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VÝROČNÁ SPRÁVA 2009

PREDSLOV
Už starorímsky básnik Plautus povedal:
„Homo homini lupus est“ Človek človeku vlkom.
V komplikovaných krízových časoch badať
v medziľudských vzťahoch dobré aj zlé.
Podľa toho, kto vo svojom vnútri živí
dobrého alebo zlého vlka, sa tak správa.
Nadácia REVIA našťastie
sústreďuje okolo seba ľudí
s tým dobrým nastavením.
Výsledky ich darcovských
a dobrovoľníckych počinov
sú spísané v tejto výročnej správe.
Nech sú pozitívnym príkladom pre tých,
kŕmiacich zlého vlka,
či tých nič nerobiacich.
Drahoslava Finková
správkyňa nadácie

PREDSLOV
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VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2009
Nadácia REVIA v roku 2009 v konkurencii 27 neziskových organizácií získala 2. miesto
v súťaži Najlepšia ročná správa za rok 2008 v kategórii Elektronických ročných správ
neziskových organizácií. Súťaž organizujú od roku 1999 Inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy INEKO, Public relations a reklamná spoločnosť SK-media spolu
s týždenníkom TREND.
Poskytli sme servis najväčšiemu počtu darcov a prerozdelili sme 147 086 € podľa ich
želaní, čo bolo najviac finančných prostriedkov manažovaných za obdobie jedného
roka.
Otvorili sme diskusie o stratégii činnosti nadácie REVIA na nasledujúce obdobie.
Začala sa kompletizácia údajov potrebných k procesu strategického plánovania nadácie.
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KTO SME...?
REVIA - názov vystihuje charakter kraja, v ktorom žijeme a ktorý pomáhame rozvíjať.
Réva = vinič, Viva = živá, Via = cesta - živá cesta révy”.
“
Malokarpatská - od 10.9.2001 pôsobí REVIA ako nástupca Komunitného združenia Sami
– Sebe (založeného v roku 1996) v malokarpatskom regióne od Bratislavy až po Trnavu,
to znamená v asi 20 obciach a mestách s približne 160 000 obyvateľmi. Postupne sa
rozširujeme aj na územie Záhoria, oblasť Sekúl.
Komunitná - REVIA podporuje aktívnych ľudí, ktorí neváhajú pomôcť tam, kde je to
potrebné - v mieste, kde žijú vo svojej komunite. Je elementom spájajúcim verejný,
podnikateľský a neziskový sektor v prospech skvalitnenia života a prostredia regiónu.
Nadácia - verejnoprospešná mimovládna nezávislá nezisková organizácia, ktorá sa riadi
zákonom o nadáciách č. 34/2002 Z.z. a v zmysle zákona nadačnou listinou. Zapísaná je
v registri nadácií MVSR pod č. 203/Na-96/623. Nadácia združuje majetok určený na
verejnoprospešné ciele v súlade s jej poslaním.

POSLANIE
!
!

skvalitňovanie života obyvateľov malokarpatského regiónu a okolia
vyhľadávanie, aktivizácia a spájanie zdrojov: nápadov, energie a finančných
prostriedkov ľudí, ktorí majú chuť ovplyvňovať život komunity na lokálnej úrovi
rozvíjanie filantropie - darcovských, dobročinných a dobrovoľníckych postojov

CIELE
!
!
!
!

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

KTO SME...?
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ŠPECIFIKÁ – ČO NÁS CHARAKTERIZUJE?
!

!
!
!
!
!
!

!
!

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

KTO SME...?
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VÝHODY PODPORY PROSTREDNÍCTVOM NADÁCIE REVIA
jednoduchosť v darovaní - manažovanie finančného daru nadáciou, v duchu
želaní darcu, aby to bolo zmysluplné a efektívne
združovanie zdrojov a darov - spoločné investovanie v lokálnom prostredí,
využitie schopností, talentu, vedomostí obyvateľov, finančných, či nefinančných
zdrojov tak, aby to prinieslo úžitok komunite
zviditeľnenie darcov všetkými nadáciou dostupnými formami
podpora širokého spektra aktivít riešiacich naliehavé problémy a potreby
komunity samotnými obyvateľmi svojpomocne
objektívne rozhodovanie nezávislou grantovou komisiou a správnou radou
nadácie, príp. aj darcami. Podmienky sú rovnaké pre všetkých s jasne
stanovenými kritériami, pravidlami a adekvátne zverejnené.

!
!

!
!
!

GRANTOVÝ PROGRAM

Kritériá a pravidlá
udeľovania grantov

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

GRANTOVÝ PROGRAM
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Žiadatelia o grant môžu pripraviť projekty v rámci nasledovných programov:
mládežnícky

športový

sociálny

kultúrny
otvorený

sídliskový
environmentálny

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2009
PROGRAMY
projekty
mládežnícky
športový
kultúrny
sociálny
otvorený
spolu

Zo zdrojov:
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PROJEKTY
počet
10
5
5
6
3
29

%
34
17
17
21
10
100

suma v €
1 830
1 050
1 332
1 497
696
6 405

Asignácia 2% daní
Projekt Mladí filantropi – Nadácia SPP
Projekt Klub darcov – Západoslovenská energetika, a. s. Bratislava, DISI,s.r.o. Pezinok

GRANTOVÝ PROGRAM

%
29
16
21
23
11
100
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MLÁDEŽNÍCKY PROGRAM
Povedali o projekte „Po stopách Galileiho, 2009“
Tatiana Sroková,Gymnázium Pezinok:
„Chceli sme u mladej generácie vzbudiť a podporiť záujem o astronómiu a príbuzné vedy.
Pre všetkých, ktorí sa do projektu zapojili to bol nádherný zážitok
(veď hviezdna obloha láka ľudí od nepamäti). “

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

Po stopách Galileiho
Gymnázium Pezinok / 330 €
Vzbudenie a podporenie záujmu študentov o astronómiu.
Letné tvorivé dielne
Združenie detí a umenie Vajnory / 170 €
Voľnočasové aktivity, podpora tvorivého myslenia a činnosti.
Letný skautský tábor
Dievčenský skautský oddiel - Amazonky Modra / 220 €
Zdokonaľovanie sa v skautských zručnostiach, tímova práca.
Hry pre všetkých
61. zbor Modrý oblak Pezinok / 188 €
Vybavenie skautskej klubovne spoločenskými hrami.
RYTMIA 2009
Zdena Hudecová, Modra / 165 €
Stretnutie mladých ľudí, prehliadka moderných tancov.
Podsady pre stany
SLSK - 61.zbor Modrý oblak Pezinok / 165 €
Vybavenie skautov podsadovými stanmi.
Knihy z ruky do ruky
Peter Uherek, Pezinok / 170 €
Putovné čítanie verejne dostupných kníh.
Študentské divadlo
Ľubomíra Miháliková, Pezinok / 22 €
Priblíženie dramatickej tvorby prostredníctvom mládeže.
Bikros v hale
Cyklistický klub Twister, Šenkvice / 200 €
Príspevok na nákup športových pomôcok pre športové účely.
Terapie v slniečku
ZŠ Ľ.Štúra, Modra / 200 €
Riešenie a prevencia osobných problémov detí školského veku.

GRANTOVÝ PROGRAM
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ŠPORTOVÝ PROGRAM
Povedali o projekte „6. Športové hry seniorov 2009“
Eva Zouzalíková, OV Jednoty dôchodcov Slovenska, Pezinok:
„Hoci sa súťažilo aj medzi kvapkami dažďa a fúkal studený vietor, všetko nakoniec dobre dopadlo.
Rozhodcovia, súťažiaci aj organizátori boli nadmieru spokojní.“

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

Deti na vode
Malé Karpaty Športový Klub / 170 €
Voľno časové prázdninové aktivity – splavovanie.
6. športové hry seniorov
OV Jednoty dôchodcov Slovenska / 100 €
Upevňovanie zdravia a medziľudských vzťahov seniorov
Softball deťom
Softballový klub Pezinok / 150 €
Príspevok na materiálne vybavenie žiackeho družstva.
Naša klubovňa 4. Etapa
Klub orientačného behu Pezinok / 300 €
Dotvorenie priestoru pred klubovňou.
V centre je zábava v centre je fajn
Súkromné centrum voľného času, Modra / 330 €
Rozvíjanie športových aktivít medzi mládežou.

KULTÚRNY PROGRAM
Povedali o projekte „Dychovky v Preši, 2009“
František Féder, Spolok dychovej hudby, Cajlané:
„Účinkujúci mali vysokú úroveň. Je to veľmi obľúbené podujatie na Slovensku,
v Čechách a v Rakúsku. Obľubu má taktiež medzi odborníkmi
dychovej hudby a hudobnými skladateľmi tohto žánru.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:
Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:
Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:
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Štyristofka - dva roky po...alebo ako to v skutočnosti bolo...
Modranské kráľovské divadlo, Modra / 170 €
Oživenie tradície modranského ochotníckeho divadla.
Dychovky v Preši
Spolok DH – Cajlané / 300 €
Tradičný festival dychovej hudby.
PezinRoCk
OZ PezinRock, Pezinok / 200 €
Letný hudobný festival pre mladých.

GRANTOVÝ PROGRAM

VÝROČNÁ SPRÁVA 2009
Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:
Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Kinečko pod hviezdami
OZ Kinečko, Pezinok / 330 €
Netradičné kino premietanie pre verejnosť počas leta.
Sľúbili sme si ...(po 20 rokoch)
Občianske združenie P.R.D, Pezinok / 332 €
Spomienkové stretnutie občanov Pezinka na november ´89.

SOCIÁLNY PROGRAM
Povedali o projekte „Mesto bez bariér, 2009“
Ľudovít Slimák, OZ P, Pezinok:
„Veríme, že náš projekt pomôže vozíčkarom na ich cestách, ale predovšetkým otvorí oči zodpovedným za
návrhy, realizáciu a preberanie stavieb a sami zistia, že aj pre nich by bolo jednoduchšie netvoriť nové
bariéry, a následne ich odstraňovať.“

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

Umenie pre zdravie
Centrum pedag.a psych. poradenstva a prevencie / 100 €
Týždenný denný arteterapeutický tábor.
Tvorivé dielne 2.
Mestské centrum sociálnych služieb / 330 €
Sebarealizácia aktívnych seniorov.
Na vlnách harmónie
Psychiatrická nemocnica P.Pinela / 200 €
Realizácia terapeutickej metody – Moja mandala...
Bowling nás baví
DSS pre deti a dospelých HESTIA / 237 €
Sociálna rehabilitácia a priblíženie mládeže k postihnutým.
ART-terapie
Peter Čepec, Bratislava – Vajnory / 300 €
Podpora tvorivej činnosti zdravotne znevýhodnených občanov.
Mesto bez bariér
Občianske združenie 5P Pezinok / 330 €
Zrušenie bariér na chodníkoch v meste Pezinok.

GRANTOVÝ PROGRAM
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OTVORENÝ PROGRAM
Povedali o projekte „Nestarnúci seniori, 2009“
Viktor Wittlinger, Akadémia tretieho veku, Pezinok:
„Akadémia tretieho veku je pilotný projekt aktivity pre seniorov,
ktorý sa stretol s veľkým záujmom a úspešne sa rozvíja.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Venuša pomáha
Klub Venuša Pezinok /166 €
Zviditeľnenie práce klubu a pomoc podobne postihnutým.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Nestarnúci seniori
Viktor Witttlinger / 330 €
Vzdelávanie a sebarealizácia aktívnych seniorov.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Spoločne proti kriminalite
OZ - spoločne proti kriminalite / 200 €
Podpora správnych životných hodnôt, vyššia bezpečnosť občanov.

10 GRANTOVÝ PROGRAM
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PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV
Nadácia REVIA zabezpečuje darcovskú stratégiu mnohých spolupracujúcich subjektov,
ktorým myšlienky filantropie nie sú cudzie. Prostredníctvom servisu darcom tak dohliada,
aby boli finančné prostriedky podľa želaní darcov využité zmysluplne, efektívne
a správne.
PROGRAM
Podpora športu detí a mládeže,
občanov zdravotne postihnutých
Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
Ochrana a podpora zdravia
a vzdelávania
Ochrana ľudských práv
Spolu

Zo zdrojov:

PROJEKTY
%
suma v €
26
22 886,73

%
22

17
7

50
21

71 334,84
10 146,63

68
9

1
34

3
100

664,00
105 032,20

1
100

počet
9

Asignácia 2% daní,
Fondy nadácie

PODPORA ŠPORTU DETÍ, MLÁDEŽE, OBČANOV ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:

OZ 5P / 75,00 €
Príspevok na nákup materiálu a pomôcok k celoročnej činnosti.
OZ Úsmev domova Pezinok / 70,00 €
Príspevok na bežnú prevádzku združenia.
Telovýchovná jednota FC Hoteling Sekule / 3 781,82 €
Podpora celoročných aktivít futbalového oddielu.
TJ Hipológ Bratislava / 497,91 €
Podpora hiporehabilitačných aktivít zdravotne postihnutých.
Mestské centrum sociálnych služieb, Modra / 115,00 €
Zakúpenie materiálu pre akciu Art terapia pre seniorov.
Obec Borinka / 10 000,00 €
Podpora rekonštrukcie budovy polyfunkčného charakteru.

PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV
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Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:

Telovýchovná jednota FC Hoteling Sekule / 2 898,00 €
Podpora celoročných aktivít futbalového oddielu.
Šilonová Diana, Bratislava / 4 785,00 €
Príspevok na nákup zdravotných pomôcok.
TJ Pobedim, Pobedim / 664,00 €
Príspevok na zakúpenie športových potrieb pre mládež.

ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH HODNÔT
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:

OZ pezinských vinohradníkov a vinárov, Pezinok / 1 200,00 €
Skvalitnenie organizačného zabezpečenia vinárskych podujatí.
Malokarpatský banícky spolok, Pezinok / 134,27 €
Podpora podujatia - 1. stretnutie Slovenských banských miest.
Malokarpatský banícky spolok, Pezinok / 64,89 €
Podpora výstavy banských lámp pod názvom Svetlo v hlbinách.
Slovenský zväz včelárov, ZO Pezinok / 995,82 €
Podpora celoročnej činnosti včelárov, ošetrenie včelstiev.
OZ Európsky vinársky rytiersky stav Pezinok / 660,00 €
Výroba propagačného filmu o Slov. vinárskej akadémie Pezinok.
OI Spevácky súbor Chlapi z Dolnej Lehoty / 3 650,86 €
Prezentácia lokálneho folklóru prostredníctvom CD.
OZ Európsky vinársky rytiersky stav,Pezinok / 2 326,00 €
Príspevok Slov. vinárskej akadémie Pezinok na webovú stránku.
Obec Sekule / 49 800,00 €
Zakúpenie minibusu pre verejnoprospešné účely v obci.
OZ Vincúr, Modra / 333,00 €
Propagácia medzinárodnej výstavy vín Vitis Aurea Modra 2009.
Folklórna skupina Obstrléze, Pezinok / 165,00 €
Príspevok na materiálne vybavenie pre celoročnú činnosť.
OZ Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok / 1 605,00 €
Príspevok Slov. vinárskej akadémie Pezinok - materiály.
OZ RRC Hydrorock, Bratislava / 670,00 €
Prenájom telocvične na tanečno-športové aktivity mládeže.
OZ Modranská beseda, Modra / 270,00 €
Príspevok na podujatie Slávnosti hliny – Keramická Modra.
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Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:

OZ Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok / 1 010,00 €
Príspevok Slovenskej vinárskej akadémie Pezinok na kurzy.
Uličný Peter, Bratislava / 4 570,00 €
Štyri ročné obdobia - netradičná prezentácia klasickej hudby
OZ Modranská muzeálna spoločnosť, Modra / 230,00 €
Príspevok na publikáciu Pamätné tabule a pamätníky v Modre.
Krejči Igor, Bratislava / 3 650,00 €
Príspevok na spracovanie publikácie Hranice geometrie.

OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIE
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:
Subjekt, suma:
Charakter projektu:

Dobrovoľný hasičský zbor Šenkvice / 1 360,00 €
Nákup a oprava materiálu a hasičskej techniky.
OZ Odkaz Štefana Prokopa, Pezinok / 680,48 €
Prednáškové, publikačné a vzdelávacie aktivity.
Denisa Kasana, Pezinok / 800,00 €
Zakúpenie kníh k výučbe anglického jazyka pre deti.
Slovenský zväz včelárov, ZO Pezinok / 282,15 €
Podpora vzdelávania lokálnych včelárov.
ZŠ Viničné / 1 310,00 €
Zakúpenie gymnastických pomôcok pre školskú olympiádu.
OZ Priatelia Obchodnej akadémie, Bratislava / 5 284,00 €
Zakúpenie vybavenia IKT k e-learningovej výučbe.
Rodičovské združenie pri MŠ Šenkvice / 430,00 €
Príspevok na pomôcky na rozvíjanie zručností a motoriky detí.

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV
Subjekt, Suma:
Charakter projektu:

OZ Komora senátorov práva, Bratislava / 664,00 €
Tlač zborníka z konferencie.

PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV
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NADAČNÉ FONDY
Nadácia REVIA ponúka servis darcom založením nadačného fondu na podporu
akéhokoľvek verejnoprospešného účelu. Zhromažďujú sa v ňom financie, pričom celú
administratívu vedie nadácia. Tá zabezpečí, aby bolo zachované želanie darcu a jeho dar
bol použitý efektívne, zmysluplne, a ak si to darca želá, aby bol aj zviditeľnený.
Zlúčením viacerých darov možno napomôcť jednému cieľu, účelu, potrebe. Platí tiež
opačne, že jeden finančný príspevok môže poslúžiť na riešenie viacerých potrieb
v komunite a môže mať z neho úžitok niekoľko subjektov.

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

!
!
!

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

PRIEBEŽNÉ FONDY
(zamerané na špeciálny účel podľa želaní darcov)

!
!
!
!
!
!
!

Fond Športový klub Malé Karpaty založený Petrom Guštafíkom podporuje
kreatívne voľno-časové aktivity mládeže v Modre s dôrazom na športové lezenie.
Fond dobrej babičky podporuje rôznorodé darcovské pohnútky zakladateľky
fondu Evy Šiškovej.
Fond Omladina založený nadáciou Revia podporuje regionálne detské
a mládežnícke činnosti a aktivity.
Fond vinárskych tradícií založený nadáciou Revia posilňuje zachovávanie
tradícií vinárov a vinohradníkov v regióne, ich vzdelávacie a prezentačné aktivity.
Krízový fond pomoci založený nadáciou Revia napomáha ľuďom v núdzi.
Fond aktívne ženy bol založený nadáciou REVIA za účelom celoživotného
vydelávania žien.
Fond DISI, s.r.o. Pezinok, založený Viliamom Fričom, podporuje lokálne projekty
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!
!

podľa darcovských preferencií firmy.
Fond Poď sa hrať, založený OZ Adamkovo v Šenkviciach, je zameraný
na vybudovanie detského ihriska v obci.
Fond Vistareal, s.r.o., Pezinok, založený konateľmi firmy Erikom Gottschallom
a Ivanom Milkom, napomôže k úprave detského ihriska a zelených plôch
na sídlisku v Pezinku.

KOMBINOVANÉ FONDY
(časť finančných prostriedkov je dlhodobejšie investovaná a časť použitá na určitý účel)

!

!
!
!
!
!
!

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

NADAČNÉ FONDY
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FONDY NADÁCIE REVIA 2009
(manažované z finančných prostriedkov od darcov a asignácie 2% daní)
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ROZVOJ DARCOVSTVA

KAMPAŇ 2% Z DANÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB
Ako boli použité vaše 2 % daní?
V roku 2008 nadácia získala z 2 % daní sumu 208 327 €, ktorá
bola použitá na tri rôzne účely: na dobrovoľnícke projekty
obyvateľov v otvorenom grantovom kole, na projekty podľa
darcami určených účelov a na inštitucionálne zabezpečenie
organizácie.
!

!

!

Grantový program nadácie podporil aktivity športových klubov, centier voľného
času, festivaly, koncerty, tvorivé dielne, aktivity detí a znevýhodnených
spoluobčanov, zachovanie folklórnych tradícií ... (viď Grantový program podporené projekty 2009).
Projekty podľa želaní darcov. Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí
si nechcú zakladať vlastné nadácie a subjekty, realizátori projektov, ktorí nie sú
zaregistrovaní ako prijímatelia 2% daní (viď Projekty podľa želaní darcov).
Inštitucionálne zabezpečenie organizácie. Skvelé výsledky za rok 2009 boli
dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie programov a aktivít
napĺňajúcich poslanie nadácie.

V roku 2009 nadácia získala z 2% daní od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu
64 465 € a tá bude využitá do konca roka 2010. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru
srdečne ďakujeme

ROZVOJ DARCOVSTVA
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PROJEKT KLUB DARCOV
rozvíja individuálne darcovstvo obyvateľov regiónu. V rámci
partnerstva nadácie REVIA so Západoslovenskou energetikou,
a.s. Bratislava a Development In Slovak Investments, s.r.o.
Pezinok bolo podporených 6 projektov a v sume 1 656 €,
v ktorých sa pomohlo skautom, zdravotne postihnutým
a seniorom a podporila sa kultúra obyvateľov. Klub darcov
zbližuje ľudí, ktorí sú ochotní dlhodobo podporovať región,
v ktorom žijú a majú záujem aktívne rozhodovať o darovaných
prostriedkoch.

PROJEKT OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU
Je tradičnou predvianočnou akciou. V roku 2009 anonymní
darcovia prostredníctvom nadácie REVIA obdarovali knihami
v sume 1 560 € 206 detí zo sociálne slabších rodín, ktoré sú
evidované na sociálnom oddelení a navštevujú 10 základných
škôl regiónu, detský domov a Krízové centrum v Trnave.

PROJEKT CHALLENGE
je trojročný projekt zameraný na budovanie nadačného majetku
z lokálnych finančných zdrojov do výšky 50 000 US$. V roku 2009
sme získali sumu 9 714 US$. Získané príspevky tretieho roka boli
tiež znásobené rovnakou sumou z Wings Global Fund for
Community Foundations a napomôžu k dlhodobému fungovaniu
organizácie. Počas trojročnej realizácie projektu bol majetok
nadácie REVIA zvýšený o 31 441 €.
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PROJEKTY ZAMERANÉ NA VZDELÁVANIE
PROJEKT MLADÍ FILANTROPI
aktivizuje a zapája neaktívnych mladých ľudí do dobrovoľníckych činností
v regióne. Vďaka príspevku Nadácie SPP podporila 8-členná mládežnícka
grantová komisia „Filfriends“ v roku 2009 10 mládežníckych projektov
v sume 2 160 €.
PROGRAM ON DEMAND COMMUNITY
je program spoločnosti IBM Slovakia, v rámci ktorého sa v spolupráci s nadáciou REVIA
realizoval projekt Mladí vedci, ktorý povzbudzuje a zlepšuje výučbu vedeckých
predmetov na strednej škole, integrujúc informačné technológie, cudzie jazyky a vedecké
vedomosti na Gymnáziu v Pezinku. Pre Detskú TV Slniečko v Modre bola zakúpená
technika.

PROJEKTY SPÁJAJÚCE KOMUNITU
SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI
Mnohostranná výhodnosť partnerského vzťahu priniesla prospech
zúčastneným stranám nakoľko uprednostňuje projekty, ktoré riešia
problémy a potreby obyvateľov regiónu a skvalitňujú ich život.
ŽIVÝ VIANOČNÝ ORLOJ A CHARITATÍVNY BAZÁR
Už po šiesty raz nadácia REVIA spolu so svojimi dobrovoľníkmi
realizovala živý vianočný orloj v arkieri Starej radnice v Pezinku.
Dobroty pripravené a ponúkané v charitatívnom bazáre dobrovoľníkmi
pezinských inštitúcií, priniesli výťažok 620 € určený na výstavbu
bezbariérových vstupov v Pezinku.

PROJEKTY ZAMERANÉ NA VZDELÁVANIE / SPÁJAJÚCE KOMUNITU
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DEŇ ÚSMEVU / DEŇ DOBROSRDEČNOSTI / DEŇ DOBROVOĽNÍKOV
Priateľské úsmevné pozdravenie, či poďakovanie
za pomoc a podporu iným ľuďom a nadácii v rámci
menovaných svetových dní prebehlo e – mailovou formou.

PROJEKT KNIHY Z RUKY DO RUKY
Je myšlienka putovania kníh medzi obyvateľmi, ktorí si môžu bezplatne
prečítať zaujímavé tituly rôzneho druhu v Pezinku, Modre a Šenkviciach.
Projekt bol realizovaný v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi nadácie.
PROJEKT MANDALA
Nadácia REVIA počas pezinského vinobrania zorganizovala podujatie,
na ktorom približne 50 dobrovoľníkov vytvorilo spoločnú mandalu –
farebný kruhový obrazec s priemerom takmer 3 metre, ktorý bol následne
zničený. Cieľom tejto aktivity bola tímová spolupráca náhodných ľudí,
ktorá im môže priniesť radosť pri činnosti. Okrem toho vzniklo
i 25 tzv. minimandál vytvorených deťmi.
ŽIVÉ ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA
Obyvateľov malokarpatského regiónu na chvíľu spojila tradičná
spoločenská hra Človeče, nehnevaj sa v nezvyčajnej podobe – v úlohe
figúrok boli samotní hráči. Viac než 40 ľudí v troch kolách po štyri tímy
na hracej ploche veľkej 36m2 súťažilo o prvenstvo. 5 hodinová hra bola
súčasťou osláv Dňa komunitných nadácií v rámci Asociácie komunitných
nadácií Slovenska.
PROJEKT NA NAŠEJ DEDINE
Časť mesta Modry - Kráľová, oslávila v tomto roku 400. výročie od založenia. Nadácia
REVIA finančne podporila výstavu Historickej školy, náučný chodník o histórii Kráľovej,
Modranské kráľovské divadlo, získala figuríny do expozície hasičského zboru a pripravila
pre deti a návštevníkov trampolínu a tvorivé dielne.
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ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA
Nadácia REVIA od počiatkov svojho pôsobenia využíva pomoc dobrovoľníkov
(cca 250). Mnohé jej aktivity sa realizujú hlavne vďaka ich pomoci. V súčasnosti
spolupracujú s nadáciou tieto skupiny dobrovoľníkov:

SPRÁVNA RADA 7 členov (pozri Kto tvorí REVIU?)
KOMISIE 10 členov:
Grantová komisia - konzultuje žiadosti o finančnú podporu, rozdeľuje finančné
prostriedky na realizáciu projektov, robí monitoring schválených projektov.
Tvorí ju: Marcela Hajtmánková, Natália Maneková, Eliška Pravdová, Peter Guštafík
Marketingová komisia - vypracúva a navrhuje stratégiu komunikácie s verejnosťou
prostredníctvom médií, informuje o PR aktivitách organizácie.
Tvorí ju: Veronika Veverková, Peter Bittner, Drahoslava Finková
Investičná komisia - navrhuje investičnú stratégiu, vyberá investičnú inštitúciu, ktorá
manažuje financie nadácie, napomáha pri získavaní finančných prostriedkov.
Tvorí ju: Ivana Maťusová, Peter Huňor, Tomáš Zedníček

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

KONZULTANTI
NIEKTORÉ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V REGIÓNE
INDIVIDUÁLNI DOBROVOĽNÍCI ALEBO SYMPATIZANTI

ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA
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INÁ ČINNOSŤ
PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ
servis darcom - rozvíjanie darcovskej politiky firiem spravovaním nadačných fondov
servis MVO - založenie OZ, registrácia príjemcov 2% daní, konzultácie rôzneho
charakteru
bezplatné poskytovanie poznatkov a know-how týkajúcich sa legislatívy a databáz
3. sektora, sieťovania organizácií, web-hostingu na www.revia.sk
účasť v poradných výboroch grantových kôl iných nadácií

PARTNERSTVO V EÚ PROJEKTE
V roku 2009 bola nadácia REVIA partnerom OZ Európsky rytiersky stav Slovenskej
vinárskej akadémie Pezinok, ktorá bola projektom o celoživotnom vzdelávaní vinárov a
vinohradníkov financovanom zo zdrojov EÚ.

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE
Koncom roku 2009 sa uskutočnili prvotné stretnutia a diskusie smerujúce k začiatku
procesu strategického plánovania organizácie na obdobie 5 rokov a začali sme
pripravovať potrebné údaje a podklady k tomuto procesu.
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KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM LOKÁLNYCH MÉDIÍ
Elektronické médiá – TV Pezinok (Infotext, Relácia Týždeň, Relácia Téma)
Internetové médiá – www.revia.sk, www.mamaaja.sk, www.dobrovolnictvo.sk
Printové médiá – Pezinsko, Pezinčan, Modranské zvesti, Šenkvičan, Limbašské
novinky, Trnavské mestské noviny

KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM CELOSLOVENSKÝCH MÉDIÍ
Elektronické médiá – Slovenská televízia, Slovensko 1, Rádio Regina, Rádio
Expres
Internetové médiá – pravda.sk, changenet.sk, sme.sk, dnes.atlas.sk, pluska.sk
Printové médiá – Eurobiznis
Tlačové agentúry – Tlačová agentúra sita, TASR a česká ČTK

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
Partnerstvo s Klubom podnikateľov mesta Pezinok, s lokálnymi médiami a s Rádiom
Expres, TOP centrom podnikateliek a manažeriek Slovenska prebiehalo v rôznych
rovinách. V rámci rozvíjania vzájomných vzťahov sme mohli realizovať mnohé aktivity
a informovať o nich verejnosť.

KOMUNIKÁCIA S ASOCIÁCIOU KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SLOVENSKA
Spolupráca s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska pokračovala aj v roku 2009, a to
spoločným realizovaním niekoľkých projektov, kde členské komunitné nadácie
vystupovali ako partneri veľkým spoločnostiam, uchádzajúc sa o finančné prostriedky
pre jednotlivé regióny, v ktorých pôsobia. Zároveň REVIA v rámci celoslovenských médií
zabezpečila medializáciu spoločného projektu: Deň komunitných nadácií.

KOMUNIKÁCIA S MVO SLOVENSKA A ZAHRANIČÍM
REVIA spolupracuje s organizáciami podobného zamerania nielen v rámci našej
republiky, ale aj so zahraničím. Svedčia o tom aj viaceré stretnutia so zástupcami MVO
a prezentácie organizácie.

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
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KTO TVORÍ REVIU?
SPRÁVNA RADA
Ing. Peter Huňor, Svätý Jur, predseda správnej rady, ekonóm
Peter Guštafík, BA, Pezinok, prekladateľ, konzultant
JUDr. Iveta Hricová, PhD., Bratislava, právnička
Ing. Ria Mácsová, Pezinok, ekonómka a podnikateľka
Mgr. Eva Megová, Bratislava, manažérka pre ľudské zdroje
Ing. Katarína Valenteová, PhD., Pezinok, manažérka
Ing. Tomáš Zedníček, Pezinok, finančný analytik
DOZORNÁ RADA
Ing. Jarmila Juricová, Trnava, ekonómka
Ing. Viliam Maroš, Bratislava, ekonóm
Ing. Rastislav Danišek, Svätý Jur, finančný manažér
EXTERNÉ SLUŽBY
Oľga Bokrošová, Šenkvice, účtovníčka
Bc. Veronika Veverková, Považská Bystrica, PR manažérka
PRACOVNÍCI NADÁCIE
RNDr. Drahoslava Finková, Modra, správkyňa nadácie
Mgr. Miroslava Petrušová, Modra, koordinátorka projektov od 1.11.2009
Martina Zelinková, Modra, koordinátorka projektov do 30.6.2009
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PRÍJMY 2009
NADAČNÉ ZDROJE

12 400 €

13,0 %

4 062 €

4,0 %

1 120 €

1,0 %

64 465 €

68,0 %

7 079 €

7,0 %

Nadácia SPP, Asociácia komunitných nadácií Slovenska,
Združenie Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku, Konto Orange

PRÁVNICKÉ OSOBY
Mesto Pezinok, Slovenská energetika, KPMG Slovensko, spol. s r.o.Bratislava,
Pro Partners Asset Management, a.s. Bratislava, Obec Šenkvice, IBM Slovensko, spol. s r.o. Bratislava,
VISTA real, s.r.o. Pezinok, Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Bratislava, JŠ servis, s.r.o.Pezinok,
Mestská časť Bratislava – Vajnory, Modul spol.s r.o. Bratislava, Artforum, spol. s r.o. Bratislava

FYZICKÉ OSOBY
Jednotlivci, anomynmí darcovia

2 % daní
Od fyzických a právnických osôb

FONDY

Fond Pro Partners, Fond Klubu podnikateľov mesta Pezinok, Fond Wings, Fond Dobrej babičky,
Fond Umelci regiónu, Fond Minority, Fond Sýkorka, Fond Klub darcov, Fond Športového klubu Malé Karpaty

INÉ

5 573 €

1,5 %

Úroky, ostatné výnosy

CELKOVO

94 699 € 100,0 %
VÝDAVKY 2009

PROGRAMOVÉ NÁKLADY

155 992 €

Projekty grantového programu
Projekty podľa želania darcov
Projekty REVIE

11 157 €
124 347 €
16 920 €

PERSONÁLNE NÁKLADY

16 495 €

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

9,0 %

19 005 €
0€
1 073 €

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

11 105 €

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

CELKOVO

85,0 %

6,0 %

1 929 €
1 247 €
1 433 €
782 €
5 728 €

183 592 €

100,0 %

PRÍJMY A VÝDAVKY
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Vyhlásenie dozornej rady nadácie:
Podpísaná predsedníčka dozornej rady 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 18.2.2010

Ing. Jarmila Juricová
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VYJADRENIA PARTNEROV NADÁCIE

...Vám patrí obdiv a uznanie za vytrvalosť a nadšenie,
za všetko čo robíte vo verejný prospech. Ste ľudia na správnom mieste!
Želám krásne dni a veľa síl a elánu do ďalších aktivít.
Anna Gašparovičová,
riaditeľka Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

... nadácia Revia mi je osobitne blízka a v uplynulých rokoch som to vyjadroval
okrem iného aj v podobe finančných príspevkov. Revia mi je blízka,
predsa patrí k môjmu minulému pôsobisku a vo vzťahu k môjmu súčasnému
pracovnému i spoločenskému zameraniu sa Pezinok a Revia postupne stali peknou
a hodnotnou spomienkou. Držím palce všetkým osobne aj nadácii,
naďalej sa považujem za Vášho fanúšika.
So želaním vnútornej pohody a pracovných úspechov
Laco Briestenský

Srdečne Vás pozdravujem. Viem, že sa musíte obracať na každú stranu.
Držím Vám palce, aby sa kasička pre Reviu naplnila čo najviac.
Kvetka Kucharovičová,
Top centrum podnikateliek, Spišská Nová Ves
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REVIA - MALOKARPATSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE
ZA FINANČNÚ PODPORU:
• Asociácia komunitných nadácií Slovenska • ARTFORUM spol. s. r. o. • Baková Zuzana • Bako Roman •
• Bokrošová Oľga • Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. • BeneLobri, s. r. o. • BRILUM.SK s.r.o. • Cukráreň EVA •
• DISI s.r.o • EUROLOV, s.r.o. • Fórum Donorov • Frič Viliam • Guštafíkovci Peter a Petra • Hama Slovakia, spol. s r.o. •
• H E L I O , spol. s r.o. • IBM Slovensko, spol. s r.o. • individuálni darcovia v zbierkach a z 2% daní • Instamik Slovakia, s.r.o. •
• J.Š. servis, s.r.o. • KLARTEC spol. s.r.o. • Konto Orange • Krajňák Spedition, s. r. o. • KPMG Slovensko spol., s. r. o. •
• rod. Kátlovská • Majetkový Holding a.s. Bratislava • MODUL, spol. s r.o. Bratislava • MsÚ Pezinok •
• Nábytok GALAN, s.r.o. • Nadácia SPP • Novplasta, s.r.o. • PPA ENERGO s.r.o. •
• Pro Partners Asset Management, a.s. • SENSOR spol. s.r.o. • p. Sagalová • p. Sýkora •
• Šišková Eva • Wertheim Kovo s.r.o. • Wertheim Safes Ltd. s.r.o •
• WINGS Global Fund for Community Foundations European Foundation Centre •
• p. Zacharová • Združenie Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku •

ZA MATERIÁLNU PODPORU:
• Guštafíkovci Milka a Gustáv • Brasco – Tomaškovič Jozef • Kopálová Dana • Krasulová Romana •
• manželia Augustiničovci • Noskovičová Ingrid • Pospechová Petra • rodina Finková •
• Petrušová Miroslava • Slimáková Milka • Šišková Eva •
• Zelinková Martina •

ZA SLUŽBY:
• Adamek Robert - Road • AT Clip Pezinok • ARTFORUM spol. s. r. o. • BeneLobri, s. r. o. • Bittner Peter •
• Bokrošová Oľga • Centrum voľného času Pezinok • Divadlo na kolene, Častá • Doliaková Nina •rodina Finková •
• Galan Peter • Gymnázium Pezinok • Guštafík Martin • Guštafík Peter • Hanáčiková Lucia •
• Hanúsková Anna • Hajtmánková Marcela • Huňor Peter • Jurkovičová Michaela •
• Jurkovičová Zdenka • Juráčková Ivana • Jednota dôchodcov, Pezinok •
• Klub podnikateľov mesta Pezinok • Klub Venuša • Kujovič Rudolf •
• Krajčírstvo Libuša • Lajo Slimák • lokálne médiá • Lukáš Juraj •
• Machala Jozef • Macsová Ria • Malokarpatská knižnica Pezinok •
• Malokarpastké múzeum Pezinok • Majetkový Holding a. s. Bratislava •
• Maneková Natália • Maťusová Ivana • Megová Eva • mesto Pezinok •
• Mestské múzeum Pezinok • mimovládne organizácie regiónu • Machala Jozef • Maroš Viliam •
• MODUL, spol. s r.o. Bratislava • Nábytok Galan, s.r.o. • Novák Jozef • OZ SABUŽ Modra •
• Petrušová Miroslava • Pravdová Eliška • Roško Michal • Rohutný Pavol • skauti Pezinok •
• Soter Roland • Sosvorová Anna • Slimáková Ľudmila • Sroková Zuzana •
• Súkromné centrum voľného času Modra • Slovenská sporiteľňa, a. s. pobočka Pezinok •
• S. D. C., a. s. Bratislava • Šipošová Zuzana • Šišková Eva • Špeciálna základná škola Komenského Pezinok •
• Televízia Pezinok • Tatrabanka, a. s. • študenti • Valenteová Katarína • Veverková Veronika •
• Vydavateľstvo Mama a ja • Witgrúber Peter • Združenie detí a umenie Vajnory • Zedníček Tomáš •
• Zelinka Juraj • Zelinková Martina • ZŠ Fándlyho, Pezinok • ZUŠ E. Suchoňa Pezinok •

REVIA ĎAKUJE

31

2009 VÝROČNÁ SPRÁVA

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

32 KONTAKT

