Charakter projektu: Dokončenie rekonštrukcie športového ihriska položením nového

asfaltového povrchu.

Názov projektu: Internetová trieda 
Realizátor, suma: ZŠ Ľ. Štúra Modra,   8 000 Sk
Charakter projektu: Implementácia informačných technológií do vyučovacieho procesu.

Využitie internetu pri vyučovaní aj pri organizovaní záujmovej činnosti
žiakov.

REVIA
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Názov projektu: Centrum detí Margarétka 
Realizátor, suma: Detské štúdio Margarétka, Modra,  11 800 Sk
Charakter projektu: Vytvorenie podnetného miesta pre hru, sebarealizáciu a rozvoj

fyzických a psychických schopností detí.

Názov projektu: Tvorivá dieľňa
Realizátor, suma: ZŠ a MŠ Vištuk,  7 000 Sk 
Charakter projektu: Rozvoj prosociálnych hodnôt u detí a mládeže - vytvoriť v deťoch pocit

zodpovednosti, naučiť ich spolupráci, rešpektovaniu mienky iných
prostredníctvom detskej firmy.

Názov projektu: Detská firma  
Realizátor, suma: OZ - SABUŽ, Modra, 5 000 Sk
Charakter projektu: Projekt, ktorý simuluje podnikateľské prostredie. Má čisto vzdelávací 

a výchovný charakter. Deti samé vedú firmu, vykonávajú bežné 
povinnosti jej vedenia i ostatných zamestnancov.

Názov projektu: TRIO
Realizátor, suma: Petra Bachmayerová, Svätý Jur,  1 500 Sk 
Charakter projektu: Zaujímavé trávenie voľného času počas zimných prázdnin.

ŠPORTOVÝ PROGRAM

Názov projektu: Beh "Cez Hornoorešanské vŕšky"
Realizátor, suma: Bežecký klub Viktória, Horné Orešany, 7000 Sk
Charakter projektu: Cezpoľný beh mužov, žien a žiakov spojený s kultúrnym programom 

a táborákom

Názov projektu: Výstavba krytej tribúny
Realizátor, suma: TJ, Dolné Orešany, 11 000 Sk
Charakter projektu: Zastrešenie tribúny na futbalovom štadióne telovýchovnej jednoty 

Názov projektu: Doúprava areálu, nákup výcvikových pomôcok
Realizátor, suma: Klub športovej kynológie, Pezinok, 6 000 Sk
Charakter projektu: Doúprava kynologického areálu s cieľom vyrovnať 

a zamedziť podmáčanie terénu 

Názov projektu: Športom k zdraviu 
Realizátor, suma: Stolnotenisový klub, Vinosady, 1 000 Sk
Charakter projektu: Výchova detí v športovej oblasti 

REVIA
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Názov projektu: Deň športu
Realizátor, suma: MŠ, Viničné, 7 000 Sk
Charakter projektu: Uskutočnenie dňa športových súťaží - skákanie vo vreci, hod na cieľ,

chôdza po rovnovážnom hadovi, prevážanie krabíc vo fúriku 

Názov projektu: Športové zariadenia
Realizátor, suma: Skupina občanov, Viničné, 10 000 Sk
Charakter projektu: Dokončenie hracej plochy na školskom dvore, ktorá bude využívaná 

na športovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť, pre širokú verejnosť, školu
a mládež v obci.

Názov projektu: Šport do škôl
Realizátor, suma: ZŠ Holubyho, Pezinok, 3 000 Sk
Charakter projektu: Zlepšenie podmienok pre rozvoj atletiky a orientačného behu.

Názov projektu: Cyklistické preteky 1.ročník Tour de Štefanová
Realizátor, suma: Ing. Škápík Svatopluk, Štefanová, 2 000 Sk
Charakter projektu: Zorganizovanie a uskutočnenie 1. ročníka cyklistických pretekov.

Názov projektu: Memoriál Kupeckého
Realizátor, suma: ZŠ Kupeckého, Pezinok, 6 000 Sk
Charakter projektu: Turisticko - orientačno - vedomostné podujatie.

Názov projektu: Mapa "Kejda" 
Realizátor, suma: TJ Sokol Pezinok - Klub orientačného behu, 8 000 Sk
Charakter projektu: Zostavenie a tlač mapy pre oblasť Pezinok - Kejda pre potreby

Pezinskej ligy 2004 v orientačnom behu.

Názov projektu: Medziškolská atletická liga 
Realizátor, suma: ZŠ Kupeckého Pezinok, 10 000 Sk
Charakter projektu: Úprava športového areálu a vytvorenie vhodných podmienok 

pre športové aktivity v rámci školy a sídliska Sever.

Názov projektu: Softballová liga 
Realizátor, suma: MaSK Softballový klub Pezinok,  10 000 Sk
Charakter projektu: Podpora aktívneho športu mládeže prostredníctvom softballových

súťaží žiakov, kadetiek, junioriek, juniorov a mužov.

Názov projektu: Novoročný stolnotenisový turnaj neregistrovaných 2004 
Realizátor, suma: Rudolf Vrbinkovič,  Doľany,  10 000 Sk
Charakter projektu: Oživenie stolného tenisu v obci v rámci činnosti TJ Doľany.

REVIA
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SOCIÁLNY PROGRAM

Názov projektu: Letný detský tábor 
Realizátor, suma: Hnutie Pax Christi Slovakia, Pezinok, 2 000 Sk
Charakter projektu: Osvojenie myšlienky dôležitých ľudských vlastností: spravodlivosť,

úcta, pravda, pokoj, skromnosť, láska

Názov projektu: Tancom proti rasizmu 
Realizátor, suma: Roman Trubač, Pezinok, 2 000 Sk
Charakter projektu: Formou prednášky a tanečného vystúpenia zmiešanej tanečnej skupiny

poukázať na priateľstvo medzi rómskou komunitou a ostatnými.

Názov projektu: Letný rekreačno-výchovný tábor
Realizátor, suma: Budinská Daniela, Pezinok, 2 500 Sk
Charakter projektu: Letný táborový pobyt pre deti s poruchami správania
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ENVIRONMENTÁLNY PROGRAM

Názov projektu: Oáza oddychu a kľudu
Realizátor, suma: ZŠ Kupeckého, Pezinok, 5 000 Sk
Charakter projektu: Vytvorenie oázy oddychu v areáli školy

Názov projektu: Z okolia kus 
Realizátor, suma: OZ Ateliér, Svätý Jur, 7 000 Sk
Charakter projektu: Usporiadanie výstavy a divadelného predstavenia na tému - umenie,

človek a príroda. Akcia má napomôcť k súcitu občanov zo životným
prostredím.

Názov projektu: Relaxačná plocha pre žiakov
Realizátor, suma: ZŠ na Bielenisku, Pezinok, 4 000 Sk
Charakter projektu: Vybudovanie relaxačného priestoru v objekte ZŠ pre potreby žiakov 

a verejnosti.

Názov projektu: Detské ihrisko -indiánska dedina - PANŠULA
Realizátor, suma: Poľovné združenie, Štefanová, 8 000 Sk
Charakter projektu: Dokončenie a rozšírenie obecného parku "Panšula", ktorý využívajú

deti a mládež ako detské ihrisko.
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SÍDLISKOVÝ PROGRAM

Názov projektu: Zriadenie detského ihriska 
Realizátor, suma: Cirkevná MŠ Betlehem, Svätý Jur, 3 000 Sk 
Charakter projektu: Zriadenie ihriska v átriu školy ako multifunkčného priestoru pre

prezentačné akcie školy 

Názov projektu: Oddychová zóna pre deti - detské ihrisko
Realizátor, suma: Spoločenstvo vlastníkov bytov "JURAJ", Svätý Jur, 5 000 Sk
Charakter projektu: Vybudovanie detského ihriska v rámci oddychovej zóny, zabezpečenie

priestoru na realizáciu detí i mládeže.

Názov projektu: Detské športové ihrisko Muškát
Realizátor, suma: Mgr. Ivan Púpava, Pezinok,  20 000 Sk
Charakter projektu: Vybudovanie viacúčelového športového ihriska na sídlisku Muškát.

Názov projektu: Oáza na Juhu - Detské ihrisko
Realizátor, suma: Ing. Eva Menyhartová, Pezinok,  20 000 Sk
Charakter projektu: Rekonštrukcia detského ihriska a vytvorenie zelenej oddychovej zóny 

s lavičkami.

OTVORENÝ PROGRAM

Názov projektu: VI. celoslovenská výstava vín
Realizátor, suma: Spolok vinárov a fajnkoštérov, Budmerice, 10 000 Sk
Charakter projektu: Široká prezentácia Slovenska a nášho regiónu v pestovaní a dorábaní

vína

Názov projektu: Vitis Aurea 2003   
Realizátor, suma: Vincúr - spolok vinohradníkov a vinárov, Modra, 10 000 Sk
Charakter projektu: Výstava vín, rozvíjanie tradícií, skvalitňovanie produkcie vín v Modre
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Názov projektu: Okresná výstava vín vo Viničnom 
Realizátor, suma: Slovenský zväz záhradkárov, Viničné, 10 000 Sk
Charakter projektu: Propagácia domácich vín a ich porovnávanie s vínami vyrobenými 

v rôznych lokalitách 

Názov projektu: Výstava vín 2003
Realizátor, suma: ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Horné Orešany, 8 000 Sk
Charakter projektu: Zhodnotenie technologickej úrovne produkovaných vín občanov 

a vinárskych podnikov a prehlbovanie vzťahov medzi pestovateľmi 
a spotrebiteľmi

Názov projektu: Výstava vín 2003  
Realizátor, suma: Svätojurský vinohradnícky spolok, Svätý Jur, 10 000 Sk
Charakter projektu: Degustácia a vyhodnotenie kvality vystavovaných  vín odbornou 

a laickou verejnosťou

Názov projektu: Vínne trhy Pezinok 2003
Realizátor, suma: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, Pezinok, 10 000 Sk
Charakter projektu: Propagácia regiónu prostredníctvom výstavy produktov vinárov 

a drobných remeselníkov

Názov projektu: 1. Nesúťažná ochutnávka vín 
Realizátor, suma: Vinoclasik spolok, Modra, 5 000 Sk
Charakter projektu: Cieľom je zvýšenie a skvalitnenie pestovania muštového hrozna 

a následne jeho spracovanie na kvalitné víno 

Názov projektu: 5. Ochutnávka vín
Realizátor, suma: Dobrovoľné združenie priateľov vína, Vinosady, 5 000 Sk 
Charakter projektu: Oboznámenie verejnosti s novými vínami a s tým spojenou kultúrou, 

porovnanie vín s ostatnými slovenskými i zahraničnými producentmi 

Názov projektu: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Realizátor, suma: Obec Píla, 5 000 Sk
Charakter projektu: Rekonštruovaná požiarna zbrojnica má slúžiť na sociálne účely - 

poskytnutie náhradného bývania občanom v prípade živelnej udalosti.
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VÝNOSY 2003     

NADAČNÉ ZDROJE 2 041 965 Sk 65 %
Ford Foundation, Fórum donorov, Nadácia Ekopolis, Nadácia Jána Husa, 
Nadácia otvorenej spoločnosti, Slovenská akademická asociácia

PRÁVNICKÉ OSOBY       405 500 Sk 13 %
Alternatívne spracovanie odpadov, spol. s r.o. Pezinok,  Generali Poisťovňa a.s. Bratislava,  
Luma Viničné, mestá a obce regiónu, Tatrabanka, a.s. Bratislava

FYZICKÉ OSOBY       194 330 Sk   6 %
Jednotlivci  - 1% z r. 2002, Deň úsmevu, Klub darcov

FONDY       424 162 Sk  14 %
Dobrej babičky, Muškát, Rozlet pre Maťa, Vinárskych tradícií

INÉ          57 473 Sk      2 %
Úroky, vrátené preplatky

CELKOVO       3 123 430 Sk        100%

NÁKLADY 2003     

PROGRAMOVÉ NÁKLADY 989 255 Sk 54 %
z toho:
Projekty grantového programu 309 780 Sk
Účelovo viazané projekty 679 475 Sk

PERSONÁLNE NÁKLADY 450 367 Sk 25 %
z toho:
Mzdy, odvody 378 728 Sk
Dohody o pracovnej činnosti   33 000 Sk
Vojak na civilnej službe   30 511 Sk
Sociálny fond, stravné zamestnancom     6 732 Sk

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 226 971 Sk 12 %
z toho:
Externé služby (Audit, ročná závierka, účtovné služby)    60 000 Sk
Komunikačné náklady (Internet, telefónne poplatky, poštovné)    48 084 Sk
Marketing (Pohľadnice, výročná správa)    33 996 Sk
Prevádzka kancelárie (Daň, domový odpad, elektrina, nájom, plyn, poistenie)    45 759 Sk
Technické vybavenie (Softwér, opravy, tonery)    10 480 Sk
Ostatné (Bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov, kancelárske potreby,    28 652 Sk
kolky a poplatky, konferencie, semináre, spotrebný materiál, zákonné poistenie)

KURZOVÉ STRATY 164 324 Sk  9 %

CELKOVO             1 830 917 Sk           100 %
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REVIA - MALOKARPATSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA 
ĎAKUJE ZA FINANČNÚ PODPORU:

Nadácia Ekopolis • Ford Foundation • Fórum Donorov • Nadácia Otvorenej spoločnosti
Alternatívne spracovanie odpadov , spol. s r.o. Pezinok • Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava

Generali Poisťovňa, a.s. obchodné zastúpenie, Trnava • LUMA Viničné • MČ Bratislava - Vajnory
MsÚ Modra • MsÚ Pezinok • MsÚ Svätý Jur • OÚ Báhoň  • OÚ Budmerice • OÚ Častá • OÚ Dolné Orešany OÚ Doľany • 

OÚ Dubová • OÚ Horné Orešany • OÚ Jablonec • OÚ Limbach • OÚ Píla • OÚ Suchá nad Parnou  • OÚ Štefanová
OÚ Viničné • OÚ Vinosady • Bittner Peter • Bútorovci Martin a Zora Ciprová Alena • Finka Mário • Frnová Zuzana  • 

Guštafík Peter  •Jamborová Jana • Klamová Daniela • Macs Roman • Pavličková   • Podmanický Ján • Rybová Jana Šišková 
Eva • Šupková •  Vitáloš Jiří   • Walter Peter • individuálni darcovia v zbierkach

Fond Valter

ACCOMP MM, s.r.o • APOLO - TRANS, s.r.o. • Autodoprava, Kopúň Jozef • Aviana Pezinok s.r.o. • BH šped s.r.o. • Csaba-
Sped KFT • Dadasped • Development in Slovak Investments s.r.o. • D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.

Drogéria - Drobný tovar I&E • Güll Miroslav - Ex trans • Federla - Trans expres  • FEVATRANS • GaT spol. s .r.o.
Háger Eduard-Autodoprava  • Hlavanda Dušan - Predaj pneumatík a pneuservis • Charlie sped • Chladtrans s.r.o.

IMV Alltrans Doprava J.R.Steindorfer, s.r.o. • JŠ servis s.r.o. • K.L.M. Spedition s.r.o. • Krajňák-spedition • MAD - Ajpek 
Marián MAY spedition • Menton • MEPOS s.r.o. • M.J. šped. • MERYTRANS • Michalek Ladislav • MP Schiedel Nábytok 
NIKAS • Novoplast, výrobné družstvo Sereď • Novplasta s.r.o. • Osobná doprava - Mokrý František P+K výkup a likvidácia 

odpadových surovín • PICO spol. s r.o. • Požgay Tibor • R-Trans Slovakia • Salón Eva • Tandem trans RK&PK
TANYA TRANS • VIVA TRANS  • Vydos Bratislava s.r.o. • ZOLKA - TRANS • Boríková Mária • Brezovská Miroslava 

Cirkevný zbor - ECAV Grinava • Demovič M. Demovič Peter • Demovič Richard • Fraňo Maroš • Fraňová Vivien
Hanulík Roman • Herdová Zlatica Javorinská Helena • Jelašičová Kornélia • Kováčovská • Krejčiová Zdenka • Kresan 

Ondrej • Kubík Antonín • Lakyová Gabriela • Michálek Imrich  • Miková Júlia • Ondrovičová Nora • Sandtner Severín • 
Schmöger Alfréd • Slaná Emília • Šišková Eva • Tenczer Juraj • Wawrinská Mária • Wurelly Martin • Zemjarová Helena 

Fond Rozlet pre Maťa

Bakytová Dušana • Balážová Dagmar • Čapuchová Katarína • Čorňáková • Fišerová Mária • Fričová • Gaďová Emília 
Hubinský Peter • Husár Pavol • Jajcayová K. • Jurišová  • Kopa Ľudovít • Krasula Rudolf Majba Jozef • Menczer Peter 

Nevedel • Peťovská Anna • Rimanová Oľga • rodina Demovičová • Satko Slanina Milan • Streženická   • Šavlíková Terézia 
Wirthwirt Ian • B&Š Pezinok Gymnázium Pezinok • Kontakt SK• Krajňák spedition • Mládežnícky basketbalový klub 

Pezinok • Slovenské združenie pre značkové výrobky • OZ Drevári • ZŠ Orešie • anonymní darcovia

ĎAKUJE ZA MATERIÁLNU PODPORU:

Allianz, a.s. Bratislava •  NIMÉS, s r.o., prev.Ambiente Pezinok 
VPS, s.r.o. Pavelka - Sobolič, Pezinok • rodina Zaťková Bratislava

ĎAKUJE ZA SLUŽBY:

Ad Sun Svätý Jur • AT Clip Pezinok • Bittner Peter • Bokrošová Oľga • Danišek Rastislav • Feďo Radoslav • mesto Pezinok 
• Finka Mário • Finková Drahoslava • Gerhátová Daša  • Guštafík Peter • Hricová Iveta • Huňor Peter • Juricová Jarmila 

Klamová Daniela • Klub podnikateľov mesta Pezinok • Kultúrne centrum Pezinok • lokálne médiá • Maťusová Ivana 
Mažárová Tatiana • Mestská televízia Trnava  • Mihálik Ján • Novotná Zlata • Robert Adamek - Road Bratislava

Šipoš Marián • Šišková Eva • Televízia Pezinok • Vitáloš Jiří

REVIA
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