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„Keď sa spoja dokopy maličkosti, vznikajú 
veľké veci“ povedal Vincent van Gogh.

Nadácia REVIA sa už 22. rokov snaží byť 
pojítkom medzi tými maličkosťami a spolu 
s vami tvorí veľké veci pre región.
Motivácia, spoločný cieľ, pomoc druhým 
a služba komunite sú hodnoty, za ktorými 
nielen stojíme, ale ktoré sa snažíme nachádzať 
s našimi partnermi a pretaviť ich do dôležitej 
spolupráce, ktorá prináša zmenu k lepšiemu. 
Spoločne plánujeme pokračovať v „maľovaní“ 
Malých Karpát a hlavne s vašou podporou 
vytvoriť veľké dielo na nezaplatenie. 

Drahoslava Finková, správkyňa nadácie



O ČOM JE

REVIA
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POSLANIE

• skvalitňovanie života obyvateľov 
malokarpatského regiónu a okolia,

• vyhľadávanie, aktivizácia a spájanie zdrojov: 
nápady, energia, finančné prostriedky ľudí, ktorí 
majú chuť ovplyvňovať život svojej komunity 
a okolia,

• rozvíjanie filantropie – darcovských, 
dobročinných a dobrovoľníckych postojov.

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.

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.

CIELE

• podpora neziskových dobrovoľníckych 
projektov obyvateľov regiónu zameraných na 
skvalitnenie života danej komunity,

• spájanie verejného, podnikateľského 
a neziskového sektora v prospech regiónu,

• poskytovanie servisu a poradenských služieb 
mimovládnym organizáciám, aktivistom, 
darcom,

• informovanie a vzdelávanie širokej verejnosti 
v oblasti neziskového sektora.

ČO NÁS CHARAKTERIZUJE?

• Poskytujeme grantový program – ako jediná 
organizácia v malokarpatskom regióne 
finančne podporujeme dobrovoľnícke aktivity 
obyvateľov prispievajúce k rozvoju komunity 
a skvalitňovaniu života pod Malými Karpatmi. 

• Sme otvorení a verejnoprospešní – každý 
obyvateľ regiónu má možnosť uchádzať sa 
o podporu vlastného neziskového projektu 
so zámerom zlepšiť život svojho okolia aj svoj.

• Tvoríme priestor pre kreatívnych a aktívnych 
ľudí – aktivity nadácie sú nestereotypné, 
využívame nápaditosť, iniciatívnosť ľudí 
z komunity pri rozvíjaní programov nadácie 
i samých seba.

• Sme aktuálni a poznáme miestne pomery – 
podporou projektov obyvateľov reagujeme na 
ich meniace sa potreby, vieme rýchlo reagovať 
na zmeny v regióne a napomáhať ich riešeniu.

• Podporujeme darcovstvo - vyhľadávame ľudí, 
ktorí by sa radi pridali, ale iné povinnosti im to 
neumožňujú, a tak prispejú peniazmi.

• Iniciujeme dobrovoľníctvo - pracujeme 
dobrovoľnícky (neplatení dobrovoľníci 
pri akciách, správna rada, atď.) a prinášame tak 
ľudskú pridanú hodnotu.

• Nadväzujeme spoluprácu medzi sektormi 
spoločnosti - budujeme vzťahy a partnerstvá.

• Sme transparentní a profesionálni, kde 
naše dobré meno a dôvera sú zabezpečené 
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.

• Budujeme sociálny kapitál – informovaním 
a motivovaním podnecujeme ľudí, aby sa zapojili 
do komunitného života podľa svojich možností.
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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,

• priame investovanie zdrojov do regiónu 
– spoločné zhromažďovanie prostriedkov  
v lokálnom prostredí,  využitie schopností, 
talentov, 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. 

KTO TVORÍ REVIU? 

Správna rada - určuje stratégiu nadácie, schvaľuje 
finančnú podporu projektov, rozhoduje o použití 
majetku a zmenách v nadačnej listine. Tvorí ju:
• Ing. Peter Huňor, Svätý Jur, predseda správnej 

rady, ekonóm
• Ing. Jana Gnojčáková, Pezinok, ekonómka 
• Ing. Ria Mácsová, Pezinok, ekonómka 

a podnikateľka
• Mgr. Eva Ševčíková, Pezinok, etnologička, 

múzejníčka 
• Ing. Katarína Valenteová, Pezinok, manažérka 
• Ing. Tomáš Zedníček, Pezinok, manažér

Dozorná rada - kontroluje, či účtovníctvo a činnosť 
nadácie sú vedené v súlade s príslušnými predpismi 
a s nadačnou listinou. Tvorí ju:  
• Ing. Ľubica Horanová, Bratislava, ekonómka
• Ing. Viliam Maroš, Bratislava, ekonóm
• Ing. Rastislav Danišek, Svätý Jur, finančný 

manažér

Komisie
• grantová komisia – konzultuje žiadosti 

o finančnú podporu, odporúča projekty 
na realizáciu a podporu, robí monitoring 

schválených projektov. 
Tvorí ju: Mgr. Marcela Hajtmánková, Mgr. Miroslava 
Petrušová, Mgr. Eliška Fričovská, Mgr. Galgóciová 
Zuzana.
• marketingová komisia - vypracúva a 

navrhuje stratégiu komunikácie s verejnosťou 
prostredníctvom médií, informuje o PR 
aktivitách organizácie.

Tvorí ju: Peter Bittner, RNDr. Drahoslava Finková, 
Bc. Lucia Finková.

• investičná komisia - navrhuje investičnú 
stratégiu, vyberá investičnú inštitúciu, ktorá 
manažuje financie nadácie, napomáha pri 
získavaní finančných prostriedkov. 

Tvorí ju: Ing. Peter Huňor, Ing. Tomáš Zedníček, 
Ing. Marek Reguli.

Externé služby
• Oľga Bokrošová, Šenkvice, účtovníčka

Pracovníci nadácie
• RNDr. Drahoslava Finková, Modra, správkyňa 

nadácie  
• Bc. Lucia Finková, koordinátor komunikácie 

a marketingu

INÉ INFORMÁCIE

Nadácia REVIA vzhľadom na charakter svojej 
činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, 
nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.
Nadácia nie je vystavená žiadnym významným 
rizikám a neistotám vo svojej činnosti.
Činnosť Nadácie REVIA má pozitívny  vplyv 
na životné prostredie, nie je významným 
zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je 
žiadny. Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti 
osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť 
vo výročnej správe.



PROGRAMY

NADÁCIE



GRANTOVÝ

PROGRAM
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GRANTOVÝ PROGRAM  

Finančne podporujeme aktívne skupiny 
občanov a jednotlivcov pri realizácii neziskových 
dobrovoľníckych projektov namierených 
na zlepšenie kvality života obyvateľov 
v malokarpatskom regióne. Projekty sú posudzované 
grantovou komisiou, ktorá hodnotí kvalitu projektu 
a jeho možnosti spojiť a využiť miestne zdroje, 
zapojenie dobrovoľníkov, tímovú spoluprácu 
viacerých sektorov. 

Pravidlá
Podporený projekt musí:                                     
• mať komunitný charakter, teda aktívne zapojiť  

čo najväčší počet členov komunity.
• mať verejnoprospešný charakter.
• byť realizovaný v malokarpatskom regióne, kde 

REVIA pôsobí.
• podnietiť spoluprácu viacerých subjektov 

(občania, samospráva, mimovládne organizácie, 
podnikateľský sektor).

• spĺňať charakter neziskovosti. 
• obsahovať vklad dobrovoľníckej práce.
• mať viaczdrojové financovanie – s iným 

finančným či nefinančným vkladom. 
• obsahovať popis, ako bude projekt propagovaný 

a zviditeľnená podpora Nadácie REVIA.
• Projekt musí byť podaný v elektronickej forme 

na určenom tlačive: Žiadosť o finančný príspevok 
http://www.revia.sk

Kritériá
Štandardná úroveň podpory je určená pre 
opakované projekty, teda žiadatelia boli podporení 
s rovnakým alebo podobným projektom/aktivitou 
už v minulosti. 
Maximálna výška podpory: 300 €
Rozšírená úroveň podpory je určená pre nové 
subjekty, ktoré doposiaľ neboli podporené, alebo 
inovatívny projekt v minulosti už podporeného 
žiadateľa. 
Maximálna výška podpory: 600 €

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2018

PROGRAM PROJEKTY

 počet % suma v € %

Podpora a rozvoj telesnej kultúry 5 19,3 1 300 16,3

Zachovanie kultúrnych hodnôt 15 57,7 3 700 46,3

Poskytovanie sociálnej pomoci 0 0 0 0

Podpora vzdelávania 3 11,5 1 500 18,8

Ochrana a tvorba životného prostredia 3 11,5 1 500 18,8

Spolu 26 100,0 8 000 100,0
Zo zdrojov:   Asignácia % z dane, Z majetku nadácie, Z projektu Behám a pomáham

K 8000 € poskytnutých nadáciou, realizátori zabezpečili finančné zdroje  v sume 62 184 €, 
nefinančné zdroje (materiál, služby) v sume 12 370 €
a vložili vlastný dobrovoľnícky vklad v sume 34 436 €. 

Celkovo sa tak dosiahla hodnota 116 990 € vložená do 26 projektov.
Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo temer 14,6 krát. 

26 projektov grantového programu 
zorganizovalo 703 dobrovoľníkov a zúčastnilo sa na nich 26 981 ľudí.
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Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Názov projektu: PEZINSKÁ LIGA V ORIENTAČNOM 
BEHU
Realizátor, suma: OZ Klub orientačného behu 
SOKOL, Pezinok, 100 €
Charakter projektu: Zapojenie mládeže do 
pravidelnej pohybovej aktivity.
Prínos pre komunitu: Praktické zoznámenie detí s 
formami pretekov v orientačnom behu na rôznych 
miestach regiónu. 
Realizátor o projekte: „Veľmi dobrá liga, podarilo sa 
zapojiť ďalšie deti, aby sa hýbali a aj orientovali v 
priestore, čo výrazne ovplyvňuje ich samostatnosť.“

Názov projektu: OZNAČENIE CYKLOTRASY TRAIL 
BIELY KRÍŽ
Realizátor, suma: OZ TRAIL, Bratislava, 600 €
Charakter projektu: Označenie cyklotrasy z 
Bratislavy smerom k Svätému Juru.
Prínos pre komunitu: Cyklotrasa skvalitňuje 
infraštruktúru, prispieva k bezpečnosti, atraktivite 
horskej cyklistiky v Malokarpatskom regióne. 
Realizátor o projekte: „Vyskúšali sme si, že sa 
označenie celej cyklotrasy a realizácia informačných 
tabúľ dá uskutočniť aj vo vlastnej réžii a za 
podstatne nižšie finančné vstupy ako objednávkou 
na kľúč.“

Názov projektu: NA DVORE JE NÁM SPOLU DOBRE
Realizátor, suma: OZ SABUŽ, Modra, 150 €
Charakter projektu: Revitalizácia exteriéru pre 
rôznorodé pohybové aktivity pre široké vekové 
spektrum detí.
Prínos pre komunitu: Ponúka väčší, kvalitnejší 
a bezpečnejší priestor pre relaxačné i rodinné 
športovanie, čo prinesie utuženie vzťahov v 
komunite.
Realizátor o projekte: „Všetci zúčastnení sa tešia zo 
zmien, ktoré sú príjemné pre oko a komfortné pre 
pobyt.“

Názov projektu: RADOSŤ I ÚSPECH Z 
ORIENTAČNÉHO BEHU
Realizátor, suma: Súkromné centrum voľného času, 
Modra, 300 €
Charakter projektu: Podpora aktivít orientačného 
behu v Modre v kategórii detí a mládeže, trénovanie 
na vyššej úrovni.
Prínos pre komunitu: Rozvíja povedomie o tomto 
športe, zdravšom životnom štýle a umožňuje deťom, 
aby sa väčšmi mohli zúčastňovať na súťažiach.

Realizátor o projekte: „Medzi deťmi je cítiť veľkú 
radosť z tohto športu i zdravú súťaživosť, ktorá ich 
poháňa v súťažiach.“

Názov projektu: ŠTARTÉR
Realizátor, suma: OZ MOZAIKA, Svätý Jur, 150 €
Charakter projektu: Podujatie spojené s rôznymi 
súťažami, výtvarnými dielničkami, burzou hračiek, 
ktoré odštartuje celoročné pravidelné aktivity.
Prínos pre komunitu: Možnosť stretnutia a 
prehĺbenia priateľstiev, získania vzorov v rámci 
dobrovoľníctva.
Realizátor o projekte: „Ľuďom sa páči, keď sa dejú v 
ich okolí takéto komunitné akcie – sú zdarma, deti 
majú program a samé ponúkajú veci, s ktorými sa už 
nehrajú.“
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Zachovanie kultúrnych hodnôt

Názov projektu: DYCHOVKY V PREŠI
Realizátor, suma: SDH Cajlané, Pezinok, 200 €
Charakter projektu: Súťažné podujatie v žánri 
dychovej hudby.
Prínos pre komunitu: Rozvíjanie priateľských stykov 
a výmena skúsenosti medzi priaznivcami dychovej 
hudby Slovenska i okolitých krajín.
Realizátor o projekte: „Dychová hudba je krása, tú 
nesmieme nechať zahynúť!“

Názov projektu: TRADIČNÉ VIANOCE
Realizátor, suma: DFS Magdalénka, Modra, 100 €
Charakter projektu: Vianočné predstavenie detského 
folklórneho súboru.
Prínos pre komunitu: Zvyky a tradície ukryté v 
spevoch a tancoch zbierané a uchovávané DFS sa 
predstavia a pripomenú verejnosti.
Realizátor o projekte: „Sme radi, že do DFS 
každoročne prichádzajú nové deti. Práca s deťmi je 
náročná, ale výsledné pásma a emócie, ktoré deti 
dokážu preniesť na divákov sú zadosťučinením za 
celoročnú prácu. Celkovú atmosféru vystúpenia 
dotvárajú krásne kroje, rekvizity, inštalácia na pódiu, 
hudobný či audiovizuálny doprovod.“

Názov projektu: DRUMFEST SLOVAKIA 2018
Realizátor, suma: OZ PRD, Pezinok, 300 €
Charakter projektu: Festival bubeníkov spomedzi 
lokálnej aj svetovej špičky.
Prínos pre komunitu: Ďalší originálny festival s 
európskym presahom s top svetovými hudobníkmi. 
Možnosť spoznať a vyskúšať si bicie nástroje. 
Realizátor o projekte: „Absolútny súzvuk medzi 
vystupujúcimi a návštevníkmi s pozitívnymi 
referenciami v odborných i laických kruhoch.“

Názov projektu: BLUES FOLK FESTIVAL KRÁĽOVÁ 
2018
Realizátor, suma: Nadácia pre človeka v núdzi, 
Modra, 100 €
Charakter projektu: Hudobný festival v žánroch 
blues a folk.
Prínos pre komunitu: Širokospektrálny festival 
pre tých, ktorí neobľubujú masový konzum, s 
charitatívnym rozmerom podporiť hendikepovaných 
spoluobčanov.
Realizátor o projekte: „Vynikajúca atmosféra, skvelé 
publikum, radosť všetkých.“

Názov projektu: KULTÚRNA PAMÄŤ V ZELENOM 
LESE
Realizátor, suma: OZ Poľné ľalie, Modra, 100 €
Charakter projektu: Pietna spomienka obetiam 
holokaustu.
Prínos pre komunitu: Spropagovanie pietneho 
miesta, aktivity prehlbujúce spoluprácu so 
samosprávou mesta a medzi členmi združenia.
Realizátor o projekte: „Všetci sa rozchádzali plní 
dojmov, so srdečnými prianiami a s poďakovaním. 
My organizátori s odhodlaním pokračovať naďalej.“

Názov projektu: PAVOL ŠIMA-JURIČEK - 
MONOGRAFIA
Realizátor, suma: Pavol Šima-Juriček, Modra, 200 €
Charakter projektu: Príspevok k vydaniu knihy o 
výtvarnom umelcovi z Malokarpatského regiónu.
Prínos pre komunitu: Oboznámenie sa s tvorbou 
umelca. Publikácia šíri kultúrne povedomie regiónu 
a poslúži na vzdelávacie účely.
Realizátor o projekte: „Bola to príjemná skúsenosť.“
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Názov projektu: SPEV NÁS SPÁJA
Realizátor, suma: Bratislavský seniorát ECAV, Modra, 
200 €
Charakter projektu: Šírenie kultúrnych a duchovných 
hodnôt prostredníctvom spevu.
Prínos pre komunitu: Podporiť komunitný 
život, záujem mládeže o duchovnú pieseň v 
malokarpatskom regióne, aj zo zahraničia. 
Realizátor o projekte: „Koncert mal nezameniteľnú 
jedinečnú atmosféru. Všetci prítomní sa cítili veľmi 
dobre, zotrvali v debate pred kostolom neskoro do 
noci.“ 

Názov projektu: OTVORENÉ DVERE 
Realizátor, suma: Cirkevný zbor ECAV, Modra, 600 €
Charakter projektu: Príspevok na opravu 
evanjelického kostola v Modre.
Prínos pre komunitu: Zaústenie strešných zvodov 
zlepší stav obvodových múrov kostola - priestoru, 
slúžiaceho na rôzne kultúrne akcie.
Realizátor o projekte: „Projekt je náročný na čas, 
energiu, financie, lebo sa jedná o historický objekt. 
Zásahy volíme citlivo po komunikácií s odborníkmi 
a hľadáme najefektívnejšie riešenie. Teší nás každý 
krok vpred.“

Názov projektu: SPEVOM K SRDCIAM
Realizátor, suma: OZ Radosť, Pezinok, 150 €
Charakter projektu: Udržiavanie  folklórnych tradícií  
v našom okolí.
Prínos pre komunitu: Udržiavanie folklórnych tradícií 
a zvykov v Pezinku, aj v celom malokarpatskom 
regióne. 
Realizátor o projekte: „Pre nás je dôležitý  pocit  
šťastia, spolupatričnosti a radosti zo života.  Pocit, 
že ešte nie sme zrelí na odpis, že naše spievanie 
prináša energiu nielen nám, ale všetkým našim 
poslucháčom.“ 

Názov projektu: DIVADELNÝ FESTIVAL KASIOPEA
Realizátor, suma: OZ Kasiopea, Budmerice, 300 €
Charakter projektu: 6. ročník prehliadky divadelných 
predstavení a koncertov ochotníkov.
Prínos pre komunitu: Oživenie divadelnej kultúry 
ochotníckych divadiel a tradícií na Slovensku. Rozvoj 
cestovného ruchu v obci. 
Realizátor o projekte: „Festival si vyžadoval vysoký 
počet hodín na jeho organizáciu. Návštevnosť bola 
približne 4000 ľudí. Dôležité je si udržať aj dobré 
vzťahy s partnerskými súbormi, ktoré sú na dobrej 
úrovni.“



12

VÝROČNÁ SPRÁVA | 2018REVIA

Názov projektu: VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK
Realizátor, suma: OZ Podobenka z Vajnor, 300 €
Charakter projektu: 4. ročník prehliadky 
amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych 
divadiel.
Prínos pre komunitu: Spojenie folklórnych a 
divadelných predstavení spĺňa socializačnú funkciu, 
keď kultúra príde priamo za obyvateľmi.
Realizátor o projekte: „Organizovať podujatie, 
pri ktorom sa ľudia dokážu odreagovať, zabaviť, 
vychutnávať si krásu ľudových piesní, tancov, 
umenia, či obdivovať zručnosť a výtvarné umenie 
ľudových umelcov, má pre kultúrny život obce a 
regiónu veľký význam.“

Názov projektu: SVETLO PRE KRÁĽOVÚ
Realizátor, suma: Božena Uherčíková, Modra, 150 €
Charakter projektu: Združovanie a upevňovanie 
komunity bez ohľadu na vek, konfesiu či záujmy 
počas adventu.
Prínos pre komunitu: Poskytnutie kultúrnych a 
duchovných zážitkov k uvedomeniu si dôležitosti 
nášho dedičstva, jeho odkazu pre súčasné i budúce 
generácie.
Realizátor o projekte: „Ľuďom sme dali príležitosť 
na stretnutia, spoločné stíšenie sa v predvianočnom 
zhone. Pripravili bulletin s prvou Kraľovanskou 
koledou, ktorú pre nás napísal náš obyvateľ Jožko 
Trtol a zhudobnili ju naši rodáci Jarko Liberčan a 
Janko Petrík.“

Názov projektu: ŠTYRISTOFKA – OBNOVENÁ 
PREMIÉRA PO 10.ROKOCH
Realizátor, suma: OZ Modranské kráľovské divadlo, 
Modra, 300 €
Charakter projektu: Formou inscenácií divadlo 
oboznamuje s udalosťami z histórie, vinohradníctva, 
vinárstva, keramiky, spoločenských udalostí Modry.
Prínos pre komunitu: Hra spestrí divadelnú 
amatérsku scénu v Modre a okolí. Zaznamenaním 
predstavenia na videozáznam a knižné vydanie hry 
samotnej uchová túto hru pre ďalšie generácie. 
Realizátor o projekte: „Hra - rekonštrukcia historickej 
udalosti svojho času veľmi pozitívne rezonovala 
v modranskej spoločnosti. Vnesie medzi divákov 
humor, dobrú náladu, oživenie modranského 
nárečia, veselé spevy a optimistický pohľad na svet i 
vlastnú históriu.“
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Názov projektu: KNIHA O HISTORICKÝCH 
OSOBNOSTIACH MESTA
Realizátor, suma: OZ Academia Istropolitana Nova, 
Svätý Jur, 300 €
Charakter projektu: Príprava novej knihy, ktorá 
predstavuje výber historických osobností viažucich 
sa na mesto Svätý Jur.
Prínos pre komunitu: Kniha predstaví komunite 
historické osobnosti, ktoré sa narodili, alebo žili v 
meste Svätý Jur. Publikácia je dôležitou súčasťou 
kultúrneho dedičstva mesta a regiónu.  
Realizátor o projekte: „Prvý krát vzniká publikácia, 
ktorá osobnosti mesta predstavuje atraktívnym 
spôsobom, formou medailónov, aj s autorskými 
ilustráciami. Súčasne  sme radi, že sme mohli dať 
priestor obľúbenej autorke Viole Almássyovej.“ 

Názov projektu: DETI MAĽUJÚ ORNAMENTY
Realizátor, suma: OZ Tatrín, Bratislava, 400 €
Charakter projektu: Podnietenie v deťoch záujmu 
o spoznávanie regionálnej kultúry vo forme 
ornamentu typického pre ich obec / mesto.
Prínos pre komunitu: Nový pohľad na svoju obec, 
vytvorenie výtvarného symbolu obce. Komunita sa 
takto učí o svojej miestnej kultúre.
Realizátor o projekte: „Bolo to nádherné. Deti sa 
spontánne zapájali a vymýšľali nové hry a súťaže. 
Spievalo a tancovalo sa až do večera.“

Podpora vzdelávania

Názov projektu: MEDOBRANIE VO VINOSADSKEJ 
RODOVEJ ALEJI
Realizátor, suma: OZ Dlhovekosť, Vinosady, 600 €
Charakter projektu: Podpora zážitkových aktivít na 
náučnom včelárskom chodníku, vo výukovej včelnici, 
potreba ochrany včiel a význam včelích produktov 
pre zdravie.
Prínos pre komunitu: Vytvorenie jedinečného 
miesta v rodovej aleji, osadenie 10 náučných tabúľ, 
budovanie expozície tradičných úľov. Zážitkové 
workshopy zamerané na tradičné remeslá, 
podporujúce zručnosti pri práci s hlinou, slamou, 
včelím voskom, zachovávanie tradície.
Realizátor o projekte: „Projekt ťahá ľudí von do 
prírody, zvyšuje povedomie o ochrane nášho 
prírodného prostredia, včely medonosnej a potreby 
zmeny nášho správania. Počas prednášok vo včelnici 
a prehliadok úľov so včelárom sa naučili veľa 
odborných  vedomostí zo života včiel, ako pracovať 
s tavičkou vosku, ako vyrobiť sviečku, ako spracovať 
propolis, ako funguje úľ – medná krava, kto boli 

brtníci a ako sa vyvíjalo včelárstvo na Slovensku.“

Názov projektu: CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL 
Realizátor, suma: OZ Cestou necestou, Limbach, 
300 €
Charakter projektu: 9. filmový cestovateľský festival 
v Pezinku obohatený o 3D cestovateľské prezentácie. 
Prínos pre komunitu: Prezentácia cestovateľských 
ciest netradičnou formou, v rozmere, v akom ich 
diváci ešte nevideli. 
Realizátor o projekte:  „Pre Pezinčanov sme priniesli 
niečo nové, čo ešte v Pezinku nebolo. Ľudia mohli 
vidieť a zistiť, ako sa robí 3D fotografia, čo to obnáša 
a ako to vyzerá. 3D fotka sa nedá opísať slovami 
a ani fotkami. Človek to musí vidieť. Otázkam v 
diskusii nebolo konca.“
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Názov projektu: NÁUČNÁ ZÁHRADA LIEČIVÝCH 
RASTLÍN
Realizátor, suma: OZ Rodičovská rada pri Gymnáziu 
Karola Štúra Modra, 600 € 
Charakter projektu: Vytvorenie prírodnej záhrady 
liečivých rastlín slúžiacej na výučbu, rozvoj medzi 
predmetových vzťahov a neformálneho vyučovania.
Prínos pre komunitu: Výmenu vedomostí, 
zručností, využitie teoretických vedomostí v 
praxi, zdokonalenie vzťahov v kolektíve, podpora 
dobrovoľníctva u žiakov a verejnosti pri realizácii.
Realizátor o projekte: „Účastníci projektu zažili 
chvíle, pri ktorých mnohí prekonali samých seba a 
prekročili svoju „komfortnú zónu“. Z projektu máme 
veľmi dobrý pocit, aj vďaka spolupráci s Nadáciou 
REVIA, ktorá nám bola pri realizácii a tvorbe 
projektu nápomocná.“

Ochrana a tvorba životného prostredia 

Názov projektu: REVITALIZÁCIA KRUHOVÉHO 
OBJAZDU
Realizátor, suma: KN OAPK, Pezinok, 600 €
Charakter projektu: Úprava kruhového objazdu pri 
OA, výsadba zelene na jeho ploche.
Prínos pre komunitu: Zveľadenie životného 
prostredia, výsadba ďalšej mestskej zelene. Krajšia 
„vstupná brána“ do mesta Pezinok.
Realizátor o projekte: „Sme hrdí, že sme to dokázali.“

Názov projektu: OTVORENÉ ZÁHRADY MODRA 2018
Realizátor, suma: OZ Otvorené záhrady, Modra, 
300 €
Charakter projektu: Sprístupnenie súkromných 
záhrad v Modre verejnosti ako motivácia zveľaďovať 
prostredie kde žijeme.
Prínos pre komunitu: Prezentácia súkromných 
záhrad verejnosti. Príklady, keď obyvatelia sú priamo 
účastní na tvorbe komunitného prostredia. 
Realizátor o projekte: „Vydarený ročník s 
výnimočnými majiteľmi 20 záhrad, ktorí starostlivo  
pripravili záhrady, program v nich, ako aj 
občerstvenie. Je to inšpirácia pre iných.“

Názov projektu: REVITALIZÁCIA ČIERNEJ SKLÁDKY
Realizátor, suma: OZ PermaVia, Modra, 600 €
Charakter projektu: Zrevitalizovanie čiernej skládky v 
blízkosti mesta.
Prínos pre komunitu: Odstránená čierna skládka, 
revitalizovaná zelená plocha, skvalitnená časť 
intravilánu mesta Modry. Vytvorenie nového 
verejného priestoru, vhodného na trávenie voľného 
času.
Realizátor o projekte: „Táto revitalizovaná plocha má 
ukázať na to, že podobné miesta v meste a okolí sa 
nesmú stať čiernou skládkou. Sme radi a teší nás, 
že sme mohli toto realizovať aj vďaka príspevku od 
Nadácie REVIA. Zdvihlo to povedomie občanov o 
dôležitosti aktivít občianskeho sektora.“

Za 22-ročnú existenciu Nadácia REVIA podporila
951 projektov v celkovej sume 267 000 €.



PROJEKTY PODĽA

ŽELANÍ DARCOV
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PROJEKTY PODL’A DARCOV 

Nadácia REVIA zabezpečuje darcovskú stratégiu 
niektorým spolupracujúcim subjektom, ktorým 
myšlienky filantropie nie sú cudzie a  sami chcú 
priamo rozhodovať, ktorú oblasť regiónu, či niektorý 
konkrétny subjekt podporia. 

PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV V ROKU 2018

PROGRAM PROJEKTY

 počet % suma v € %
Ochrana a podpora zdravia, prevencia 2 28,6 14 805 66,9
Zachovanie kultúrnych hodnôt 2 28,6 3100 14,0
Podpora vzdelávania 3 42,8 4 230 19,1
Spolu 7 100,0 22 135 100,0

Zo zdrojov:   Asignácia % z dane

                      Fondy nadácie REVIA

Prostredníctvom servisu darcom tak dohliada, aby 
boli finančné prostriedky podľa želaní darcov využité 
zmysluplne, efektívne, správne a transparentne. 

K 22 135 € poskytnutých nadáciou, realizátori zabezpečili 
finančné zdroje v sume 5 310 €, 

nefinančné zdroje (materiál, služby) v sume 8 250 € 
a vložili vlastný dobrovoľnícky vklad v sume 15 193 €.

Celkovo sa tak dosiahla hodnota 50 888 € vložená do 7 projektov.
Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo takmer 2,3 krát

5 projektov podľa želaní darcov zorganizovalo 226 dobrovoľníkov 
a zúčastnilo sa na nich 14 080 ľudí.
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Ochrana a podpora zdravia, prevencia

Názov projektu: ZDRAVIE – NAJVYŠŠIA HODNOTA 
OBYVATEĽSTVA
Realizátor, suma: Fakultná nemocnica s poliklinikou, 
Žilina, 14 455 €
Charakter projektu: Zakúpenie čistiaceho prístroja, 
ktorý zvýši komfort a hygienu pacientov v 
zdravotnom zariadení.
Prínos pre komunitu: Výrazné zlepšenie kvality 
prostredia, vyšší hygienický štandard pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. 
Realizátor o projekte: „Projekt má prínos v 
dlhodobej perspektíve, lebo dáva návod pre 
podobné inštitúcie, ktoré majú problémy s 
hygienou a s populáciou voľne žijúcich mačiek 
v zdravotníckom prostredí. Zároveň poukazuje 
na výhody populácie zdravých mačiek v areáli 
nemocnice, kde sú podstate menšie problémy s 
hlodavcami.“
 
Názov projektu: NAŠE ZDRAVÉ MAČKY
Realizátor, suma: OZ Bridget Mačičkova, Modra, 
350 €
Charakter projektu: Príspevok na ozdravenie a 
reguláciu populácie pouličných mačiek.
Prínos pre komunitu: Osveta v danej téme, o 
starostlivosti o živé tvory, ktoré bývajú bez človeka 
často bezbranné, ich regulácia a zamedzenie 
prenosu chorôb v pezinskom okrese.
Realizátor o projekte: „Starostlivosť o zvieratá je 
náročná. Uhrádzame časť veterinárnych nákladov 
za kastrácie a ošetrenia pouličných zvierat. Tak 
sa snažíme zabrániť aspoň z časti ich ďalšiemu 
množeniu. Kupujeme im krmivo a podstielku, aby 
netrpeli.  Vďaka príspevku Nadácie REVIA sme sa 
mohli venovať nami vytýčenému cieľu.“ 

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Názov projektu: NAŠA KAPELA
Realizátor, suma: Detský folklórny súbor 
Magdalénka, Modra, 1 600 €
Charakter projektu: Príspevok na zakúpenie cimbalu, 
ktorý je súčasťou hudobnej zložky súboru.
Prínos pre komunitu: Kapela folklórneho súboru sa 
zaradením tradičných nástrojov profesionalizuje, 
prináša kvalitnejšie pásma, lepší kultúrny zážitok.
Realizátor o projekte: „Tešíme sa z každej pozitívnej 
zmeny a pokroku, ktorý sa nám v súbore podarí. 
Sme radi, že so súborom spolupracujú vynikajúci 
umeleckí vedúci a taktiež máme v deťoch veľký 
potenciál. Spojením týchto síl môžeme náš súbor 
rozvíjať v speve, tanci a hudbe.“ 

Názov projektu: TANCUJEME, SPIEVAME, 
MAĽUJEME
Realizátor, suma: OZ Stella, Považská Bystrica, 
1 500 €
Charakter projektu: Rozvíjanie talentu a nadania detí 
a mládeže na umelecké činnosti, ktorými vypĺňajú 
voľný čas pod odborným vedením.
Prínos pre komunitu: Talentované deti a mládež 
sa pripravujú v oblasti ich záujmu pod dohľadom 
skúsených trénerov a sú súčasťou programov pre 
verejnosť, či súťaží až na najvyššej úrovni. 
Realizátor o projekte: „Sme otvorení novým 
trendom, aby sme vedeli deti a mládež lepšie 
motivovať a zaktivizovať, s perspektívou ich budúcej 
profesijnej orientácie.“
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Za 22-ročnú existenciu Nadácia REVIA splnila želania darcov
v 334 projektoch v celkovej sume 653 237 €.

Podpora vzdelávania

Názov projektu: SÚŤAŽNÁ VÝSTAVA 
CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY
Realizátor, suma: OZ Jazyková zóna, Modra, 200 €
Charakter projektu: Skĺbenie tradičného a 
moderného spôsobu neformálneho cudzojazyčného 
vzdelávania v čitárni KNIHA-HA-HA.
Prínos pre komunitu: Spestrenie možností štúdia 
cudzích jazykov interaktívnou formou, nové 
príležitosti vzdelávania v meste Modra. 
Realizátor o projekte: „Čitatelia a usporiadatelia 
sa veľmi tešia, lebo nová používaná technika kráča 
s dobou, pomáha získavať vedomosti a ďalšie 
poznatky interaktívnym moderným spôsobom. V 
našom mestečku Modra budujeme cudzojazyčnú 
čitateľskú kolísku pre dospelých i deti.“

Názov projektu: SLOVENSKO – KRAJINA 
VINOHRADOV A VÍN
Realizátor, suma: OZ Európsky vinársky rytiersky 
stav, Pezinok, 2 730 €
Charakter projektu: Zachovanie kultúrnych hodnôt 
v oblasti pestovania viniča a výroby vína a podpora 
vzdelávania v tejto oblasti. 
Prínos pre komunitu: Široká verejnosť získa 
informácie o pestovaní hrozna a produkcii vína, o 
atribútoch kvality, konkurencieschopnosti doma i v 
zahraničí.
Realizátor o projekte: „Teší nás, že sa i my 
touto cestou podieľame na zvyšovaní úrovne 
vzdelanosti v oblasti pestovania a vyrábania vína 
a že napomáhame pri jeho propagácii nielen 
na Slovensku, ale aj za hranicami, o čom svedčí 
aj narastajúci počet slovenských vín a vinárov 
ocenených v zahraničí.“ 

Názov projektu: METAMORFÓZY STARTUPOV NA 
CESTE ZA PODNIKATEĽSKÝM ÚSPECHOM
Realizátor, suma: Nadácia Manažér, Bratislava, 
1 300 €
Charakter projektu: Výskum startupov v 
Bratislavskom kraji, získanie poznatkov pre 
vzdelávanie študentov a začínajúcich podnikateľov.
Prínos pre komunitu: Popularizácia vedy na 
Slovensku v oblasti stratégií startupov. Zborník 
vedeckých štúdií, v ktorom sú publikované výsledky 

výskumu, príležitosť získané poznatky využiť v 
podnikateľskej činnosti. 
Realizátor o projekte: „Vďaka finančnému príspevku 
REVIE môžeme popularizovať vedu a komunikovať 
vedecké výstupy Katedry manažmentu EUBA 
študentom a širokej odbornej verejnosti. Poznatky z 
výskumu budú postupne začlenené aj do predmetov 
vyučovaných na FPM EU v Bratislave.“



ROZVOJ

DARCOVSTVA
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KAMPAŇ % Z DANE

Ako bolo použité vaše % z dane?

Suma 55 019 € získaná prostredníctvom asignácie % 
z dane v roku 2017 bola do konca roka 2018 použitá 
na tri rôzne účely: 

Grantový program nadácie 
podporil 7 hudobných projektov – festivaly, 
koncerty, 5 projektov v oblasti športu a voľného 
času, rekonštrukciu 2 objektov, 4 projekty 
skvalitňujúce životné prostredie, 5 projektov 
zachovávajúcich tradície, históriu, folklór, prispel 
k vydaniu 2 publikácií, 1 projekt týkajúci sa 
vzdelávania (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. V mene darcov sme 
manažovali 2 projekty týkajúce sa ochrany 
a prevencie zdravia,  2 vzdelávacie projekty, vydanie 
1 publikácie, 1 projekt kultúrneho charakteru a 1 
projekt zachovávajúci folklórne tradície (viď Projekty 
podľa želaní darcov).

Inštitucionálne zabezpečenie organizácie  
Výsledky za rok 2018 boli dosiahnuté aj vďaka 
profesionalite manažmentu nadácie. Zabezpečenie 
a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou 
realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie 
nadácie.

V roku 2018 nadácia získala z % z dane od 
jednotlivcov aj od právnických osôb sumu 
15 035 € a využije sa až do konca roka 2019. 
Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru ĎAKUJEME.

Napísali nám:

„Veľmi pekne ďakujem za info a srdečne blahoželám, 
krásne výsledky!!  A moc pekne spracované a 
odkomunikovane! Držím palce aj naďalej!! :o)“  
Lenka Ilanovská, getCLIENTS Bratislava

„Som pravidelnou prispievateľkou 2% daní do Vašej 
nadácie. Veľmi sa teším, že existuje takáto možnosť 
a viem, že darovať príspevok Vám znamená, že sa 
dostane na úrodnú pôdu”.
Andrea Janošková, Pezinok

„Gratulujem k dosiahnutým výsledkom“. 
Jaroslav Juriga, Svätý Jur

Počas 17 rokov sme investovali do komunity 
celkovú sumu 881 460 €  získanú z  asignácie % daní. 
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OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU

Projekt je tradičnou predvianočnou akciou. 
Anonymní darcovia prostredníctvom Nadácie 
REVIA a spoločností Artforum, Panta Rhei a Grafit 
v Pezinku, ArchBooks v Bratislave a Folly v Modre, 
obdarovali 276 detí zo sociálne znevýhodnených 
pomerov z malokarpatského regiónu knihami 
v hodnote 2 671 €.

Povedali o projekte:

„S nami sa sny plnia. Najkrajší je ten darček, ktorý 
dáme.
Aj na knižku od Vás niekto čaká. Kúpte mu ju!“
Veronika Šikulová, ambasádorka projektu

„Knihy otvárajú naše srdcia a mysle. A naše srdcia 
a mysle otvárajú knihy. Kniha sa pred našimi očami 
mení na okno do zázračného sveta.“
Márius Kopcsay, ambasádor projektu

Napísali nám:

„Aj tento rok radi pomôžeme pri balení kníh v 
kníhkupectve v Modre.
V SOŠ pedagogickej v Modre tiež pripravujeme so 
študentmi zbierku peňazí na zakúpenie kníh v tomto 
charitatívnom nákupe.“
Adam Herceg, SOŠ Modra

„Ďakujeme za prekrásne knihy pre deti. Veľmi sa 
potešili.“
A. Mečárová, ZŠ s MŠ Viničné

“Veľmi pekne ďakujeme Nadácii REVIA za knihy pre 
deti v našich materských školách,
ako i všetkým, ktorí ste tento projekt podporili a 
potešili tak našich malých čitateľov.”
Beata Kozmonová, MŠ SNP 14, Modra

Darcovia za 14 ročníkov projektu 
zakúpili knihy v hodnote 20 436 € a potešili dokopy 2 284 detí



MEDZISEKTOROVÁ

SPOLUPRÁCA
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NADAČNÉ FONDY

Nadácia REVIA ponúka servis darcom založením 
svojho 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. 

Fond Cesty poznania - založený F. Čechovou za 
účelom vydania knihy „Tragédia pezinských Židov 
v pamäti obyvateľov mesta“. V roku 2018 vyšlo 
3. vydanie tejto knihy, ktorá stále vzbudzuje záujem 
o časť našej lokálnej histórie medzi súčasnými 
ľuďmi.   

Fond Starých rodičov - - spočíva v ponuke knihy 
Aristida Jamnického: Oprášené histórie. Výťažok 
z predaja v budúcnosti podporí deti zo sociálne 
znevýhodnených pomerov, aby mohli rozvíjať svoje 
talenty, záujmy, alebo sa im len prilepší v ich ťažšej 
životnej situácii a podporí tiež aktivity nadácie 
REVIA.  

Fond Komunitnej nadácie Obchodnej akadémie 
- vytvorený za účelom zbierania finančných 
príspevkov na revitalizáciu kruhového ostrovčeka pri 
OA v Pezinku. Viď Projekt Mladí filantropi.

Fond Publikátor - Nadácia REVIA sa nielen aktívne 
zaujíma o dianie a históriu malokarpatského 
regiónu, ale aj podporuje publikačnú činnosť 
miestnych autorít. V roku 2018 sa poskytol 
príspevok na monografiu lokálneho umelca 
Pavla Šima-Juríčka, príspevok na vydanie knihy 
o osobnostiach Svätého Jura a na výskumnú 
publikáciu o startupoch pre začínajúcich 
podnikateľov.

Fond Modranský Archív – založený s cieľom 
vydania knihy k 60. výročiu tejto lokálnej inštitúcie 
a k zväčšovaniu knižného fondu archívu.

Napísali nám:

„Už ste mi poďakovali a viem, že ste to mysleli 
úprimne. Mne to stačí.
Skôr ja ďakujem Vám za tú knihu, že vašim 
prostredníctvom sa dostáva k ľuďom.“ 
Anonymný darca
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CHCEME VEDIEŤ VIAC

PARTNERSTVO SO SAMOSPRÁVAMI

V Nadácii REVIA vďaka dlhodobému partnerstvu 
so spoločnosťou IBM Slovensko realizujeme rôzne 
vzdelávacie aktivity. Tak zabezpečujeme osobnostný 
rast, rozvoj tímovej spolupráce, pestré voľno časové 
výučbové programy, posilňujeme manažérske 
schopnosti a duchovný rast nás samotných a a 
vybraných cieľových skupín. Vďaka tejto spoločnosti 
sme sa mohli vybaviť novou modernou technikou, 
ktorú denne využívame pri našej práci a aktivitách.

Mnohostranná výhodnosť partnerského vzťahu 
prináša 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 Nadácia REVIA 
spolupracovala s cca 18 samosprávami regiónu.

Dlhodobé partnerstvo nám umožňuje kontinuitu v projektoch, 
prináša synergický efekt a následne väčší úžitok pre komunitu.



SPÁJANIE

KOMUNITY
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VIANOČNÝ ORLOJ

6 193 € na charitatívne účely bolo získaných realizáciou 
14 vianočných bazárov a orlojov.

Vianočnú atmosféru ľuďom počas Vianočných 
zastavení v Modre spestrila Nadácia REVIA 
Vianočným orlojom, ktorý ožil vďaka 32 
dobrovoľníkom a darcom z OZ AMAVET klub č. 944 
Impulz z Modry, s podporou OZ Kraľovan, OZ ĽUSK 
a miestnych podnikateľov. Aj takto posielame dobro 
ďalej.

Napísali nám:

 “My ďakujeme za orloj, je to krásne oživenie našich 
trhov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.”
Marcela Kvetková, Kultúrne centrum Modra:



ROZVOJ

DOBROVOĽNÍCTVA
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Charitatívny beh - Fair cross, 2.ročník bol realizovaný 
v partnerstve s Golf Pezinok. 146 účastníkov bežalo 
po Malých Karpatoch a zmeralo si sily na trati 5,5 
km, alebo 11,5 km. Návštevníci podujatia a samotní 
bežci svojím dobrovoľným príspevkom za štartovné 
a občerstvenie dokopy v sume 2 040 € podporili 
projekty obyvateľov regiónu prostredníctvom 
grantového programu Nadácie REVIA. 
Projekt materiálne, či službami a cenami pre víťazov 
podporili lokálni podnikatelia a firmy. Dobrovoľníci 
Nadácie REVIA a Golfu Pezinok pomohli pri 
organizačnom zabezpečení podujatia.

BEHÁM A POMÁHAM

Aj malý príspevok môže pomôcť k veľkej zmene.

Napísali nám:

„V mene celej firmy môžem potvrdiť, že sme radi, 
že sme sa tohto milého podujatia mohli zúčastniť 
a veríme, že sa z toho stane pekná tradícia. 
Zároveň nepochybujeme o tom, že vyzbierané 
peniaze budú použité na dobé veci a to teší 
dvojnásobne  :o) Najneskôr o rok opäť do videnia!“  
Viliam Krajčovič, Martinrea Slovakia Fluid Systems 
Svätý Jur
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Za 22-ročnú existenciu Nadácie REVIA sme realizovali 
101 vlastných projektov v celkovej sume 345 219 €.

MLADÍ FILANTROPI

Program Mladí filantropi bol realizovaný cez 
projekt Komunitná nadácia OAPK, ktorý vznikol 
v partnerstve s Obchodnou akadémiou v Pezinku. 
V rámci odborného predmetu skupina mladých 
študentov založila cvičnú firmu - komunitnú nadáciu. 
Študenti v rámci nej sa okrem teórie rozhodli 
realizovať revitalizáciu kruhového ostrovčeka pri 
ich škole. Ich nápad spojil všetky sektory – verejný 
(Mesto Pezinok, Bratislavský samosprávny kraj,) 
s podnikateľským (Regionálne cesty Bratislava, 
Raiffeisen banka, JV Intersad Svätý Jur), s 
inštitúciami (Obchodná akadémia v Pezinku) a s 
neziskovým sektorom (Nadácia REVIA, individuálni 
dobrovoľníci a darcovia). 

Povedali o projekte:

 „Našou ideou bolo urobiť niečo pre prostredie, 
v ktorom žijeme, použiť v praxi svoje teoretické 
vedomosti, zanechať po sebe stopu.“
Vanesa Križanovičová, študentka OA Pezinok

Skvelá príležitosť pre mladých byť aktívnymi
a zapájať sa do diania v komunite.



INÁ

ČINNOSŤ
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INÁ ČINNOSŤ

• servis darcom - rozvíjanie darcovskej politiky 
firiem spravovaním nadačných fondov alebo 
realizáciou projektov podľa ich želaní,

• servis MVO - založenie OZ, 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, 
služieb),

• vydávanie elektronických a tlačených publikácií,

• realizácia prieskumov a projektov prispievajúcich 
k napĺňaniu poslania nadácie,

• strategické plánovanie - reagovanie 
a prispôsobovanie činnosti nadácie na meniace 
sa vonkajšie aj vnútorné podmienky vo 
fungovaní organizácie. 

Napísali nám:

„Vďačný som ja vám za to čo robíte a za spoluprácu. 
Tento rok samozrejme s nami môžete počítať“. 
Marek Chvíla, J.Š.Servis Pezinok

„Želám veľa ďalších úspechov vo vašej záslužnej 
práci.“ 
Ivan Rod, Wertheim Modra

„Keď môžem rada pomôžem :o)“ 
Ľubica Horanová, FINCOM GROUP Bratislava



KOMUNIKÁCIA

S VEREJNOSŤOU
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KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM 
MÉDIÍ 

• Televízia Pezinok (Infotext, Relácia Týždeň, 
Relácia Téma) 

• Rádio Modra

• Internetové stránky - www.revia.sk,
www.dobrovolnictvo.sk, www.changenet.sk, 
www.darujme.sk, www.pezinok.sme.sk, 
www.tv.teraz.sk, www.malokarpatskenovinky.sk, 
web stránky miest a obcí

• Sociálne siete – FB / Nadácia REVIA, sociálne 
siete miest a obcí regiónu, partnerských a 
podporených organizácií a občianskych združení

• Printové médiá - Pezinsko, Pezinčan, Modranské 
zvesti, ECHO

• Plagáty, oznamy – vývesné plochy miest Modra 
a Pezinok.

KOMUNIKÁCIA S MIMOVLÁDNYMI 
ORGANIZÁCIAMI SLOVENSKA 
A ZAHRANIČÍM

Nadácia REVIA je 2. najstaršou komunitnou 
nadáciou v krajinách Vyšehradskej štvorky. Asociácia 
komunitných nadácií Slovenska organizovala 
pravidelné každoročné stretnutia a workshopy 
svojich členov. REVIA spolupracuje s organizáciami 
podobného zamerania nielen v rámci našej republiky, 
ale aj zo zahraničia. Svedčia o tom stretnutia so 
zástupcami MVO a prezentácie organizácie. 

KOMUNIKÁCIA



DOPLŇUJÚCE

INFORMÁCIE



35

VÝROČNÁ SPRÁVA | 2018REVIA

VYHLÁSENIE DOZORNEJ RADY NADÁCIE
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HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY

PRÍJMY 2018 suma v € %

PRÁVNICKÉ OSOBY 7 133 23,6

FYZICKÉ OSOBY 1 955 6,5

NADAČNÉ FONDY 2 456 8,1
Fond Cesty poznania 60
Fond Modranský Archív 60
Fond Starých rodičov 156
Fond Mladí filantropi KNOA 2 180

%  Z DANE 15 035 49,7

INÉ - úroky, ostatné výnosy 3 665 12,1

CELKOVO
30 244 100,0

VÝDAVKY 2018 suma v € %

PROGRAMOVÉ VÝDAVKY 44 930 68,6
Projekty grantového programu 8 000
Projekty podľa želania darcov 22 135
Projekty REVIE 14 795

PERSONÁLNE VÝDAVKY 16 222 23,2
Mzdy, odvody, dohody, služby 15 070
Stravné, DDS, sociálny fond 1 152
Odmena správcovi 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 5 374 8,2
Externé služby, účtovné práce, marketing 1 683
Komunikačné náklady / internet, telefónne poplatky, poštovné  600
Prevádzka kancelárie / daň, elektrina, nájom, plyn, poistenie 1 304
Technické vybavenie 304
Ostatné / bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov, 1 483
kancelárske potreby, semináre, členské príspevky,
reprezentačné, spotrebný materiál a
iné služby

CELKOVO 66 526 100,0
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SÚVAHA (k 31.12.2018)
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (k 31.12.2018)
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 



REVIA

ĎAKUJE
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KAMPAŇ % Z DANE

AGRICORN Veľký Cetín
Agroenergo SK Bratislava
Bihal Lukáš
Bohnenkamp Modra
BOMADA Bratislava
BRASCO EU Viničné
Briestenský Ladislav
Dernerová Sandra
Dóša Juraj
Dr.MAGNET Komárno
Drossler Karol
ECS Slovensko Bratislava
Eliašiková Mária
EUROLOV Pezinok
Farma Babindol 
Bratislava

Feďo Radoslav
Finka Mário
Finková Drahoslava
Fisher Ivan
Fischer Martin
Hrubý Jozef
IBM Slovensko Bratislava
Janošková Andrea
JŠ servis Pezinok
Jurčovič Stanislav
Jurčovičová Darina
KOGE HK Bratislava
Konto - servis Bratislava
Kováčiková Iveta
Kunca Andrej
Mácsová Ria

Machová Alena
MARLAM Pezinok
MEDCENTRUM MEDIKA 
Považská Bystrica
MEDCENTRUM Zilina
Mlynarčík Juraj
MOLIX SK Rastislavice
Morvay Martin
Obchodné domy PRIOR 
STRED Zvolen
Páleníková Kamila
Páleníková Martina
Pátek Marián
PFCEU Pezinok
Polčicová Petra
Rikagips Bratislava

Rosenbegerová Silvia
Rozbeský Peter
Sabbadiniová Adriana
SCPC Bratislava
SEAD Pezinok
Schvarz Jozef
Schvaz Michal
SKOT Šenkvice
Tomaškovič Jozef
Vacho Martin
Vizner Marian
Vlčeková Barbora
Vodný Tomáš
Zeman Milan 

OTVOR SRDCE - DARUJ KNIHU

Anonymní darcovia
Asociácia komunitných 
nadácií Slovenska
Bartoňová Tereza
Buntová Terézia
Centum pre rodinu 
Pezinok
Galášová Jana
Gratit Pezinok
Gymnázium K.Štúra 
Modra
Herceg Adam
Horváthová Diana
Horváthová Helena

Huňorová Emma
Janečková Karin
Kníhkupectvo ArchBooks 
Bratislava
Kníhkupectvo Artforum 
Pezinok
Kníhkupectvo Folly 
Modra
Kníhkupectvo Panta Rhei 
Pezinok
Kopcsay Márius
Matiašková Vanesa
Molnár Richard
MŠ Modra

Parížková Patrícia
Sociálne oddelenie MsÚ 
Pezinok
Spojená škola Modra
Spojená škola Pezinok
Starcová Ivana
Stredná odboná škola 
pedagogická Modra
Ševčíková Eva
Šikulová Veronika
Šišková Eva
Tomašovičová Tatiana
Víťazková Natália
Vydavateľstvo Slovart 

Bratislava
ZŠ a MŠ Báhoň
ZŠ a MŠ Budmerice
ZŠ a MŠ Viničné
ZŠ a MŠ Vištuk
ZŠ Častá
ZŠ Doľany
ZŠ Kupeckého Pezinok
ZŠ Ľ.Štúra Modra
ZŠ Na bielenisku Pezinok
ZŠ Svätý Jur
ZŠ Šenkvice
ZŠ Vajanského Modra
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VIANOČNÝ ORLOJ 

AMAVET 944 Impulz 
Modra
Bujňák Jakub 
Bujňák Matej 
Bujňák Róbert 
Bujňáková Katarína 
DFS Magdalénka 
Modra
Ďurica Samo 
Finka Mário 

Kintlerová Jana 
Kráľová  Eliška 
Kráľová Jana
Kultúrne centrum 
Modra
Kuník Branislav 
Kuník Miroslav 
Kuník Radoslav 
Kuník Stanislav Aurel
Kuníková Ingrid

Macharíková  Zuzana 
Mandalíková Veronika 
Mandalíková Viera 
Massar Adam 
Moncmanová
MŠ Kalinčiakova Modra
OZ Kráľovan Modra
OZ ĽUSK Modra
Pekáreň Harmónia 
Modra

Slámka Jakub 
Slámková Hana 
Trajda Rastislav 
Vandák Gregor 
Vandáková Nikol 
Vodička Lukáš 
Vodičková Hana

Anonymní darcovia 

MLADÍ FILANTROPI

FOND CESTY POZNANIA

BEHÁM A POMÁHAM

FOND STARÝCH RODIČOV 

Čižmárik Milan Horňák Juraj Pekár Jozef

Achbergerová Sára 
Bobeková Kristína 
Čontoš Dominik 

Dundovičová Karin
Haradzinová Aneta 
Križanovičová Vanesa 

Kuttnerová Karolína
Matula Lukáš 
Oravcová Simona 

Šaškovič Dávid   
Šiková Miroslava

Anonymní darcovia Herda Ľubomír Pekár Jozef

146 účastníkov behu
Berkešová Ela
Bozin Roastery
Pezinok
CopyShop Pezinok
Finka Mário
Finková Lucia
Fischer Martin
Golf Pezinok
Grafit Pezinok
Halamíček Vladimír

Martinrea Slovakia 
Fluid Systems 
Svätý Jur
Mäsiarstvo DANAS 
Pezinok
Mäsiarstvo Martin 
Lančarič Pezinok
Mesto Pezinok
Mestské centrum 
sociálnych služieb 
Modra

Michal Goga Production
OZ Kráľovan
Pekáreň Bageta Pezinok
Pekáreň Harmónia 
Modra
PostBar Modra-Kráľová
Registrovaní bežci
Šima-Juriček Viktor
Šimeček Jozef
Šimečková Anna 
TV Pezinok

Víťazka Rastislav
Víťazková Natália
Víťazková Renáta
Vizner Jakub
Vizner Matias
Vizner Vojtech
Viznerová Alena
Viznerová Barbora
Zsolt Nagy 
ovocie, zelenina 
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MÉDIÁ 

Demovičová Lucia 
Kopcsay Márius 
Kuchtová Jana

Modranské zvesti 
malokarpatskenovinky.sk 
Ostrá Lenka 

Pezinčan
Pezinsko 
Rádio Modra 

RTVS  
TV Pezinok

FOND MONDRANSKÝ ARCHÍV 

Gulová Petra
Hudák Vladimír

Achbergerová Sára
Ančicová Martina
Bobeková Kristína
Boledovič Peter
Bratislavský
samosprávny kraj
Čontoš Dominik
Dundovičová Karin

FlorCo Pezinok
Haradzinová Aneta
Jakabovič Peter
JV Intersad Svätý Jur
Kadárová Natália
Križanovičová Vanesa
Kuttnerová Karolína
Macko Pavel

OSTATNÍ 

Asociácia komunitných 
nadácií Slovenska
At - Clip Pezinok
Athea, s.r.o. Pezinok
BENCONT COLLECION 
Bratislava
BENCONT INVESTMENTS 
Bratislava
Čech Ján
Čípel Jozef
Eurowather Bratislava

Finková Karolína
Fričovská Eliška
Chateau Modra
IaD Bratislava
IBM Slovensko 
Bratislava
Jediná Erika
Kalreal Bratislava
Kern Dušan
Letnická Alena
Lucina Radovan

Machalová Jana
Majetkový Holding 
Bratislava
Malokarpatské osvetové
stredisko Modra
Mesto Modra
Mesto Pezinok
Nosálová Magdaléna
OZ Malokarpatská 
vínna cesta
Páleš Róbert

Pálešová Jela 
Samsumg Electronics 
Czech and Slovak Praha
Šilhárová Miriam
Šima-Juriček Viktor
Šišková Eva
Tomaškovič Jozef
Tvrdoň František
Víťazková Marianna
ZMOMR

ĽUDIA Z NADÁCIE 

Bittner Peter 
Bokrošová Oľga 
Danišek Rastislav 
Finková Drahoslava 
Finková Lucia 

Fričovská Eliška 
Galgóciová Zuzana 
Gnojčáková Jana 
Hajtmánková Marcela 
Horanová Ľubica 

Huňor Peter 
Juricová Jarmila 
Mácsová Ria 
Maroš Viliam 
Petrušová Miroslava 

Reguli Marek 
Ševčíková Eva 
Valenteová Katarína 
Zedníček Tomáš

Kapfinger Štefan
Pracovníci Štátneho 

archívu Modra
Šindlerová Zlatica

FOND KRUHÁČ

Matula Lukáš
Mesto Pezinok
Mizeráková Kamila
Navarová Dana
Obchodná akadémia 
Pezinok
Oravcová Simona 
Raiffeisen BANK 

Pezinok
Regionálne cesty 
Bratislava
Strapák Daniel
Šaškovič Dávid
Šiková Miroslava
Zoch Daniel



49

VÝROČNÁ SPRÁVA | 2018REVIA

NAŠI PARTNERI
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REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia
Moyzesova 26, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Mobil: +421 (0) 905 960 797
E-mail: revia@revia.sk
www.revia.sk 
Facebook: Nadácia Revia
IČO: 36070181 /
DIČ: 2021593255
Bankové spojenie - IBAN: SK71 5600 0000 0066 6028 1001

RARE PEAR DESIGNS

KONTAKT

GRAFIKA DOKUMENTU
NAVRHNUTÁ

www.rarepeardesigns.com



DOVIDENIA

O ROK


