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Každý z nás vo svojom živote určite urobil niečo pre iného 
bez toho, aby za to niečo očakával. Preto, že to ten druhý 
potreboval, bol na to odkázaný, alebo mu chcel 
pomôcť, či jednoducho urobiť radosť a spríjemniť 
mu chvíle. A každý z nás určite zažil pocit, že ho 
to hrialo pri srdci, že neostal bokom, 
ľahostajný. 
 
A keď si toto dobro každého z nás ako 
jednotlivca znásobíte množstvom 
dobrých ľudí a počtom tých, ktorí 
potrebovali pomoc, chceli 
niečo zmeniť, niečo 
vyriešiť, či sa zabaviť, 
vzíde z toho veľa 
krásy, dobra, 
príjemného či 
úžitku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A o tom je naša 
komunitná nadácia 

REVIA. Už 10 rokov sa 
neustále snaží rozdúchať 

plamene dobra, ktoré horia 
v srdciach ľudí, preto má srdce aj 

vo svojom logu. 
 

Každý človek má šancu niečo pre iných 
urobiť a tak meniť svet. Všetkým im chcem 

v mene nadácie REVIA poďakovať za ich snahu, 
nadšenie, priazeň, pomoc, podporu, spoluprácu...  

 
Drahoslava Finková 
správky ňa nadácie 
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KTO SME ...? 
 

R E V I A  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 (založeného v roku 1996) v regióne 
Malokarpatskej vínnej cesty, od Vajnor až po Trnavu, to 
znamená v 22 obciach a mestách s asi 160 000 obyvateľmi.    

K o m u n i t n á   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. 

N a d á c i a   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 verej-noprospešné 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 
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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  

 
 
 
ŠPECIFIKÁ – ČO NÁS CHARAKTERIZUJE? 
 

REVIA 

� je komunitná , to zn., že jej aktivity prinášajú osoh komunite, 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 

 

� je jediná grantujúca  organizácia  
v regióne, finančne podporuje 
dobrovoľnícke aktivity obyvateľov 

  

� ako jediná organizácia v regióne 
buduje  nadačný majetok , teda nie 
všetky peniaze sú použité na 

projekty, ale časť je investovaná. 
Výnosy majetku sa v budúcnosti vrátia 

komunite v podobe podporených 
projektov. Tým sa snaží o trvalú 

udržateľnosť 

 

� pracuje na  dobrovo ľníckej báze  s približne 250  
        dobrovo ľníkmi , všetky aktivity zahŕňajú 
dobrovoľnícky vklad 

 

� ako jediná v regióne rozvíja medzisektorovú spoluprácu  medzi verejným, 
podnikateľským a 3.sektorom - MVO, spája zdroje komunity, aby výsledný 
efekt bol čo najlepší.  



   

 5 

HODNOTY, V KTORÉ VERÍME 
 

� Otvorenos ť – každý obyvateľ regiónu má možnosť uchádzať sa o podporu 
vlastného neziskového projektu v súlade s poslaním a kritériami nadácie 

� Flexibilita a znalos ť miestnych 
pomerov  – vieme rýchle reagovať na  
  meniace sa potreby, zmeny v regióne  
    a napomáhať ich riešiť 

� Priestor pre tvorivos ť aktívnych 
ľudí  – aktivity nadácie sú 
nestereotypné, využívame 
nápaditosť, iniciatívnosť ľudí 
z komunity pri rozvíjaní programov 

� Transparentnos ť a profes ionalita 
pri budovaní dobrého mena 

a dôvery – mechanizmy kontroly - 
vnútorné (správna rada, revízor, 

výročná správa) aj vonkajšie (média, 
odpočet darcom, audit, Obchodný 

vestník, www.revia.sk ) dávajú jasné 
informácie ako fungujeme a ako je získaná 

podpora použitá 
 

 
 

 

VÝHODY PODPORY PROSTREDNÍCTVOM  
KOMUNITNEJ NADÁCIE REVIA 
 

� jednoduchos ť v darovaní ,  manažovanie finančného daru nadáciou, v duchu 
želaní darcu, aby to bolo zmysluplné a efektívne 

� združovanie zdrojov a darov , spoločné investovanie v lokálnom prostredí,  
využitie schopností, talentu, vedomostí obyvateľov, finančných, či 
nefinančných zdrojov tak, aby to prinieslo úžitok komunite 

� zvidite ľnenie darcov  všetkými nadáciou dostupnými formami 

� podpora širokého spektra aktivít , riešiacich naliehavé problémy a potreby 
komunity samotnými obyvateľmi svojpomocne 

�  objektívne rozhodovanie nezávislou grantovou komisiou a správna radou 
nadácie, príp. aj darcami, podmienky sú rovnaké pre všetkých s 
jasne stanovenými kritériami, pravidlami a adekvátne 
zverejnené.  
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P R O G R A M Y  N A D Á C I E  
 

GRANTOVÝ PROGRAM 
 
formou malých grantov finan čne podporuje aktívne skupiny ob čanov a 
jednotlivcov pri realizácii neziskových dobrovo ľníckych projektov , namierených 
na zlepšenie kvality života obyvateľov v Malokarpatskom regióne. Projekty sú  
posudzované  konzultantmi  z jednotlivých obcí a udeľované grantovou komisiou , 
ktorá hodnotí kvalitu projektu a jeho možnosti spojiť a využiť miestne zdroje, 
zapojenie dobrovoľníkov, tímovú spoluprácu viacerých sektorov.  

 
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: 
 

 
 
V roku 2006 bolo podporených 38 projektov v sume 37 2 140 Sk v oblastiach 
 

� mládežníckej  –  12 projektov   v sume 103 900 Sk 
� športovej  –    4 projekty     v sume 47 000 Sk 
� kultúrnej  –  10 projektov   v sume 105 940 Sk 
� sídliskovej  –    2 projekty     v sume 25 000 Sk 
� sociálnej  –    4 projekty     v sume 28 200 Sk 
� otvorenej  –    6 projektov   v sume 62 100 Sk 
� environmentálnej  –    0 projektov   v sume 0 Sk 

 
Z 38 projektov bolo do t.č. (28.2.2007) zrealizovaných a vyúčtovaných  28  projektov 
v sume 271 500 Sk (5%). Obsahovali vysoký podiel dobrovo ľníckej práce - 
predstavovala sumu 1 152 005 Sk  (22%) - ale tiež skutočnosť, že reálne dochádza 
k spájaniu rôznych zdrojov v komunite a realizátori projektov využívajú všetky možné 
dostupné možnosti zo svojho okolia, ako iné subjekty  - podnikateľská sféra,  
samosprávy, jednotlivci -  financie  (v sume 3 451 886 Sk – 65%), poskytnutie   
služieb, materiálu, know – how  (v sume 411 000 Sk – 8%). Celková vytvorená 
hodnota  zrealizovaných 38 projektov je  5 286 391 Sk (100%).  
 

Finančné prostriedky poskytnuté nadáciou sa v r. 2006 zho dnotili  19,5 násobne  
 

Aktivizácia ľudí v regióne je podmienená i monitorovacím procesom, ktorý vyžaduje 
nasledovnú starostlivosť o výsledky projektov a zabezpečenie  ich kontinuity do 
budúcna. Uvedených 28 projektov organiza čne zabezpe čovalo 311 
dobrovo ľníkov a zú častnilo sa na nich približne 10 939 obyvate ľov. 

kultúrny 

sociálny 

športový 

environmentálny 

mládežnícky 

sídliskový otvorený 
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GRANTOVÝ PROGRAM - podporené projekty v roku 2006 
 
Zo zdrojov: Tatrabanka, a.s. Bratislava 

 Klub podnikateľov mesta Pezinok 

 Projekt Mladí filantropi – Nadácia SPP 

 Projekt Klub darcov – Konto Orange a SLSP 

 Asignácia 2% daní  

 
 
KULTÚRNY PROGRAM 
 
Názov projektu:  Cibulák 2006   
Realizátor, suma: OZ P.R.D., Pezinok, 10 000 Sk 
Charakter projektu: 18. Medzinárodný divadelný festival s netradičnými žánrami.  
                                    
Názov projektu:  AD UNA CORDA   
Realizátor, suma: OZ Ad Una Corda, Pezinok, 10 000 Sk 
Charakter projektu: VI. ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov.    
 
Názov projektu:  Atlantída 2006   
Realizátor, suma: Centrum voľného času, Pezinok, 10 000 Sk 
Charakter projektu: II. ročník festivalu kultúrnych a umeleckých aktivít. 
 
Názov projektu:  Vištucké echo  
Realizátor, suma: OZ Wysta, Vištuk, 7 000 Sk 
Charakter projektu: Obecné noviny - zdroj informovanosti občanov o dianí v obci.   
 
Názov projektu:  Vajnorské tvorivé dielne  
Realizátor, suma: Združenie deti a umenie, Vajnory, 10 000 Sk 
Charakter projektu: Tradičné ľudové remeslá a výtvarné techniky v letných dielňach.  
 
Názov projektu:  Rámus 2006  
Realizátor, suma: Maroš Bača, Svätý Jur, 17 500 Sk 
Charakter projektu: 7. ročník hudobného open-air festivalu. 
 
Názov projektu:  Divadielko na kolienku  
Realizátor, suma: ZŠ a MŠ Častá, Častá, 15 000 Sk 
Charakter projektu: Detské divadelné predstavenie „Veselo s častofskýma bosorkáma“. 
 
Názov projektu:  Dožinky   
Realizátor, suma: Soňa Mifková, Šenkvice, 11 000 Sk 
Charakter projektu: Prezentácia šenkvických zvykov letného obdobia v pásme Dožinky.   
 
Názov projektu:  Dychovky v preši  
Realizátor, suma: Spolok DH Cajlané, Pezinok, 10 000 Sk 
Charakter projektu: VI. ročník medzinárodného festivalu dychových hudieb. 
 
Názov projektu:  Vínko, vínko – tvrdý chlebík  
Realizátor, suma: OZ Radosť, Pezinok, 5 440 Sk 
Charakter projektu: Folklórne pásmo o vinohradníckych a vinárskych tradíciách Pezinka. 
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MLÁDEŽNÍCKY PROGRAM 
 
Názov projektu:  Kempoviny   
Realizátor, suma: OZ Mozaika, Svätý Jur, 2 000 Sk 
Charakter projektu: Objavovanie výtvarného talentu a vzťahov priateľstva medzi deťmi.  
 
Názov projektu:  Deň s legom   
Realizátor, suma: Materská škola SNP, Modra, 15 000 Sk 
Charakter projektu: Lego súťaž „Rozprávkový svet a moja fantázia“ pre deti z MŠ.        
 
Názov projektu:  Skautský letný tábor  
Realizátor, suma: 61. zbor Modrý oblak, Pezinok, 4 500 Sk 
Charakter projektu: Zapojenie nezainteresovanej mládeže do aktivít skautingu. 
                                    
Názov projektu:  Čajovňa  
Realizátor, suma: Michaela Špačková, Modra, 15 000 Sk 
Charakter projektu: Vytvorenie čajovne v priestoroch Centra detí, mládeže a rodiny. 
 
Názov projektu:  Letný tábor Pax Christi 2006   
Realizátor, suma: Pax Christi Slovakia, Pezinok, 3 000 Sk 
Charakter projektu: Tradičný letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín. 
 
Názov projektu:  Ohýbaj ma mamko, pokia ľ som ja Janko  
Realizátor, suma: Centrum pre rodinu MamaTataJa, Pezinok, 10 000 Sk 
Charakter projektu: Rehabilitačné cvičenie pre matky s deťmi materského centra. 
 
Názov projektu:  Medzinárodná detská univerzita pezin činy  
Realizátor, suma: Študentský parlament, Pezinok, 4 000 Sk 
Charakter projektu: Letné stretnutie mladých ľudí z 5 partnerských miest Pezinka. 
 
Názov projektu:  Učme sa radi 
Realizátor, suma: ZŠ Kupeckého, Pezinok, 10 000 Sk 
Charakter projektu: Počítače a internet na fyzike, chémii a biológii pri spoznávaní vedy.  
 
Názov projektu:  Vianočné dielne  
Realizátor, suma: OZ Mozaika, Svätý Jur, 5 000 Sk 
Charakter projektu: Pečenie medovníkov pre osamelých starých ľudí v čase adventu. 
                    
Názov projektu:  Detská autoškola  
Realizátor, suma: OZ Veselá škôlka, Pezinok, 20 000 Sk 
Charakter projektu: Sprevádzkovanie dopravného ihriska v Pezinku pre deti a mládež.  
 
Názov projektu:  Kokso klub – klubov ňa pre deti  
Realizátor, suma: EPIcentrum – Centrum voľného času , Pezinok, 5 000 Sk 
Charakter projektu: Vytvorenie klubovne, kde všetky dôležité rozhodnutia robia deti... 
 
Názov projektu:  Zdraví športovci  
Realizátor, suma: ZŠ a MŠ Viničné, Viničné, 10 400 Sk 
Charakter projektu:       Športové aktivity a spoločné akcie pre deti a mládež.               
 



   

 9 

ŠPORTOVÝ PROGRAM 
 
Názov projektu:  Poďme športova ť – 24 hodinový maratón v stolnom tenise   
Realizátor, suma:  František Béber, Pezinok, 8 000 Sk 
Charakter projektu:  Zapojenie Pezinčanov do amatérskeho športovania. 
 
Názov projektu:  Mapa „Saulacké školy“ 
Realizátor, suma: Klub orientačného behu TJ Sokol , Pezinok, 19 000 Sk 
Charakter projektu: Tlač mapiek lokality Pezinok - Sever pre ligu v orientačnom behu. 
 
Názov projektu:  Stolný tenis zdravotne postihnutých  
Realizátor, suma: 1. stolnotenisový klub Slovkarpatia Pezinok, Pezinok, 10 000 Sk 
Charakter projektu: Zakúpenie automatického trenažéru pre stolných tenistov - vozíčkarov.    
 
Názov projektu:  Klubov ňa  
Realizátor, suma: Klub orientačného behu TJ Sokol, Pezinok, 10 000 Sk 
Charakter projektu: Vytvorenie vlastného priestoru pre klubový život orientačných bežcov. 
 
 
 

SOCIÁLNY PROGRAM 
 
Názov projektu:  III. Športové hry seniorov   
Realizátor, suma:  OV Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pezinok, 2 000 Sk 
Charakter projektu: Upevňovanie zdravia prostredníctvom športu pre seniorov.  
 
Názov projektu:  Vraciame sa do života  
Realizátor, suma:  OZ Dotyk, Pezinok, 6 200 Sk 
Charakter projektu: Pravidelné stretávanie sa psychosociálne znevýhodnených osôb.  
 
Názov projektu:  Mamky súce do sveta 
Realizátor, suma:  Centrum pre rodinu MamaTataJa, Pezinok, 10 000 Sk 
Charakter projektu: Vzdelávanie žien na materskej dovolenke (internet a jazykové kurzy). 
 
Názov projektu:  Partnerstvo – krízové centrum pre týrané ženy a det i 
Realizátor, suma:  OZ Movita, Pezinok, 10 000 Sk 
Charakter projektu: Zriadenie krízového centra pre obete domáceho násilia. 
 
 
 

SÍDLISKOVÝ PROGRAM 
 
Názov projektu:  Relaxačná zóna v obci  
Realizátor, suma: OZ Šanca deťom, Báhoň, 10 000 Sk 
Charakter projektu: Vytvorenie relaxačnej zóny a náučného chodníka v obci.  
 
Názov projektu:  Grinavská záhrada   
Realizátor, suma: OZ Rodičovské združenie pri MŠ Orešie, Pezinok, 15 000 Sk 
Charakter projektu: Kultivácia verejného priestranstva a vytvorenie oddychovej zóny.  
 
 
 

OTVORENÝ PROGRAM 
 
Názov projektu:  Sprievodca – „ Častovsko – ompitálska potulka“  
Realizátor, suma: OZ Červenokamenské panstvo, Častá, Doľany, 5 000 Sk 
Charakter projektu: Sprievodca zaujímavostí v okolí hradu Červený Kameň.   
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Názov projektu:  VITIS AUREA 2006  
Realizátor, suma: Vincúr – spolok vinohradníkov a vinárov, Modra, 7 000 Sk  
Charakter projektu:       Medzinárodná súťažná prehliadka vín v Malokarpatskom regióne.  
 
Názov projektu:  Pamiatky a zaujímavosti Cajle a Grinavy  
Realizátor, suma: Peter Sandtner, Pezinok, 7 500 Sk 
Charakter projektu: Turistickí sprievodcovia o dvoch historických častiach Pezinka. 
 
Názov projektu:  Naša chatka na Zoške  
Realizátor, suma: Andrea Čepcová, Modra, 17 500 Sk 
Charakter projektu: Rekonštrukcia chatky slúžiacej na tréningy a aktivity športových lezcov. 
 
Názov projektu:  Doľanská Kalvária  
Realizátor, suma: Rudolf Vrbinkovič, Doľany, 5 100 Sk 
Charakter projektu: Rekonštrukcia schodiska ku kaplnke na Kalvárii. 
 
Názov projektu:  Naša chatka na Zoške II. etapa  
Realizátor, suma: Malé Karpaty ŠK, Modra, 20 000 Sk 
Charakter projektu: Rekonštrukcia chatky slúžiacej na tréningy a aktivity športových lezcov. 
 

 
POVEDALI  O PROJEKTOCH... 

 
VÝCHOVA, VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO 

Projekt: Učme sa radi, 2006 
Tatiana Sroková, ZŠ Kupeckého, Pezinok 

„Keďže na škole máme žiakov vo veku, keď dvojnásobne platí „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, 
postupne meníme prírodovedné učebne na dielne tvorivého spoznávania. Deti si sami budujú 
vzdelávacie kútiky Detského prírodovedného múzea, pri vlastnom objavovaní môžu využívať 

výpočtovú techniku a internet, svoje vedecké výsledky si porovnávajú s encyklopédiami...pri taktom 
experimentovaní často trávia aj prestávky ☺“  

 
KULTÚRA 

Projekt: Divadielko na kolienku, 2006 
Ľubica Batkeová, ZŠ Častá 

„...podnetom sa stali dospelácki ochotníci Divadla na kolene z Častej a ich 30-ročná história. 
Keďže im vytvárame dorast, sme len divadielko a keďže sme malí, tak len na kolienku. 

...deti mali svoje „dobré, horšie a zlé“ dni, chýbala im klasická detská motivácia – 
bezprostredná prezentácia  toho, čo práve na krúžku dokázali. Nakoniec sa 

hra v nárečí „Veselo s častofskýma bosorkáma“ stala pre ne zdrojom 
nápadov a spolu sa podieľali na jej vytvorení.“ 

 
                   INVESTIČNÝ PROGRAM 

               Projekt: Doľanská kalvária, 2006 
                   Rudolf Vrbinkovi č, Doľany 

„...konečne máme estetickejšiu a pohodlnú kalváriovú cestu a bezpečný 
vstup do kaplnky sv. Leonarda....v prostredí kalvárie sa zároveň organizuje aj 

festival mládežníckych súbor, slúži na náučné vychádzky žiakov školy a aj  
          ako oddychová zóna občanov obce.“  

 
              DETI A MLÁDEŽ 

            Projekt: Čajovňa, 2006 
     __Michaela Špa čková, Modra 

„...mladí ľudia v Modre nemajú kde tráviť voľný čas, iba sa potulujú 
po ulici. Preto sme s kamoškami prišli s návrhom, aby sme tento 

stav aspoň čiastočne zmenili – vytvorením príjemného 
nezafajčeného priestoru pre stretávanie sa a zábavu, so spoločenskými 
hrami, možnosťou pozrieť si film, či zahrať na gitare a ešte aj s cenovo 
dostupným občerstvením.“  
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SOCIÁLNY PROGRAM 

Projekt: Partnerstvo – krízové centrum pre týrané ženy a deti, 2006 
Eva Havelková, OZ MOVITA, Pezinok 

„...reagujeme na citlivý a značne rozšírený problém v slovenskej spoločnosti, ktorým je domáce 
násilie. Chceme prelomiť mlčanie o násilí na ženách priamou pomocou trpiacim ženám a deťom – 

vybudovaním dočasného prístrešia V Pezinku pre ženy a deti v krízových situáciách, akou aj 
psychologickým poradenstvom...“ 

 
SÍDLISKOVÝ PROGRAM 

Projekt: Grinavská záhrada, 2006 
Ľubica Peerová, Rodi čovské združenie pri MŠ Orešie, Pezinok  

„...v miestnej časti Grinava úplne chýba oddychová zóna pre obyvateľov – verejný priestor na relax 
a trávenie voľných chvíľ. Preto sme sa pustili do budovania oddychového areálu v okolí materskej 

škôlky. Na dvoch plánovacích stretnutiach aj samotní obyvatelia navrhli formu úpravy priestoru, takže 
bude podľa ich predstáv...“ 

 
ŠPORT 

Projekt: Stolný tenis zdravotne postihnutých, 2006 
Lajo Slimák, 1.stolnotenisový klub SLOVKARPATIA Pez inok 

„Prvé dojmy hráčov z tréningového procesu po zakúpení stolnotenisového tréningového automatu boli 
veľmi pozitívne. Veríme, že toto nadšenie sa odrazí aj v skutočných výkonoch a konkrétnych 

výsledkoch vozíčkarskej ligy a na medzinárodných turnajoch.“ 
 

OTVORENÝ PROGRAM 
Projekt: Častovsko – opmitálska potulka, 2006 

  Peter Nem čovi č, OZ Červenokamenské panstvo, Červený kame ň, Častá 
                     „...sme spokojní. Tlačený sprievodca si už žije vlastným životom a čaká na svojich  
                     záujemcov, aby mohli aj vďaka nemu spoznať ďalšiu zaujímavú oblasť v našom 
                                                              Malokarpatskom regióne.“ 
 

 
P O D P O R E N É  P R O J E K T Y  Z A R O K  2 0 0 6  

     

program           projekty   
 počet % suma v Sk % 

mládežnícky 12 31 103 900 Sk 28 
športový  4 11  47 000 Sk 13 
sídliskový  2    5   25 000 Sk   7 
kultúrny 10 26 105 940 Sk 28 
sociálny   4 11   28 200 Sk   7 
otvorený  6 16   62 100 Sk 17 
spolu 38    100 372 140 Sk   100 

 
 

NADAČNÉ FONDY 
 
Nadácia tvorí fondy z darovaných finan čných prostriedkov  rôznych darcov 
s cieľom podpory určitej osoby, skupiny alebo oblasti. Zlúčením darov možno viac 
napomôcť danému jednému cieľu, účelu, potrebe. Platí tiež opačne, že jeden 
finančný príspevok môže poslúžiť na riešenie viacerých potrieb v komunite a môže 
mať z neho úžitok niekoľko neziskových dobročinných subjektov. Manažovaním 
fondov uplatňujeme princíp spoločného investovania kumulovaných darov, pričom 
prínos pre komunitu je výraznejší. Efektivita a zmysluplnosť vynaložených 
prostriedkov sa tak znásobuje. 
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ZÁKLADINOVÉ FONDY 
prispievajú k rastu nadačného majetku, z výnosov sú financované aktivity nadácie 
 
Fond ecorec Slovensko , s r.o., Pezinok, založený Tatianou Mažárovou 
Fond Pro Partners , o.c.p., Bratislava, založený Rastislavom Danišekom 
Fond Ľubica Macedo , Bratislava, založený Ľubicou Macedo 
 

 
 
 
PRIEBEŽNÉ FONDY  
zamerané na špeciálny účel 
 

Fond Športový klub Malé Karpaty  – založený Petrom Guštafíkom, podporuje 
kreatívne voľno-časové aktivity mládeže v Modre s dôrazom na športové lezenie 

Fond Rozlet pre Ma ťa – založený Romanou Krasulovou, podporuje zdravotnú 
rehabilitáciu a skvalitnenie života zdravotne postihnutého Maťa Kohúta 

Fond dobrej babi čky – podporuje rôzne darcovské pohnútky zakladateľky fondu 
Evy Šiškovej  

Fond Omladina  – založený nadáciou, podporuje regionálne detské a mládežnícke 
činnosti a aktivity 

Fond vinárskych tradícií  – založený nadáciou, posilňuje zachovávanie vinárskych 
tradícií v regióne 

Krízový fond pomoci  – založený nadáciou, napomáha ľuďom v núdzi 
Fond oddychovej zóny Limbach  – založený Ľubicou Kellnerovou, za účelom 
vybudovania detského ihriska a oddychovej zóny v Limbachu 

Fond umelcov regiónu  – založený nadáciou k prezentácii lokálnych umelcov, za 
účelom vydania zbierky básní E.Šiškovej 

 
 
KOMBINOVANÉ FONDY  
časť finančných prostriedkov je investovaná a časť použitá na určitý účel 
 
Fond Klubu podnikate ľov mesta Pezinok  – založený predstavenstvom klubu, na 
podporu projektov podľa želaní členov klubu, realizovaných v partnerstve s nadáciou 

Fond Klubu darcov  – založený nadáciou, rozvíja individuálne darcovstvo 
podporujúce projekty skvalitňujúce život v Malokarpatskom regióne 

Charitatívny fond   – založený Elenou Galánkovou na charitatívne účely 

Fond Minority  – založený Ľubicou Mackovou na podporu ľudí so sociálnym 
vylúčením 
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FONDY NADÁCIE REVIA 2006 
manažované z finančných prostriedkov od darcov a z asignácie 2% daní 
 
 

názov fondu stav v Sk  základinová  zhodnotenie  priebežná  navýšenie  čerpanie 
fondu  stav v Sk  

  31.12.2005 časť fondu  časť fondu  pod ľa 
účelu 31.12.2006 

základinové        

Fond ecorec Slovensko sro 409 101 409 101 10 800 0 0 0 419 901 
Fond Pro Partners ocp 288 837 288 837 7 625 0 0 0 296 462 
Fond Ľubici Macedo 43 209 43 209 1 141 0 0 0 44 350 
priebežné        
Fond Šport. klub M.Karpaty 34 500 0 0 34 500 43 600 37 500 40 600 
Fond Rozlet pre Ma ťa 162 890 0 0 162 890 100 000 262 890 0 
Fond dobrej babi čky 7 837 0 0 7 837 3 600 1 000 10 437 
Fond Omladina 23 789 0 0 23 789 34 600 33 538 24 851 
Fond vinárskych tradícií 39 400 0 0 39 400 192 500 107 500 124 400 
Krízový fond pomoci 0 0 0 0 3 001 0 3 001 
Fond oddych. zóny Limbach 0 0 0 0 202 903 157 400 45 503 
Fond umelcov regiónu 0 0 0 0 10 150 0 10 150 
kombinované        
Fond KPMP 49 838 10 000 264 39 838 39 800 46 600 43 302 
Fond Klub darcov 129 624 30 000 792 99 624 149 800 178 610 101 606 
Charitatívny fond 21 428 2 000 53 19 428 17 000 0 38 481 
Fond minority 6 482 6 482 171 0 0   6 653 
        

CELKOVO 1 216 935 789 629 20 846 427 306 796 954 825 038 1 209 697 
 
 
ROZVOJ DARCOVSTVA 
 
 

SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI  
REGIÓNU MALOKARPATSKEJ VÍNNEJ CESTY 
 
Nadácia REVIA spolupracuje s 22 mestami a obcami Malokarpatského regiónu 
(Báhoň, Bratislava – Vajnory, Budmerice, Častá, Dolné Orešany, Doľany, Dubová, 
Dubová, Horné Orešany, Jablonec, Limbach, Modra,  Pezinok, Píla, Suchá nad 
Parnou, Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Trnava, Vinosady, Viničné, Vištuk). 
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 
AKO BOLI POUŽITÉ VAŠE 2 % DANÍ? 
 
V roku 2005 nadácii REVIA prejavilo dôveru množstvo fyzických a právnických osôb 
prostredníctvom asignácie 2% daní. Získaná suma 1 331 601 Sk bola použitá 
a vyplatená v termíne 9/05 – 12/06 na nasledovné 3 účely: 
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1 | Grantový program nadácie  | 202 713 Sk  
 
podporil projekty detských ihrísk, aktivity športových klubov, materských centier, festivaly, 
koncerty mládeže, tvorivé dielne, aktivity detí a znevýhodnených spoluobčanov, zachovanie 
folklórnych tradícií ... (viď Grantový program podporené projekty) 
 
 
2 | Pod ľa darcami ur čeného ú čelu | 616 327 Sk 
 
  20 000 Sk – Únia žien, Pezinok  – celoročné aktivity mestskej organizácie 

124 000 Sk – OZ P.R.D., Pezinok  – Etnofestival 2006, Cibulák 2006 

  43 000 Sk – OZ Publikum Pezinok  – aktivity združenia zamerané na film a kultúru 

  15 291 Sk – Slovenský zväz v čelárov, Pezinok  – vybavenie základnej   

                      organizácie Pezinok počítačom a internetom 

  25 000 Sk – Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku,  Pezinok  – kúpa tréningového  

                      stolnotenisového automatu 

150 000 Sk – Fond Rozlet pre Ma ťa – oprava mechanického invalidného vozíka  

                      a nákup zdravotníckych pomôcok 

  22 500 Sk – Európsky vinársky rytiersky stav, Pez inok  – Medzinárodné  

                      sympózium o vínach v Pezinku 

  21 000 Sk – Centrum vo ľného času Pezinok  – výtvarné a športové potreby na    

                      celoročné aktivity Epicentra 

  26 000 Sk – FS Mlados ť Šenkvice  – úprava a šitie krojov, oprava hudobných  

                      nástrojov 

  34 500 Sk – ŠK Malé Karpaty, Modra  – štartovné a cestovné na súťažiach    

                      v športovom lezení, materiál na tréningy, oprava zrubovej chatky,   

                      slúžiacej na aktivity klubu 

  65 000 Sk – ZŠ Vajanského Modra  – technické vybavenie školy, doplnenie  

                      školskej knižnice spojenej s učebňou slovenského jazyka a literatúry 

 10 000 Sk –  ZŠ Kupeckého Pezinok  – zriadenie a vybavenie Detského   

                      prírodovedného múzea 

 21 600 Sk –  Rímskokatolícky farský úrad v Pezinku  – generálna oprava organu  

                      vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku 

 13 500 Sk –  Slovenský červený kríž, Modra  – príprava podujatia ako ocenenie   

                       pre členov SČK v Modre a bezpríspevkových darcov krvi 

 24 936 Sk –  MŠ Vinosady  – vybudovanie eko pieskoviska v priestoroch škôlky  

 

Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí nechcú zakladať vlastné nadácie a subjekty – 
realizátori projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia 2% daní.  
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3 | Organiza čné zabezpe čenie organizácie | 512 561 Sk 
 
383 674 Sk – mzdy pracovníkov kancelárie a odstupné  bývalej zamestnankyne   

112 512 Sk – rekonštrukcia kancelárie 

  16 380 Sk – iné výdavky a služby  
 

Sme profesionálnou organizáciou, ktorá napĺňa svoje poslanie prostredníctvom 
premyslených programov. Všetky aktivity sa realizujú vďaka dobrovoľníkom, preto je  
dôležité ich manažovanie a koordinácia, pričom zabezpečenie a prevádzka 
kancelárie je toho neoddeliteľnou súčasťou.  
 

V roku 2006 nadácia získala z 2 % daní  sumu 1 754 944 Sk (vrátane príspevku 
Tatrabanky ) a bude využitá do konca roka 2007. 
 

 
 
 

PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV 
 
Nadácia REVIA zabezpečuje darcovskú politiku mnohých spolupracujúcich 
subjektov, ktorým myšlienky filantropie nie sú cudzie. Prostredníctvom servisu 
darcom tak dohliada na finančné prostriedky, aby boli podľa želaní darcov využité 
zmysluplne, efektívne a správne. V období 1/06 - 12/06 bola manažovaná 
a vyplatená suma 1 282 320 Sk nasledovne: 
 

       1 000 Sk – Fond dobrej babi čky – zrealizovanie aktivít počas Dňa matiek  

                          v Centre pre rodinu MamaTataJa 

     21 000 Sk – Centrum vo ľného času – celoročné aktivita CVČ v Pezinku 

     12 900 Sk – Slovenský zväz v čelárov, Pezinok  – celoročná činnosť pobočky 

     37 500 Sk – ŠK Malé Karpaty  – štartovné a cestovné na súťažiach    

                          v športovom lezení, materiál na tréningy, oprava zrubovej chatky,   

                          slúžiacej na aktivity klubu 

     20 000 Sk – Únia žien, Pezinok  - celoročné aktivity mestskej organizácie 

     84 000 Sk – OZ Pezinské rozprávkové divadlo, P ezinok  – projekty                   

                         Etnofestival 2006 a Cibulák 2006 

     25 000 Sk – Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenis ku, Pezinok  – kúpa   

                         tréningového stolnotenisového automatu 
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     57 500 Sk – Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok  – Medzinárodné  

                         sympózium o vínach v Pezinku, podujatie Legattfest Modra 06 –  

                         vymenovanie nových rytierov vína 

   262 890 Sk – Fond Rozlet pre Ma ťa, Pezinok  – oprava mechanického   

                         invalidného vozíka a nákup zdravotníckych pomôcok 

     26 000 Sk – FS Mlados ť Šenkvice  – úprava a šitie krojov, oprava hudobných  

                         nástrojov 

     65 000 Sk – ZŠ Vajanského  – technické vybavenie školy, doplnenie  

                         školskej knižnice spojenej s učebňou slovenského jazyka a literatúry 

     10 000 Sk – Martin Berti Polkoráb  – úprava bezbariérového bytu 

     25 000 Sk – OZ Klub podnikate ľov mesta Pezinok  – zorganizovanie  

                         konferencie partnerských miest Isola a Pezinok 

    10 000 Sk – ZŠ Kupeckého  – zriadenie a vybavenie Detského                        

                         prírodovedného múzea 

     13 500 Sk – Slovenský červený kríž, Modra  – príprava podujatia ako ocenenie   

                         pre členov SČK v Modre a bezpríspevkových darcov krvi 

     21 600 Sk – Rímskokatolícky farský úrad v Pezi nku  – generálna oprava  

                         organu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku 

     24 936 Sk – MŠ Vinosady  – vybudovanie eko pieskoviska v priestoroch škôlky  

     50 000 Sk – Združenie pezinských vinohradníkov  a vinárov  – podpora   

                         celoročnej činnosti združenia 

   118 524 Sk – OI Sekulanky  – Výroba prezentačného CD OI Sekulanky na   

                         prezentáciu lokálneho folklóru  

   157 400 Sk – Fond Limbach  - podpora vzniku oddychovej zóny v centre Limbachu  

     33 538 Sk – Fond Omladina  – NÁVRATY 2006 – viď textová časť 

   116 962 Sk – Projekt Detské zábavné štúdio  – viď textová časť 

     88 070 Sk – Projekt Mladí filantropi  – viď textová časť 
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KLUB DARCOV 
 
Projekt bol realizovaný REVIOU v partnerstve s Asoc iáciou komunitných 
nadácií Slovenska, s Kontom Orange a Slovenskou Spo rite ľňou.  Jeho cieľom je 
rozvíjanie myšlienky individuálneho darcovstva v duchu hesla: „Kto nám dáva, trikrát 
dáva“, na projekty obyvateľov. Projekt zbližuje ľudí ochotných dlhodobo pomáhať 
regiónu v ktorom žijú a zároveň chcú aktívne rozhodovať o darovaných 
prostriedkoch. Kluby darcov si otvorili mestá Pezinok, Modra, Svätý Jur, kde 
147 darcov  v troch rôznych kategóriách (sympatizant, lokálpatriot, filantrop) prispeli 
sumou 51 600 Sk. 127 440 Sk sa z Klubu darcov rozdelilo m edzi 16 neziskových 
projektov obyvate ľov (viď Grantový program, nadačný majetok bol zvýšený o 
sumu 10 000 Sk,  zvyšok 4 160 Sk bolo 
použitých na zabezpečenie projektu. 
Partnerom projektu sa v tomto roku 
stal aj Klub podnikate ľov 
mesta Pezinok . Jeho 
členovia zakúpením ruží 
na Plese 
podnikateľov, 
vyzbierali sumu 20 150 
Sk, ktorá sa použije na 
 projekty obyvateľov 
 v rámci projektu Klub 
darcov. 
 
 
 
 

 
 
 

„...zároveň si dovoľujem vysloviť vďaku  tým, ktorí 
prispeli kúpou ruží k celkove veľmi dobrej atmosfére XIII. plesu KPMP. 

REVIA sa, rovnako ako v minulosti, pričinila k naplneniu humanitného výstupu z plesu. 
Som presvedčený o tom, že spoločne múdro naložíme s peniazmi Klubu darcov . 

Možno tým spoločne urobíme viac ako dvojitú radosť obdarovaným  
aj všetkým darcom, ktorí prispeli.“ 

Peter Galan st., prezident Klubu podnikate ľov mesta Pezinok  
 
 
KAMPAŇ DEŇ ÚSMEVU 
 

Povzbudzuje individuálne darcovstvo v regióne prostredníctvom mladých 
dobrovoľníkov z  miest a obcí (zo základných, materských škôl a MVO), ktorí 
verejnosti ponúkli pozitívne naladenie a svoje výrobky, v duchu sloganu 
„Smejme sa srdcom“.  
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OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU 
 

Anonymní darcovia prostredníctvom nadácie REVIA obdarovávali pred Vianocami 
deti zo sociálne slabších rodín, mnohodetných rodín, či deti osamelých rodičov 
knihou, keďže ich rodičia im z finančných dôvodov takýto darček nemohli venovať. 
Knihy v hodnote 18 380 Sk boli venované 90 de ťom.  
 
KAMPAŇ ĽUDIA ĽUĎOM 
 
Kampaň za zachovanie asignácie 2% daní bola realizovaná MVO v rámci Slovenska, 
pričom REVIA koordinovala aktivity na regionálnej úrovni. 
 

 
 
ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA 
 
Nadácia REVIA od počiatkov svojho pôsobenia využíva 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: Daniela Klamová, Natália Maneková, Eliška Pravdová, Marek 
Kalianko, Marcela Hajtmánková  

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

� Tvorí ju: Peter Bittner, Drahoslava Finková, Zuzana Frnová 
� investi čná komisia  - navrhuje investičnú politiku, stanovuje ciele výnosov, 

vyberá investičnú inštitúciu, ktorá bude manažovať fondy nadácie 
 
Tvorí ju: Tomáš Zedníček, Ivana Maťusová, Peter Huňor  

 
SLOVÁ DOBROVOĽNÍKA... 

 
REVIA je rozvinutá komunitná nadácia, ktorá pôsobí v tomto regióne.  

Ľudia o nej vedia čoraz viac, a to je dobre, pretože sama mám skúsenosť s prácou v nadácii 
a viem, že toto je práca, ktorej výsledky nie sú vidno hneď, ale až po dlhšom čase. Som 

veľmi rada, že môžem byť súčasťou REVIE a tiež trošku napomôcť k tomu, aby sa rozvíjala  
ďalej. Marcela Hajtmánková, členka grantovej komisie nadácie  
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GRANTISTI 

realizátori dobrovo ľníckych projektov   
pozri Grantový program podporené projekty v roku 2006 

 
SLOVÁ GRANTISTOV... 

 
„Čo si predstavím, keď sa povie REVIA? Predovšetkým konkrétnych ľudí –  Dadu a Zuzku 

a ich obrovské úsilie a oživenie života u nás v Modre. A ešte  nádej, ktorú nám dávajú, 
pretože keby nebolo REVIE, tak sa v našom centre nerozbehneme. V podstate zachránili 

maminy v materskom centre, decká, mladých ľudí a mnohé iné projekty...“ 
 Dana Harmačková, OZ SABUŽ Modra 

 
„My ako škola a ja osobne pracujem s REVIOU v podstate od jej začiatku,  

takže sa mi vybaví veľa rokov práce, radosť, ktorú sme dosiahli. Snáď i ten najdôležitejší 
pocit, ktorý nám často krát dali, že sa netreba vzdávať, treba za svoj sen bojovať.  

REVIA stála pri väčšine našich projektov, ktoré boli neskôr úspešné a priniesli deťom veľa 
radosti, a ktoré by bez nich možno ani neuzreli svetlo sveta.  

Takže, ja som rada, že tu je REVIA a zároveň  možnosť uchádzať sa o grant a začať snívať.“ 
Tatiana Sroková, ZŠ Kupeckého Pezinok 

 
 
KONZULTANTI 

sú dobrovoľníci 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 15 konzultantov:  
Peter Pokrivčák - Bratislava – Vajnory ■ Beata Vlasáková 
– Svätý Jur ■ Iveta Pijáková – Limbach ■ Mária Rybecká – 
Budmerice ■ Darina Bacigálová – Jablonec ■ Ľudmila 
Belániková – Štefanová ■ Štefan Finka – Báhoň ■ Zuzana 
Farkašová ■ Mária Šima-Juríčková – Modra ■ Ľudovít 
Ružička – Dubová ■ Anastázia Marnuseková – Častá ■ Mária 
Vranková – Doľany ■ Štefan Letkovič – Dolné Orešany ■ Peter Cibira – Suchá nad 
Parnou ■ Július Gaál – Vištuk 
 
ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY REGIÓNU 
 
NIEKTORÉ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V REGIÓNE 
 
INDIVIDUÁLNI DOBROVOĽNÍCI ALEBO SYMPATIZANTI 
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PROJEKTY SPÁJAJÚCE KOMUNITU 
 
 

                             

 

 
 
 

NÁVRATY – MALOKARPATSKÝ FESTIVALÍK TRADI ČNEJ KULTÚRY 
 

IV.ročník – otváral Kultúrne leto v Pezinku. REVIA s partnermi – Malokarpatským 
múzeom Pezinok, Mestom Pezinok a Kultúrnym centrom Pezinok  zachováva 
folklórne tradície Malokarpatského regiónu tancom, spevom a tvorivými 
remeselníckymi dielňami v uliciach mesta. 
 

 
 
 

DRUHÝ DYCH PRE ZÁMOCKÝ PARK 
 

Z programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ spoločnosti Baumit a Centra pre 
filantropiu v partnerstve s REVIOU a Centrom voľného času v Pezinku sa prispelo 
k revitalizácii Zámockého parku v Pezinku, a to vytvorením náučného chodníka  a  
výrobou a osadením prvých 6 nových lavi čiek .   
 

 
 
 

ŽIVÝ VIANOČNÝ ORLOJ A CHARITATÍVNY BAZÁR 
 

REVIA s dobrovoľníkmi z divadelného zoskupenia DESKY v rámci Vianočných trhov 
2006 v Pezinku zorganizovala 3. živý vianočný orloj a spolu s mestom Pezinok 
usporiadala 3. charitatívny vianočný bazár. Výťažok – 17 000 Sk (za výrobky 
riaditeľov, zamestnancov pezinských inštitúcií a dobrovoľníkov) bol určený na aktivity 
stolných tenistov – vozí čkarov z 1.stolnotenisového klubu SLOVKARPATIA 
Pezinok. 
 
 

DETSKÉ ZÁBAVNÉ ŠTÚDIO 
 

Modranská detská TV Slnie čko 
a   mládežnícke    Cool    noviny    „Mladá _ 
Modra Plus“  fungujú v Centre voľného 
času v Modre vďaka projektu „Nech 
sa nám netúlajú“ od Nadácie  
Coop Jednota.    
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„Páči sa mi v Detskej TV skoro všetko, ale najradšej robím s kamerou a teším sa keď sa 
naučím strihať zábery na počítači.“ 

 
„Chodím sem rada už 2 roky, najradšej kamerujem, nová kamera je kvalitnejšia, ale tá stará- 

veľká sa mi viac páčila, cítila som sa ako ozajstný kameraman.“ 
 

„Chodím do Telky od októbra, páči sa mi na nakrúcaniach, všeličo tam zažijeme aj sa 
dozvieme zaujímavosti.“ 

Deti, navštevujúce modranskú detskú TV Slnie čko 
 
 
VZDELÁVANIE 
 
 

MLADÍ FILANTROPI 
 

 
 
bol realizovaný nadáciou REVIA v rámci Asociácie komunitných nadáci í 
Slovenska,  vďaka podpore nadácie SPP . Rozvíja filantropiu medzi mladými ľuďmi, 
viedie ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú a k podpore 
rôznych zaujímavých občianskych aktivít, zvyšujúcich kvalitu života v nej. Mládežníci 
vo veku od 16 do 25 rokov podporili 10 projektov  v sume 120 000 Sk. 
 
 

PROJEKT SILA ŽENY 
 

Projekt, podporený z programu “Podaj ruku” Nadácie Intenda, sa zameriaval na 
neformálne vzdelávanie študentiek a žien, ktoré budú začlenené do dobrovoľníckych 
činností, aby získali potrebné zručnosti a stali sa aktívnymi ženami ovplyvňujúcimi 
život a dianie na lokálnej úrovni. 
 

    
 
 

PROJEKT SILA 3F 
 
Projekt napomáhal upevňovať postavenie nadácie v regióne, jej kontinuálny rozvoj 
a rozvoja občianskej spolupatričnosti medzi širokou verejnosťou.   
 

 
 
 

BEZPLATNÁ KONZULTA ČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ  
OBYVATEĽOM, SERVIS MVO A DARCOM 
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KOMUNIKÁCIA S VEREJNOS ŤOU 
 

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, Slovenský rozhlas, Rádio Regina, STV, 
www.revia.sk , www.pknet.sk  
 
 
PRINTOVÉ MÉDIÁ 
 

Regionálna tlač - Pezinsko, Pezinčan, 
Pezinský podnikateľ, Modranské 
zvesti, Kuriér, Pezinokdnes, 
Tlačová agentúra TASR, 
SITA, ZOOM-M 
 
 
 

INÉ PR AKTIVITY 
 

� Sú zamerané na zviditeľnenie podporovateľov nadácie. 

� 10. výro čie založenia organizácie a benefičný koncert Close Harmony 
Friends , prezentácia podporených  projektov  a aktivít REVIE 
a poďakovanie darcom, dobrovo ľníkom a podporovate ľom nadácie. 

� Ukončenie 3.ročníka Klubu darcov, slávnostné stretnutie darcov 
a obdarovaných. 

� Stretnutie strategických partnerov a dobrovoľníkov nadácie s členmi správnej 
rady a komisií pri príležitosti 10. výročia organizácie. 

� REVIA získala v rámci súťaže "Najlepšia ro čná správa 2005"  v kategórii 
Elektronických ročných správ neziskových organizácií - prijímateľov 
finančných prostriedkov ocenenie „Kvalitná ročná správa“ a a umiestnila sa na 
4. – 10. mieste.  Súťaž organizujú Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 
INEKO, Agentúra SK-media a týždenník TREND. Partnermi súťaže sú 
CapGemini Slovensko a KPMG Slovensko a Fórum donorov. 

� Prezentácia aktivít REVIE v rámci stretnutí Top centra podnikateliek 
Slovenska 

� Prezentácia aktivít REVIE na XII. Plese podnikateľov mesta Pezinok 

 
„ Vďaka za všetko. Za dobrú atmosféru a srdečnosť.  

Dalo by sa povedať: REVIA – ENERGIOU NABÍJA  ☺  “  
Close Harmony Friends 
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PARTNERSTVÁ S ORGANIZÁCIAMI PODOBNÉHO ZAMERANIA 
v rámci Slovenska aj zahraničia 
 
Svedčia o tom viaceré stretnutia so zástupcami MVO a prezentácie organizácie:  

� marec 2006 – návšteva amerických štipendistov Pamätného Marshallovho 
štipendia organizovaná German Marshall Fund of USA Bratislava  

� marec 2006 – návšteva mladých komunitných aktivistov zo Strednej Európy 
v rámci programu „Cross your borders, meet your neighbours“ organizovaná 
NK Mládež IUVENTA 

� október – december 2006 – 3 x študijná cesta mladých lídrov z Afganistanu, 
ktorí sa zaujímali o tretí sektor a lokálne médiá na Slovensku organizovaná 
IVO Bratislava v rámci projektu „Slovakia to Afganistan. Assisting Building 
Democracy in a New State“ podporovaného Slovak Aid 

� október 2006 – návšteva zástupcov MVO z Albánska organizovaná nadáciou 
Pontis  

� október 2006 – prezentácia REVIE na Aukcii vín vo Valticiach pri príležitosti 
založenia novej KN na Južnej Morave 

� december 2006 – 3 – dňová pracovná stáž študenta z Kosova organizovaná 
OZ Človek v ohrození 

� Konferencia TCFN Peer Exchange Slovakia – strategic community 
investments 

� Konferencia nadácií organizovaná Fórom donorov 

� Stupavská konferencia MVO pri príležitosti organizovania celoslovenskej 
kampane Ľudia ľuďom za zachovanie 2% dane v Bratislave 

� Diskusia pri okrúhlom stole na tému „Filantropia na Slovensku: Trendy, výzvy 
a pohľady“ organizovaná Centrom pre filantropiu 

� pravidelné stretnutia s členmi Asociácie komunitných nadácií Slovenska 

 

 
 
 

 „Ďakujeme za starostlivosť, vašu organizačnú energiu a milé rozprávanie.  
Američania boli nadšení, že sme ich zobrali mimo Bratislavu a ja by som Vám v ich 
mene chcela ešte raz poďakovať, že robíte záslužnú činnosť a bolo nám potešením, 
že sme na príklade REVIE mohli predstaviť úspechy, ale aj problémy komunitných 

nadácií na Slovensku. Takže v mene GMF a v mene Gary, Jay, Kari, Micah, Michael 
a Solange ešte raz vrelá vďaka.“  

 

Alexandra Petrášová, German Marshall Fund of the Un ited States  
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KTO TVORÍ REVIU? 
 
 

Správna rada 

 
� Ing. Peter Hu ňor,  Svätý Jur, predseda správnej rady, ekonóm  

� Peter Guštafík, BA,  Pezinok, prekladateľ, konzultant 

� JUDr. Iveta Hricová, PhD.,  Bratislava, právnička 

� Ing. Ria Mácsová , Pezinok, ekonómka a podnikateľka  

� Mgr. Eva Megová,  Bratislava, manažérka pre ľudské zdroje 

� Ing. Ing. Katarína Valenteová , Pezinok, finančná riaditeľka 

� Ing. Tomáš Zední ček, Pezinok, finančný analytik 

 
Revízor 

 
� Ing. Jarmila Juricová , Trnava, ekonómka 

 
 

Účtovné služby 

 
� Dáša Gerhátová, Bratislava,  

      ekonómka, živnostník 

� Oľga Bokrošová,  Šenkvice,  

      účtovníčka 

 
Pracovníci nadácie 

 
� RNDr. Drahoslava Finková,   

     Modra, správkyňa nadácie   

� Ing. Zuzana Frnová,  Modra, 

      projektová koordinátorka     
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SÚVAHA (k 31.12.2006) 
 

 
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. SK, k 31.12.2006) 
 

 
                                Činnos ť Bezprostredne

č. N á k l a d y   Číslo     Hlavná Podnikate ľ.  Spolu predchádzajúce

účtu  riadku nezda ňovaná zda ňovaná účtov.obdobie

7 8 9 10

501 Spotreba materiálu 1 18 18 422

502 Spotreba energie 2 7 7 8

511 Opravy a udržiavanie 5 23 23 52

512 Cestovné 6 15 15 14

513 Náklady na reprezentáciu 7 3 3 83

518 Ostatné služby 8 181 181 813

521 Mzdové náklady 9 416 416 765

524 Zákonné sociálne poistenie 10 109 109 103

527 Zákonné sociálne náklady 12 21 21 12

549 Iné ostatné náklady 25 13 13 13

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 26 66 66 62

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34 1399 1399 1018

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 193 193 45

Účtovná trieda 5 celkom r. 01 až 35 36 2.464 2.464 3.410

Kontrolné číslo r. 01 až 36 994 4.928 4.928 6.820

                                Činnos ť Bezprostredne

č. účtuV ý n o s y   Číslo     Hlavná Podnikate ľ.  Spolu predchádzajúce

 riadku nezda ňovaná zda ňovaná účtov.obdobie

7 8 9 10

644 Úroky 51 19 19 13

649 Iné ostatné výnosy 53 252 252 295

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 64 593 593 1.290

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 65 98 98 26

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 67 1755 1755 1332

Účtovná trieda 6 celkom r. 37 až68 69 2.717 2.717 2.956

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.69 - 36 70 253 2 53 -454

Výsledok hosp. po zdanení (r. 70 - (r. 71 +r. 72) )  (+/-) 73 253 253 -454

Kontrolné číslo r. 37 až 73 995 5.940 5.940 5.004  
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PRÍJMY | 2006     (v Sk) 
 
NADAČNÉ ZDROJE    309 500 Sk  11,4 % 
Nadácia SPP, Konto Orange, Nadácia SLSP 
Nadácia Ekopolis, Nadácia Intenda 
Nadácia otvorenej spoločnosti  
 

PRÁVNICKÉ OSOBY    209 479 Sk    7,7 % 
Mestá a obce regiónu, Kníhkupectvo Modul, Bratislava 
 

FYZICKÉ OSOBY      12 500 Sk    0,5 % 
Jednotlivci, anomynmí darcovia 
 

2 % daní                      1 754 944 Sk              64,5  % 
Od fyzických a právnických osôb 
 

FONDY      159 451 Sk    5,9 % 
Fond Klub darcov, Fond Dobrej babičky,  
Fond oddychovej zóny Limbach, Fond Omladina, 
Charitatívny fond, Fond Umelci regiónu, 
Krízový fond pomoci, Fond ŠK MK  
 

INÉ       271 467 Sk            10,0 %     
Phare, štátny rozpočet, úroky, ostatné výnosy   
   

CELKOVO                                    2 717 341 Sk             100 % 
 
 

VÝDAVKY | 2006     (v Sk) 
 
PROGRAMOVÉ NÁKLADY         1 691 218 Sk  70,5 % 
Projekty grantového programu                           408 898 Sk  
Účelovo viazané projekty                                                       1 282 320 Sk 
 

PERSONÁLNE NÁKLADY            465 615 Sk  19,4 % 
Mzdy, odvody               330 197 Sk 
Odmena správcovi                17 000 Sk 
Odstupné                 61 202 Sk 
Dohody o vykonaní práce               36 600 Sk 
Stravné, sociálny fond               20 616 Sk 
 

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY            241 800 Sk  10,1 % 
Externé služby  | audit, účtovné práce                     46 000 Sk 
Komunika čné náklady  | internet, telefónne poplatky, poštovné                     30 122 Sk                               
Prevádzka kancelárie  | daň, elektrina, nájom, plyn, poistenie,                       60 721 Sk 
Rekonštrukcia kancelárie                32 250 Sk                       
Ostatné  | bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov,            72 707 Sk 
kancelárske potreby, kolky a poplatky, konferencie, reprezentačné,  
spotrebný materiál, iné služby a výdavky, členské príspevky 
 

CELKOVO                                  2 398 633 Sk              100 % 
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Vyhlásenie revízora nadácie 
 
Podpísaný revízor nadácie REVIA – Malokarpatskej komunitnej nadácie Ing. 
Jarmila Juricová prehlasuje, že hospodárenie nadácie bolo v súlade s platnými 
právnymi predpismi, účtovníctvo bolo vedené správnym a preukázateľným 
spôsobom. 
 
 
 
 
V Trnave, dňa  26.2.2007                                                    Ing. Jarmila Juricová, v.r.  
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REVIA – MALOKARPATSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE 
ZA FINANČNÚ PODPORU: 

 
■ Nadácia Ekopolis ■ Nadácia Intenda ■ Nadácia otvorenej spoločnosti ■  

■ Nadácia SPP ■ Konto Orange ■ OZ Manovci ■ Bratislavský samosprávny kraj ■  
■ Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. ■ 

■ Dexia banka Slovensko a.s. ■ D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. ■  
■INSTAMIK Slovakia s.r.o. Pezinok ■ KNOTT s.r.o. Modra ■  

■ Majetkový Holding a.s. Bratislava ■ MODUL, spol. s r.o. Bratislava ■ Nábytok Galan ■  
■ PPA CONTROLL, a.s. ■ P+K s.r.o. ■ ROOF – Holienčinová Gabriela ■ RO.OF – Hózová Emília ■  

■ SIBAMAC a.s. ■ Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava ■ SOHOX s.r.o. ■  
■ Tatrabanka, a.s. Bratislava ■ 

 ■ Wertheim Safes Ltd., spol. s r.o. Modra ■ 
■ MsÚ Modra ■ MsÚ Pezinok ■ MČ Bratislava – Vajnory ■ OÚ Báhoň ■ OÚ Doľany ■ OÚ Štefanová ■ 

■ Briestenský Ladislav ■ Guštafík Peter ■ Pitoňák Tomáš ■ 
■ individuálni darcovia v zbierkach a z 2% daní ■ 

 
Fondy 

 

■ Šišková Eva ■ Klub podnikateľov mesta Pezinok ■ individuálni darcovia v zbierkach a z 2% daní ■ 
 

Klub darcov 
 

■ Baranovič Roman ■ Bittner Peter ■ Féder František ■ Frnová Zuzana ■ Guštafík Peter ■ 
■ Kerekešová Katarína ■ Klamová Daniela ■ manželia Macsovci ■ Pilka Matej ■ Solga Oliver ■  
■ Sroková Tatiana ■ Valenteová Katarína ■ manželia Bachmayerovci ■ manželia Šebovci ■ 

■ anonymní darcovia ■ 
 

ZA MATERIÁLNU PODPORU: 
 

■ rodina Finková ■ rodina Frnová ■ Šišková Eva ■ Eben Pezinok ■ SOFTEC Bratislava ■ 
 

ZA SLUŽBY: 
 

■ AT Clip Pezinok ■ Bittner Peter ■ Bokrošová Oľga ■ Centrum voľného času Pezinok ■ 
■ Close Harmony Friends ■ Centrum pre rodinu MamaTataJa ■ Černayová Jarmila ■ 
■ České centrum v Bratislave ■ DFS pri ZŠ Šenkvice ■ DFS Studienka Bratislava ■ 
■ Divadelné zoskupenie Desky ■ Divadielko na kolienku Častá ■ Finka Mário ■ 

■ Finková Drahoslava ■ FS Gbelan Gbely ■ FSk Mladosť Šenkvice ■ FS Radosť Pezinok ■ 
■ FS Žerotín Strážnice ■ Frnová Katarína ■ Frnová Zuzana ■ Galánková Elena ■ 
■ Gerhátová Daša ■ Guštafík Peter ■ Hajtmánková Marcela ■ Hanúsková Anna ■ 

■ Huňor Peter ■ Irisbus – Iveco ■ Juricová Jarmila ■ Kalianko Marek ■ Karosa s.r.o. ■ 
■ Kníhkupectvo Modul ■ Klamová Daniela ■ Klub podnikateľov mesta Pezinok ■ 

■ Kultúrne centrum Pezinok ■ Krajňák Spedition ■ Lančaričová Alžbeta ■ Lenická Lucia ■ 
■ lokálne médiá ■ Lupová Eva ■ Mácsová Ria ■ Malokarpatská knižnica ■ 

■ Malokarpastké múzeum Pezinok ■ Maneková Natália ■ Maťusová Ivana ■ Megová Eva ■ 
■ Mestské múzeum Pezinok ■ mimovládne organizácie regiónu ■ mesto Pezinok ■ 

■ Novomeská Svetlana ■ OZ Mozaika Svätý Jur ■ OZ SABUŽ Modra ■ 
■ OZ Rodinné centrum Svätý Jur ■ Palla Jozef ■ Pravdová Eliška ■ 

■ Robert Adamek - Road Bratislava ■ rodina Frnová ■ rodina Kohútová ■ rodina Slimáková ■  
■ Rošková Ivana ■ Sandtnerová Miroslava ■ Somorovský Ondrej ■ Šišková Eva ■  
■ Stránsky Ľubomír ■ Stránsky Martin ■ Šima – Juríček Pavol ■ Televízia Pezinok ■  
■ Valenteová Katarína ■ Veľvyslanectvo ČR na Slovensku ■ Zedníček Tomáš ■ 

■ základné, umelecké a stredné školy regiónu ■ 
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