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VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

PREDSLOV
Rok 2014 završuje 18-ročné pôsobenie
nadácie REVIA v malokarpatskom regióne.
Prešli sme neistými začiatkami,
problematickými obdobiami
i bezstarostnými prosperujúcimi časmi.
Múdrosť prichádza pamätaním si ciest,
ktoré sme prešli „v mokasínach“ iných.
Bránami k ľudskosti sú porozumenie,
súcit, láska, starostlivosť,
zdieľanie, učenie sa,
dávajúce srdcia, počujúce uši,
aktívne ruky, bdelý duch,
trpezlivosť, oddanosť.
Toto spája ľudí
v a okolo komunitnej nadácie.
O tom sme.

Drahoslava Finková
správkyňa nadácie

PREDSLOV
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KTO SME...?
REVIA – názov vystihuje charakter kraja, v ktorom žijeme a ktorý pomáhame rozvíjať.
Réva = vinič, Viva = živá, Via = cesta – „živá cesta révy“.
Malokarpatská – od 10.9.2001 pôsobí REVIA ako nástupca Komunitného združenia
Sami – Sebe (založeného v roku 1996) v malokarpatskom regióne od Bratislavy až po
Trnavu, to znamená v asi 18 obciach a mestách s približne 80 000 obyvateľmi. Niekedy
pôsobíme aj v iných častiach Slovenska, podľa želaní našich darcov.
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.
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ŠPECIFIKÁ – ČO NÁS CHARAKTERIZUJE?

!
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 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.

ČO NÁS CHARAKTERIZUJE?

3

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014
VÝHODY PODPORY PROSTREDNÍCTVOM NADÁCIE REVIA

!
jednoduchosť v darovaní - manažovanie finančného daru nadáciou, v duchu

želaní darcu, aby to bolo zmysluplné a efektívne
!
združovanie zdrojov a darov - spoločné investovanie v lokálnom prostredí,
využitie schopností, talentu, vedomostí obyvateľov, finančných, či nefinančných
zdrojov tak, aby to prinieslo úžitok komunite
!
zviditeľnenie darcov všetkými nadáciou dostupnými formami
!
podpora širokého spektra aktivít riešiacich naliehavé problémy a potreby
komunity samotnými obyvateľmi svojpomocne
!
objektívne rozhodovanie nezávislou grantovou komisiou a správnou radou
nadácie, príp. aj darcami. Podmienky sú rovnaké pre všetkých s jasne
stanovenými kritériami, pravidlami a adekvátne zverejnené.
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PROGRAMY NADÁCIE
GRANTOVÝ PROGRAM
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.
KRITÉRIA A PRAVIDLÁ

!
Projekt musí mať komunitný charakter a musí byť určený pre čo najväčší počet

obyvateľov.
!
Projekt musí byť neziskový, so zapojením dobrovoľníckej práce a s osobným
vkladom žiadateľa (organizačná práca, finančný či nefinančný vklad).
!
Projekt musí byť financovaný viaczdrojovo – okrem nadácie REVIA a vlastného
finančného vkladu žiadateľa sa na financovaní musia podieľať ďalšie subjekty.
!
Žiadateľ musí byť právne a odborne spôsobilý zrealizovať projekt.
!
Žiadateľ nemôže požiadať o ďalší grant, ak ešte nemá splnené všetky zmluvné
záväzky z minulosti.
!
Žiadateľ môže žiadať o podporu maximálne do výšky 200 € (výnimočne môže
dostať prémiu do 200 €).
!
V projekte musí byť uvedené kedy, kde a akým spôsobom budete informovať
o vašom projekte a o tom, že bol podporený nadáciou REVIA.
!
Projekt musí byť v elektronickej forme na špeciálnom tlačive Žiadosť o poskytnutie
finančného príspevku.
Žiadatelia o grant môžu pripraviť projekty v rámci nasledovných programov:
mládežnícky
sociálny

športový
otvorený

kultúrny
environmentálny

GRANTOVÝ PROGRAM
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PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2014
PROJEKTY

PROGRAMY
projekty
kultúrny
mládežnícky
športový
sociálny
environmentálny
otvorený
spolu

Zo zdrojov:

počet
9
5
1
4
3
2
24

%
38
21
4
17
13
8
100

suma v €
2 670
870
200
820
600
681
5 841

%
46
15
3
14
10
12
100

Asignácia % z dane
Nadácia SPP

KULTÚRNY PROGRAM
Povedali o projekte: Slávnosti hliny – Keramická Modra 2014
Ján Zigo, Modra:
„Modranská Beseda spolu s partnermi vybudovala v Modre tradíciu,
ktorá presiahla hranice regiónu, kraja i štátu a má medzinárodnú úroveň a obsadenie.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Zelený les – odkaz dejín dnešku II. etapa
OZ Poľné ľalie, Modra – Kráľová, 400 EUR
Budovanie pietneho miesta na pamiatku obetiam holokaustu.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

20.výročie klubu VENUŠA
Klub VENUŠA, Pezinok, 300 EUR
Slávnostné zhodnotenie 20.ročnej činnosti klubu,
vydanie knižnej publikácie.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Slávnosť hliny – Keramická Modra 2014
Modranská Beseda, Modra, 400 EUR
Tradičné slávnosti pripomínajúce Modru ako mesto keramiky.
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Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

10 rokov Galérie Štefana Prokopa
OZ Odkaz Štefana Prokopa, Pezinok, 300 EUR
Prezentácia sochára a jeho dcéry pod názvom „Môj tato a ja“.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Kniha-ha-ha - Letná čitáreň
OZ Jazyková zóna, Modra, 200 EUR
Čítanie cudzojazyčnej literatúry v rámci jazykového vzdelávania.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Obnova kostolíka sv. Jána Krstiteľa úspešne pokračuje
OZ Združenie záchrany cirkevných pamiatok, Modra, 400 EUR
Príspevok na obnovu národnej kultúrnej pamiatky z 13. stor.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Knižné búdky
Obecná knižnica, Vištuk, 170 EUR
Priblíženie činnosti knižnice a dôležitosti čítania obyvateľom.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Divadelný festival Kasiopeafest 2014
OZ Kasiopea, Budmerice, 300 EUR
Oživenie tradície ochotníckych divadiel v regióne.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Slnko v nás
OZ Folklórna skupina seniorov v Pezinku, 200 EUR
Folklórne podujatie približujúce starodávne zvyky regiónu.

PODPORENÉ PROJEKTY
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MLÁDEŽNÍCKY PROGRAM
Povedali o projekte: Faunova záhrada
Adam Magula, Pezinok:
„...stretli sa ľudia so záľubou v alternatívnej hudbe, exotickom, ale aj klasickom umení - hudobné,
výtvarné, sochárske, rezbárske, ľudia s presvedčením obrodenia duchovných hodnôt človeka.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Čo sa stalo v Betleheme, alebo načo sú nám Vianoce
Centrum pre rodinu, Pezinok, 200 EUR
Pripomenutie vianočných tradícií mládeži, živý Betlehem.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Čo ste ešte nevideli
OZ Poznávaj a tvor, Svätý Jur, 180 EUR
Mestské hry a tvorivé dielne ako súčasť festivalu umenie a víno.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Míľové mestečko – Míľa pre mamu
OZ Centrum pre rodinu, Pezinok, 140 EUR
Deň matiek zastrešený Úniou materských centier SR.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Noc s Andersenom v GrinGe
Občianska iniciatíva Grinava, Pezinok, 150 EUR
Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Faunova záhrada
OZ Pezinská akčná kopa, Pezinok, 200 EUR
Zviditeľnenie pezinskej undergroundovej kultúrnej scény.
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ŠPORTOVÝ PROGRAM
Povedali o projekte: Jarné rozbicyklovanie Pezinka
Emil Cino, Pezinok:
„Cyklistická doprava svojou nízkou cenou prispieva k sociálnej inklúzii, pohybovým aspektom
k zdraviu jednotlivca, nízkymi emisiami k čistejšiemu ovzdušiu a zmierňovaniu dopadov klimatickej
zmeny. Prispieva k rozvoju miestnej ekonomiky tým, že zvyšuje dostupnosť miestnych,
často lokálne vlastnených, obchodov v centre Pezinka.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Jarné rozbicyklovanie Pezinka
Ignác, občianske združenie, Pezinok, 200 EUR
Zvýšenie povedomia verejnosti o výhodách nemotorovej dopravy.

SOCIÁLNY PROGRAM
Povedali o projekte: Nové priestory Claudiania
Eva Ondrová, riaditeľka Claudiana:
„Podujatie, ktoré bolo aj pre nás hostiteľov (klienti a zamestnanci) prvou organizovanou akciou
tohto typu a rozmeru, dopadlo k našej spokojnosti. Znova sa nám potvrdilo, že v prístupe k ľuďom
s mentálnym postihnutím často chýba majoritnej skupine občanov len informovanosť a praktická
skúsenosť v kontakte s nimi. V mnohých, ako sme sa dozvedeli, návšteva Claudiana zanechala
hlboký dojem a získali novú informáciu o komunitných typoch zariadení, o výhodách ich budovania
a možnostiach podpory.“

Názov projekt
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Tvorivými dielňami k integrácii seniorov do spoločnosti
Mestské centrum sociálnych služieb Modra, Modra, 370 EUR
Tvorivá činnosť seniorov v zariadení opatrovateľskej služby.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Mosty tvorivosti
Claudianum, n.o., Modra, 200 EUR
Artterapia, prepojenie svetov ľudí s postihnutím a majority.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Osviežujúce novinky
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, 100 EUR
Podpora nového terapeutického programu kliniky.

PODPORENÉ PROJEKTY
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Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Nové priestory Claudiania
Claudianum, n.o., Modra, 150 EUR
Deň otvorených dverí s cieľom priblížiť život klientov.

ENVIRONMENTÁLNY PROGRAM
Povedali o projekte: Deti v lese – Ekovýchova pre deti a rodiny z Limbachu
Lucia Singerová, Detský klub Lesnou cestičkou:
„...táto aktivita bola pilotná. Úspech nás však natoľko motivoval, že aj v budúcnosti sa budeme
pokúšať získať ďalšie zdroje na realizáciu aktivít, ktoré umožnia zdieľať naše skúsenosti a
výchovné postupy v starostlivosti o deti aj smerom k širšiemu okruhu ľudí z nášho regiónu.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Bozin – Posledná zima
SLSK – 61.zbor Modrý oblak, Pezinok, 200 EUR
Realizácia mestskej hry Bozin, zapojenie skautov rôznych miest.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Deti v lese – Ekovýchova pre deti a rodiny z Limbachu
Detský klub Lesnou cestičkou, Limbach, 200 EUR
Rekreačno – vzdelávacie popoludnie pre komunitu z Limbachu.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Deň otvorených záhrad
OZ Otvorené záhrady, Modra, 200 EUR
Vnímanie estetickej stránky okolia, zelene atraktívnou formou.
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OTVORENÝ PROGRAM
Povedali o projekte: Dejiny okresného archívu
Juraj Turcsány, Modra:
„...v tejto súvislosti chceme poukázať na obetavú prácu pracovníkov archívu, ktorou prispeli
k záchrane, zachovaniu a sprístupneniu archívnych dokumentov z činnosti štátnych úradov,
samospráv, škôl, podnikov a rôznych organizácií v regióne. Bez ich práce by nebolo možné
realizovať tak regionálny historický výskum, ako aj vychádzať v ústrety aktuálnym požiadavkám
fyzických i právnických osôb, ktoré adresujú našej inštitúcii.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Zachovanie tradičných techník ručných prác
MO Matica Slovenská, Pezinok, 281 EUR
Obnovenie tradičných ručných prác a techník starých mám.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Dejiny okresného archívu - publikácia k 60. výročiu
Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra, Modra, 400 EUR
Príspevok na publikáciu o činnosti a význame okresného archívu.

Za 18.ročnú existenciu organizácie bolo podporených
832 projektov v celkovej sume 238 000 €.

PODPORENÉ PROJEKTY 11
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PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV
Nadácia REVIA zabezpečuje darcovskú stratégiu niektorým spolupracujúcim subjektom,
ktorým myšlienky filantropie nie sú cudzie. Prostredníctvom servisu darcom tak dohliada,
aby boli finančné prostriedky podľa želaní darcov využité zmysluplne, efektívne
a správne.
PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV V ROKU 2014
PROGRAM
Ochrana a podpora zdravia, prevencia
Podpora a rozvoj telesnej kultúry
Poskytovanie sociálnej pomoci
Podpora vzdelávania
Ochrana a tvorba životného prostredia
Spolu

Zo zdrojov:

počet
1
3
1
1
1
7

Asignácia % z dane
Fondy nadácie
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PROJEKTY
%
suma v €
14
5 000
44
10 709
14
1 628
14
500
14
730
100
18 567

%
27
57
9
3
4
100
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OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA, PREVENCIA
Subjekt, suma:
Charakter projektu:

NO Kysucká nemocnica s poliklinikou, Čadca, 5 000 EUR
Príspevok na ultrazvukový prístroj na neinvazívne vyšetrenie
srdca.

PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY
Subjekt, suma:
Charakter projektu:

Dobrovoľný hasičský zbor, Šenkvice, 2 190 €
Príspevok na výstroj a výzbroj hasičov a ich účasť na súťažiach.

Subjekt, suma:
Charakter projektu:

FCY Slovakia, Pezinok, 6 310 €
Podpora jachtingu ako novej netradičnej formy športu.

Subjekt, suma:
Charakter projektu:

FCY Slovakia, Pezinok, 2 209 €
Príspevok na materiálne vybavenie klubu.

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI
Subjekt, suma:
Charakter projektu:

OZ Juvamen – Komunitné poradenské centrum, PK, 1 628 EUR
Sociálne poradenstvo a pomoc hendikepovaným občanom.

PODPORA VZDELÁVANIA
Subjekt, suma:
Charakter projektu:

OZ Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok, 500 EUR
Podpora študijných materiálov pre Slovenskú vinársku akadémiu.

OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Subjekt, suma:
Charakter projektu:

OZ Zelený Jablonec, Jablonec, 730 EUR
Príspevok na výstavbu detského ihriska a oddychovej zóny.

Za 18.ročnú existenciu sme splnili darcovské pohnútky
v 302 projektoch v celkovej sume 478 200 €.
PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV 13
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ROZVOJ DARCOVSTVA
KAMPAŇ % Z DANE FYZICKÝCH
A PRÁVNICKÝCH OSÔB

Ako bolo použité vaše % z dane?
V roku 2013 nadácia REVIA získala prostredníctvom asignácie % z dane sumu 40 837 €,
ktorá bola do konca roka 2014 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 voľno časové aktivity detí a mládeže, kultúrne podujatia a prezentácie

našich lokálnych umelcov, záujmovo športovú činnosť, komunitné
medzigeneračné podujatia, projekty zamerané na životné prostredie,... (viď
Grantový program).
!
Projekty podľa želaní darcov
!
Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí si nechcú zakladať vlastné
nadácie a subjekty, realizátori projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia
% z dane (viď Projekty podľa želaní darcov).
!
Inštitucionálne zabezpečenie organizácie
!
Výsledky za rok 2014 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu
nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou
realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.
V roku 2014 nadácia získala z % z dane od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu
54 881 € a využije sa až do konca roka 2015. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru
srdečne ďakujeme

Počas 13 rokov fungovania asignácie % daní
sme získali celkovú sumu 692 680 €.
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OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU
Je tradičnou predvianočnou akciou. Anonymní darcovia prostredníctvom nadácie REVIA a spoločnostiam Libri, Artforum, Folly
v Pezinku a v Modre obdarovali knihami v hodnote 1 737 € 193 detí
zo sociálne znevýhodnených pomerov z malokarpatského regiónu.
Venovanie pani Martiny a jej dcéry Natálie
10 ročnej Miške v darovanej rozprávkovej knihe:
„Milá Miška, práve dnes má moja dcéra Natálka 10 rokov ako Ty a zo všetkého
najviac rada jazdí na koni. Preto Ti chcem spolu s ňou venovať túto knihu.
Veľa šťastia Martina a Natálka, v.r.“
Andrejka, 12 rokov povedala o knižke,
ktorú dostala: „Moja knižka je pekná a zaujímavá, málokedy dostanem
encyklopédiu. Má už miesto medzi mojimi obľúbenými vecami.“ “

Darcovia desiatich predvianočných období zakúpili knihy
za 11 066 € a potešili dokopy 1 363 detí.

ROZVOJ DARCOVSTVA 15

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA
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 bol aj zviditeľnený.
Zlúčením viacerých darov možno napomôcť danému cieľu, účelu, potrebe. Platí tiež
opačne, že jeden finančný príspevok môže poslúžiť na riešenie viacerých potrieb
v komunite a môže mať z neho úžitok niekoľko subjektov.

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

!
Fond Pro Partners, a.s., Bratislava, založený Rastislavom Danišekom, 24 889 €.

!
Fond Ecorec Slovensko, s r.o., Pezinok, založený Tatianou Mažárovou, 15 598 €.

!
Fond Ľubica Macedo, Bratislava, založený Ľubicou Macedo, 1 472 €.

PRIEBEŽNÉ FONDY
(zamerané na špeciálny účel podľa želaní darcov)

!
Fond Športový klub Malé Karpaty založený Petrom Guštafíkom podporuje

voľno-časové aktivity mládeže v Modre s dôrazom na športové lezenie, 100 €.
!
Fond Omladina založený nadáciou Revia podporuje regionálne detské a
mládežnícke činnosti a aktivity, 676 €.
!
Krízový fond pomoci založený nadáciou Revia napomáha ľuďom v núdzi, 100 €.
!
Fond aktívne ženy bol založený nadáciou REVIA za účelom celoživotného
vzdelávania žien, 855 €.
!
Fond Vistareal, s.r.o., Pezinok, založený konateľmi firmy Erikom Gottschallom a
Ivanom Milkom k úprave zelených plôch na sídlisku v Pezinku, 1 890 €.
!
Fond Modranský archív založený Jurajom Turcsánym, získaných 8 400 € bude
použitých na vydanie publikácie k 60. výročiu založenia uvedeného archívu, kde
sa uchovávajú písomné listiny už od roku 1439.
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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 realizovaných v partnerstve s nadáciou, 1 668 €.
!
Fond Klubu darcov založený nadáciou Revia rozvíja darcovstvo podporujúce
projekty skvalitňujúce život v malokarpatskom regióne, 2 350 €.
!
Charitatívny fond bol založený Elenou Galánkovou na charitatívne účely, 640 €.
!
Fond umelcov regiónu bol založený nadáciou REVIA k prezentácii a podpore
lokálnych umelcov, 4 979 €.
!
Fond Minority založila Ľubica Macková pre ľudí so sociálnym vylúčením, 553 €.
!
Fond J.Š servis, s.r.o. bol založený Jánom Chvílom na podporu projektov podľa
želania rodiny Chvílovej, 4 019 €.
!
Fond Sýkorka bol založený Petrom Guštafíkom k podpore projektov
environmentálneho zamerania, 1 478 €.

SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI
Mnohostranná výhodnosť partnerského vzťahu priniesla prospech zúčastneným
stranám, nakoľko uprednostňuje projekty, ktoré riešia problémy a potreby obyvateľov
regiónu a skvalitňujú ich život na lokálnej úrovni. Nadácia REVIA spolupracuje s niekoľkými mestami a obcami malokarpatského regiónu. Spolupráca prebieha na dobrovoľnej partnerskej báze. Nadácia podporila neziskové aktivity vychádzajúce z potrieb
jednotlivých komunít (viď prehľady podporených projektov).

Od roku 2000 REVIA spolupracuje
s cca 18 samosprávami regiónu.
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SPÁJANIE KOMUNITY
VIANOČNÝ BAZÁR A ŽIVÝ ORLOJ
V réžii nadácie REVIA sa opäť realizoval živý vianočný rozprávkový orloj s dobrovoľníkmi
v arkieri Starej radnice. Tohto roku sme prvý krát zavítali aj do Modry a v spolupráci
s Mestským centrom sociálnych služieb v Modre sme zorganizovali Komunitné vianoce.
Dobroty pripravené a ponúkané dobrovoľníčkami a predstaviteľkami pezinských a modranských inštitúcií v charitatívnom bazári priniesli výťažok 420 €, určený na podporu aktivít
pre seniorov v našom regióne prostredníctvom Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností a čiastka 220 € bola určená pre Krízové stredisko pre týrané ženy a ich deti.

4 538 € na charitatívne účely bolo získaných
realizáciou 11 vianočných bazárov a orlojov.
18 SPÁJANIE KOMUNITY
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PARK HRANIA A ODDYCHU
4 roky sa revitalizoval priestor najvyťaženejšieho detského
ihriska v Modre, napĺňali sa plány architektov, získavali
financie, zorganizovalo sa 13 brigád, 2 olympiády a 3
charitatívne stánky. Projekt podporili mnohé slovenské
nadácie, lokálni podnikatelia, individuálni darcovia finančne,
materiálne aj službami.
Bolo odpracovaných viac ako 15 000 dobrovoľníckych hodín. Nové hracie a iné
exteriérové prvky v sume 23 070 € sme odovzdali mestu Modra do správy a užívania.
Skvelá medzisektorová spolupráca bola ocenená ako „Dobrovoľnícky projekt roka“
v bratislavskom kraji v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 a je príkladom
aktivizácie komunity, spojenia rôznych subjektov pre spoločný cieľ, motivácie ďalších
dobrovoľníkov. Posilnili sme vedomie Modranov, že aj svojpomocne ľudia môžu mať vplyv
na dianie a prostredie, kde žijú.

35 923 € bol finančný vklad projektu PHO
do zveľadenia priestoru ihriska.
SPÁJANIE KOMUNITY 19
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KOMUNITNÁ AKADÉMIA ZÁŽITKOV
A SKÚSENOSTÍ
Projekt je založený na neformálnej spolupráci dvoch
znevýhodnených skupín v regióne – seniorov a juniorov. Ide o
zážitkové vzájomné vzdelávanie, odovzdávanie skúseností
nielen starých mladým, ale aj naopak.
V období od marca do novembra sme zorganizovali v Modre a Pezinku spolu 11 Akadémií
– Akadémie počítačov, Akadémie Buď fit, Akadémiu hudby, Akadémie maľovania,
Akadémiu poézie, Akadémiu šikovných rúk, Akadémiu kvízov a Akadémie kulinárstva.
Do projektu sa ako spolupracujúce subjekty zapojili Jednoty dôchodcov v Modre
a Pezinku, Mestské centrum sociálnych služieb v Modre, študenti Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre, Strednej odbornej školy ovocinársko – vinohradníckej v Modre,
žiaci ZŠ Kupeckého v Pezinku, ZŠ Ľ. Štúra v Modre, ZUŠ v Modre. Projekt podporilo
mesto Modra, mesto Pezinok, Akadémia rozvoja filantropie v Poľsku, Nadácia Orange
a Nadácia SPP, IBM Slovensko v sume 8 890 €.
Projekt propaguje aj video, ktoré získalo 2.miesto v súťaži multimediálnych reportáží pod
názvom „Tell me your story“ o aktivitách komunitných nadácií v rámci krajín Vyšehradskej
štvorky: www.youtube.com/watch?v=v2eYlqnzP-4&feature=youtu.be.

Povedali o projekte: Komunitná akadémia zážitkov a skúseností
Jana Machalová, riaditeľka MCSS Modra:
"Ďakujeme Komunitnej nadácii Revia za úžasnú spoluprácu. Akadémie
prispievajú k sociálnemu rozvoju viacerých generácií v komunite
a nútia aj nás, poskytovateľov sociálnych služieb, aby sme nezaspali na
vavrínoch. Pretože čas je neúprosný.“
Gertrúda Hutterová, seniorka z Akadémie počítačov:
Kurz fajn, taký počítačový antitalent ako ja, to môže odporučiť aj ďalším!

Na projekte sa v roku 2014 zúčastnilo 347 seniorov, 116 juniorov,
18 lektorov. Bolo odpracovaných 744 dobrovoľníckych hodín.
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Za 18.ročnú existenciu sme v nadácii realizovali
60 vlastných projektov v celkovej sume 286 392 €.
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ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA
Aktivity REVIE sa realizujú vďaka zapojeniu mnohých dobrovoľníkov (cca 50) z radov
základných škôl, MVO, či jednotlivcov regiónu. Nadácii napomáhajú dobrovoľníci aj ako
členovia správnej rady (5), investičnej, grantovej a marketingovej komisie (10).
SPRÁVNA RADA NADÁCIE (Pozri Kto tvorí REVIU?)
KOMISIE NADÁCIE (Pozri Kto tvorí REVIU?)
REALIZÁTORI PROJEKTOV (Pozri Grantový program a Projekty podľa želaní darcov)
NIEKTORÉ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V REGIÓNE
INDIVIDUÁLNI DOBROVOĽNÍCI ALEBO SYMPATIZANTI
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INÁ ČINNOSŤ
PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ
servis darcom - rozvíjanie darcovskej politiky firiem spravovaním nadačných fondov
servis mimovládnym organizáciam - založenie občianskeho združenia, registrácia
príjemcov % z dane, konzultácie rôzneho charakteru
bezplatné poradenstvo - poskytovanie poznatkov a know-how týkajúcich sa
legislatívy a databáz 3. sektoru, sieťovania organizácií, web-hostingu na www.revia.sk
sprostredkovanie pomoci (materiálnych darov).

PARTNERSTVO NADÁCIE V PROJEKTOCH
Slovenská vinárska akadémia Pezinok, realizovaná občianskym združením
Európsky rytiersky stav, čo je dlhoročný projekt o celoživotnom vzdelávaní.
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KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM MÉDIÍ
Elektronické médiá - Televízia Pezinok (Infotext, Relácia Týždeň, Relácia Téma),
Rádio Regina, Rádio Modra, rozhlas v mestách a obciach regiónu
Internetové stránky - www.revia.sk, www.dobrovolnictvo.sk, www.changenet.sk
Sociálne siete – FB/Nadácia REVIA
Printové médiá - Pezinsko, Pezinčan, Modranské zvesti, ECHO, TASR
Plagáty, oznamy – vývesné plochy miest Modra a Pezinok.
KOMUNIKÁCIA S ASOCIÁCIOU KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ
V rámci spolupráce sa zorganizovali pravidelné každoročné stretnutia a workshopy členov
asociácie. V roku 2014 hostila členov AKNS aj nadácia REVIA.
Komunitné nadácie v krajinách Vyšehradskej štvorky v roku 2014 zaznamenali svoju
dvadsaťročnú históriu. Pri tejto príležitosti v Bratislave zorganizovali zástupcovia asociácií
komunitných nadácií s Centrom pre filantropiu medzinárodnú konferenciu „20 Years of
Community Foundations in V4 Countries“, ktorej cieľom bolo zhodnotiť 20 rokov ich
pôsobenia v strednej Európe, dopad na komunitu a posilňovanie úloh a kapacít
komunitných nadácií v najbližšom období.
Nadácia REVIA je v poradí 2.najstaršou organizáciou tohto typu v Európe.
KOMUNIKÁCIA S MIMOVLÁDNYMI ORGANIZÁCIAMI SLOVENSKA
A ZAHRANIČÍM
REVIA spolupracuje s organizáciami podobného zamerania nielen v rámci našej
republiky, ale aj zo zahraničia. Svedčia o tom aj viaceré stretnutia so zástupcami MVO a
prezentácie organizácie. 20. výročie komunitných nadácií v našom regióne prišlo osláviť
viac ako 80 zástupcov krajín z Európy, Afriky a USA. 40 účastníkov študijnej cesty – Study
visit, ktorá sa konala už po piatykrát v regióne Strednej a Východnej Európy, sa stalo
hosťami šiestich slovenských komunitných nadácií, nadáciu Revia nevynímajúc.
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KTO TVORÍ REVIU?
SPRÁVNA RADA
Ing. Peter Huňor, Svätý Jur, predseda správnej rady, ekonóm
PaeDr. Hana Blažíčková, Bratislava, konzultantka pre ŠF
Peter Guštafík, BA, Pezinok, prekladateľ, konzultant – do marca 2014
Ing. Ria Mácsová, Pezinok, ekonómka a podnikateľka
Mgr. Ivana Maťusová, Šenkvice, Unit Manager – do marca 2014
Ing. Katarína Valenteová, Pezinok, manažérka
Ing. Tomáš Zedníček, Pezinok, manažér
DOZORNÁ RADA
Ing. Jarmila Juricová, Trnava, ekonómka
Ing. Viliam Maroš, Bratislava, ekonóm
Ing. Rastislav Danišek, Svätý Jur, finančný manažér

KOMISIE
grantová komisia – konzultuje žiadosti o finančnú podporu, rozdeľuje finančné
prostriedky na realizáciu projektov, robí monitoring schválených projektov.
Tvorí ju: Mgr. Marcela Hajtmánková, Mgr. Natália Maneková, Mgr. Miroslava
Petrušová, Mgr. Eliška Fričovská, Mgr. Eva Ondrová.
marketingová komisia - vypracúva a navrhuje stratégiu komunikácie s verejnosťou
prostredníctvom médií, informuje o PR aktivitách organizácie.
Tvorí ju: Peter Bittner, Drahoslava Finková.
investičná komisia - navrhuje investičnú stratégiu, vyberá investičnú inštitúciu, ktorá
manažuje financie nadácie, napomáha pri získavaní finančných prostriedkov. Tvorí ju:
Mgr. Ivana Maťusová, Ing. Peter Huňor, Ing. Tomáš Zedníček.

KTO TVORÍ REVIU? 25

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014
Externé služby
Oľga Bokrošová, Šenkvice, účtovníčka
Pracovníci nadácie
RNDr. Drahoslava Finková, Modra, správkyňa nadácie
Ing. Eva Hesková, Drahovce, PR manažérka - do marca 2014

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 20. 2. 2015
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VÝNOSY 2014
NADAČNÉ ZDROJE

15 537 €

17 %

11 605 €

13 %

1 180 €

1%

54 881 €

62 %

6 014 €

7%

89 217 €

100 %

35 473 €

59 %

Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku, Nadácia SPP, Nadácia Orange, Centrum pre filantropiu

PRÁVNICKÉ OSOBY
IBM Slovensko, Mesto Modra, Mesto Pezinok, Nadačné fondy

FYZICKÉ OSOBY
Jednotlivci, anomynmí darcovia

% z daní
Od fyzických a právnických osôb

INÉ
Úroky

CELKOVO

NÁKLADY 2014
PROGRAMOVÉ NÁKLADY
Projekty grantového programu
Projekty podľa želania darcov
Projekty REVIE

PERSONÁLNE NÁKLADY

5 841 €
18 769 €
10 863 €

18 646 €

Mzdy, odvody, dohody, služby
Stravné, DDS, sociálny fond

17 477 €
1 169 €

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

6 204 €

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

CELKOVO

31 %

10 %

1 500 €
785 €
1 141 €
2 478 €

60 323 €
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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 20. 2. 2015
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Akadémie pre rozvoj filantropie v Poľsku • Anonymní darcovia - percento z dane,
Vianočný bazár Pezinok, Komunitné Vianoce Modra, Otvor srdce, daruj knihu
Asociácia komunitných nadácií Slovensko • Asociácia správcov registratúry • AT Clip
Babečka Vladimír – LIBRI • Bachanová Jarmila • Bartoš Daniel • Bittner Peter • Bokrošová Oľga
Brasco • BSP SOFTWAREDISTRIBUTION • Bútorová Jarmila • Centrum pre filantropiu
Centrum pre rodinu • Cibulová Lýdia • Čaputová Alžbeta • Čeligová Mária • Černayová Jarka
členky Klubu Venuša • členky spolku Matice Slovenskej v Pezinku • Danišek Rastislav
Dugovičová Elena • ELV Bratislava • EMBA TRADE • Eurowather • Falátová Oľga • Finka Mário
Finková Barbora • Finková Drahoslava • Finková Karolína • Finková Lucia • Fričovská Eliška
Fuňová Miriam • Grausová Lucia • Grnáčová Danica • Guštafík Peter • Hajtmánková Marcela
Hesková Eva • Horká Tatiana • Horváthová Helena – FOLLY • Hricová Silvia • Huňor Peter
IAD Investments • IBM Slovensko • ISS FACILITY SERVICE • Jančovičová Viera • Jediná Erika
Jednota dôchodcov Slovenska, pobočka Modra • Jednota dôchodcov Slovenska, pobočka Pezinok
Juricová Jarmila • JV INTERSAD • Kadárová Natália • Kolenyová Viera • Kopálová Dana
Krasulová Romana • Kulichová Eva • Lacková Ľubomíra-Pralinkáreň • Lupová Eva • Mácsová Ria
Machala Milan • Machalová Jana • Machová Mária • Majetkový Holding • Malacká Mária
Maneková Natália • Maroš Viliam • Maťusová Ivana • Megová Eva • Mesto Modra • Mesto Pezinok
Mesto Senec • Mesto Svätý Jur • Mestské centrum sociálnych služieb v Modre
Mestské múzeum Pezinok • Miháliková Ľubomíra • Modranské zvesti
Molnár Richard – Artforum • Múzeum Vinorum • Nadácia Orange • Nadácia SPP
Obec Bernolákovo • Obec Blatné • Obec Budmerice • Obec Dubová • Obec Dunajská Lužná
Obec Ivanka pri Dunaji • Obec Kalinkovo • Obec Most pri Bratislave • Obec Šenkvice
Obec Veľký Biel • Ondrová Eva • Petruš Juraj • Petrušová Miroslava • Pezinčan • Pezinsko
Pospechová Petra • Pro Partners • Rádio Modra • Rapošová Margita
Regionálne združenie Podunajských obcí • Sklárová Mária • Spáčil Igor • Sroková Tatiana
Strakošová Alžbeta • Strelingerová Erika • Ševčíková Eva • Šima - Juríček Pavol
Šišková Eva • študenti Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre
Študenti Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej • Tóthová Daniela • TV Pezinok
Valenteová Katarína • Walterová Edita • Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu
Zedníček Tomáš • ZŠ Kupeckého Pezinok • ZŠ Ľudovíta Štúra Modra
Žiaci ZŠ Kupeckého Pezinok
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REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Moyzesova ul. č. 26 • 902 01 Pezinok • Slovenská republika
Mobil: +421 (0) 905 960 797
E – mail: revia@revia.sk • www.revia.sk • Facebook: Nadácia Revia
IČO: 360 701 81 / DIČ: 2021593255
Bankové spojenie / číslo účtu:
6660281001 / 5600

