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Nadácia ŽIVOT 

  

 

Nadácia ŽIVOT v meste Stará Turá pôsobí od roku 1996 ako nezisková mimovládna 

organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta 

Stará Turá a blízkeho okolia. 

 

Jej účelom je podporovať rozvoj neziskových činností v Starej Turej a okolí v oblastiach 

kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, životného prostredia, humanitných akcií a prispievať 

tak k všeobecnému zlepšeniu života v meste Stará Turá a okolia. 

 

V spolupráci so samosprávou, verejnou správou, za účasti dobrovoľníkov, sympatizantov a 

priateľov plní svoje základné ciele a poslanie, pre ktoré pred rokmi vznikla. 

 

V roku 2014 nadácia naďalej zabezpečovala a financovala  obe kolá "Programu malých 

komunitných grantov", ktorý sa usiluje o rozvoj, skvalitnenie a obohatenie voľno časových 

aktivít pre deti a mládež do 26 rokov.  

Podporované  aktivity môžu byť z  oblasti ochrany a podpora zdravia; prevencie a liečby 

drogovo závislých; podpory športu; zachovania kultúrnych hodnôt. 

 

Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne 

venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie detí a rozšíriť členskú základňu, pripraviť 

podmienky na celoročnú prácu s deťmi. 

 

Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí prípadne 

mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.  

 

 

 

 

ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2014 

 

 Správna rada nadácie v roku 2014 zasadala podľa potreby a to tri krát, pričom:  

- odporúčala  a zabezpečovala vyhlásenie dvoch kôl „Programu malých komunitných 

grantov“ a kontrolovala priebeh realizovaných projektov, 

- zobrala na vedomie priebežné informácie o hospodárení nadácie a stave finančných 

prostriedkov v pokladni a na bežnom účte, 

- prerokovávala žiadosti o poskytnutie príspevkov a zaujala k nim stanovisko, 

- schválila výročnú správu za rok 2013, ktorej súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013 a výrok audítora, 

- schválila výsledok hospodárenia za rok 2013, 

- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2015, 

- prerokovávala ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou nadácie.  

Zároveň konštatujeme, že: 

- v hodnotenom období nenastala zmena v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie, 

- bola vyplácaná odmena za výkon funkcie správcu nadácie vo výške 597,49 €, 

- neboli vytvorené nadačné fondy v zmysle § 13 zákona č. 34/2002 Z.z. 

 

 



Nadácia prijala nasledovné finančné dary a dotácie: 

 

 2 000 € od Mesta Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá , 00312002 

    500 € od PreVaK s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO 35 915 749 

 1 000 € od EUR – MED Slovakia, s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany,  

                             IČO 46 154 671 

    400 € od Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, 

                             IČO 35 817 887  

 

 

 Nadácia propagovala svoje poslanie a informovala o svojich aktivitách na stránkach 

miestnej tlače - Staroturianskeho spravodajcu a na internetovej stránke mesta Stará Turá.

  

 Dôstojným vyvrcholením záveru roka bolo konanie Benefičného koncertu Nadácie 

ŽIVOT dňa 7. decembra 2014 v Dome kultúry Javorina, kde boli ocenené významné 

osobnosti, ktoré reprezentujú Starú Turú  doma i v zahraničí, alebo urobili niečo dôležité 

a užitočné pre deti a mládež.  Ocenení boli Jitka Durcová za svoju prácu za zachovanie 

historického dedičstva staroturianskeho kroja a Mgr. Júlia Bublavá za dlhoročnú 

sociálnu prácu a prácu v charite. V programe vystúpili deti materských škôl, základnej 

školy a  umeleckej školy.  

 Uskutočnili sme III. ročník projektu  „ Urobme si štedrejšie Vianoce “.   

Radostné Vianoce v predstihu... 

                          V mnohých domácnostiach v Starej Turej prišla vianočná radosť o čosi 

skôr, už 22. decembra. Túto radosť priniesli koledníci s vinšom, spevom a balíčkom 

darčekov. Prekvapenie a potešenie z návštevy koledníkov bolo často veľmi emotívne, 

občas spojené so slzami radosti a dojatia. Obrovskú hodnotu má takáto návšteva 

predovšetkým pre osamotených starších ľudí, ktorí tak ťažko prežívajú svoju samotu 

v citlivom vianočnom čase. Radosť z toho, že niekto si spomenul práve na nich a venoval 

im kus svojho času, je pre nich neopísateľným darom. Veríme, že okrem starkých, sme 

rozžiarili aj mnohé detské očká, ktoré sme potešili nielen ovocím a domácim pečivom, ale 

i hračkami, knihami či drobnými sladkosťami.  

Tretí ročník projektu Urobme si štedrejšie Vianoce nabral oveľa širší rozmer ako 

predchádzajúce ročníky. Okrem Správnej rady Nadácie ŽIVOT, iniciátora projektu, sa 

opakovane zapojili do organizovania veriaci z ECAV a Katolíckej cirkvi. S nadšením 

a účinnou pomocou prispeli i veriaci z Cirkvi bratskej, mladé maminky a deti z MC 

Žabka, najmenšie deti a pani učiteľky z MŠ a mnohí dobrí ľudia, ktorých projekt zaujal 

a rozhodli sa prispieť a pomôcť ľuďom, ktorí  sa často vďaka nepriazni osudu dostali do 

situácie, z ktorej sa len ťažko vymaňujú. Vďaka mnohým dobrodincom sme mohli náš 

tradičný balíček – kapustnicu, domáce vianočné pečivo a ovocie rozšíriť o množstvo 

ďalších darov. Deti sme obdarovali hračkami, knihami, sladkosťami, šálkami, dospelým 

sme venovali svietniky, telovú kozmetiku, utierky a iné drobnosti. Rodinám, ktoré sú vo 

veľmi zložitej finančnej situácii, sme pomohli balíkmi potravín. Vďaka množstvu  

prineseného vianočného pečiva sme mali možnosť spríjemniť Vianoce i našim starkým zo 

Zariadenia opatrovateľskej služby v Starej Turej, ktorí boli príjemne prekvapení 

neočakávaným sladkým darčekom.  

Tešíme sa, že sme našli odozvu u mnohých dobrých ľudí, ktorí sú citliví a vnímaví ku 

potrebám iných. Bohatosť a množstvo prinesených darov nás trocha zaskočila, ale 

predovšetkým veľmi potešila. Sila spolupatričnosti a ochoty pomôcť tým, ktorí túto 

pomoc potrebujú, je v Starej Turej veľká. S radosťou môžeme konštatovať – žijú tu dobrí 

ľudia! 



Za prežitú radosť z darovania ďakujú všetci koledníci, ktorí navštívili 66 domácností i tí, 

ktorí pečením vianočného pečiva, prinesením rôznych potravín a darov napomohli 

krásnemu a skutočne zmysluplnému podujatiu.  

                                                        Za organizátorov:    Júlia Bublavá - Nadácia ŽIVOT 

                                                                                         Daniela Stuchlá – ECAV 

                                                                                         Jarmila Lužná – Katolícka cirkev 

                                                                                         Veronika Jurčová – Cirkev bratská 

                                                                                         Adela Maláriková – MC Žabka 

 

 Nadácia v roku 2014 bola prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb, kde nám bolo prispievateľmi poskytnutých 3 599 € a v rámci svojich 

dvoch kôl prispela finančnými prostriedkami vo výške 11 803 € (z ktorých bolo vrátené 

žiadateľmi 814 €). Z darov a dotácie mesta Stará Turá sme prijali príspevky od fyzických 

osôb vo výške 4 986 € a od iných organizácií 7 258 €. Celá činnosť bola naďalej zameraná 

na spoluprácu pri organizovaní oboch kôl programu a pomoc zdravotne postihnutým. 

HOSPODÁRENIE NADÁCIE 
SÚVAHA k 31.12.2014  v € 

 k 31.12.2013 k 31.12.2014 

AKTÍVA   

Dlhodobý hmotný majetok 388 154 

Finančný majetok - pokladnica 463 349 

Finančný majetok - bankové účty 33 945 30 072 

Krátkodobé pohľadávky 0  

AKTÍVA CELKOM 34 796 30 575 

 

 

 

  

PASÍVA   

Základné imanie 15 103 15 103 

Časové rozlíšenie spolu  16 380 6 215 

Fondy nadácie 3 362 3 313 

Výsledok hospodárenia  - 49 5 944 

Krátkodobé záväzky 0  

PASÍVA CELKOM 34 796 30 575 
 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2014 V € 

Stav k 31.12.2013 K 31.12.2014 

NÁKLADY   

Spotreba materiálu 331 331 

Opravy a udržovanie 0 0 

Ostatné služby 266 57 

Mzdové náklady 997 997 

Zákonné sociálne náklady 327 327 

Iné ostatné náklady, odpisy 314 325 

Predané cenné papiere 0 0 

Ostatné pokuty a penále 60 0 

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 12 916 13 764 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0 4 271 

NÁKLADY SPOLU 15 211 20 071 



   

VÝNOSY   

Úroky, iné ostatné výnosy 4 7 

Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov 

0 0 

Prijaté príspevky od iných organizácií 2 243 7 258 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 12 916 13 764 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 0 4 986 

VÝNOSY SPOLU 15 163 26 015 

Daň z príjmov 1  

Výsledok hospodárenia po zdanení - 49 5 944 

 

Výsledok  hospodárenia  za rok  2014  je zisk 5 944 €. 

 

VÝNOSY A NÁKLADY V ROKU 2014 

Náklady na správu nadácie 

Správna rada Nadácie ŽIVOT odsúhlasila na svojom riadnom zasadnutí Správnej rady dňa 

4.11.2013 rozpočet na rok 2014 vrátane nákladov na správu nadácie v členení podľa § 28 

ods. 2 a 3, zákona č.34/2002 Z.z.. Náklady na správu nadácie v roku 201 sú účtovne vedené 

oddelene a boli odsúhlasené Správnou radou nadácie. 

  Plán na rok 

2014 

Skutočnosť 

 k 31.12.2014 

Výnosy   

1 Dary  od právnických a fyzických osôb               3 000 12 244 

2 2% zo zaplatenej dane 13 000 13 764 

3 Prijaté úroky a iné ostatné výnosy 10 3 

4 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0 0 

    

Náklady   

A     

1 Program malých komunitných grantov                12 000 13 764 

2 Spotreba materiálu 350 330 

3 Iné ostatné náklady 100 91 

4 Príspevky na sociálnu, zdravotnú 

a verejnoprospešnú oblasť 

2 000 4 271 

5 Koordinácia Programu malých komun. 

grantov, vedenie účtovníctva 

1 400 1 324 

6 Ostatné služby 100 57 

7 Odpisy 234 234 

8 Ostatné pokuty a penále 0 60 

    

B Z toho náklady na správu nadácie   

1 Registračné poplatky, kolky, bankové 

poplatky a dane, poštovné, ostatné služby 

100 57 

2 Vedenie účtovníctva, manažovanie projektov     1 400 1 324 

3 Kancelárske potreby a ostatné výdavky , 350 330 



benefičný koncert              

4 Aktualizácia programu 0 0 

5 Propagácia verejnoprospešného účelu 0 0 

 Náklady na správu nadácie spolu 1 850 1 711 

    

 

STAV FINANĆNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12. 2014 

 k 31.12.2013         k 31.12.2014 
Bankové účty 33 945 30 073 

Pokladnica 463 349 

Spolu bankové účty a pokladňa: 34 408 30 421 
 

   

 

 

Nadácia v roku 2014 podporila tieto projekty 

 

I. kolo: 

 Základná umelecká škola - „Labutie jazero“                       v sume 500 € 

 SLUHA, o.z. – „Narodil sa chrobáčik“                               v sume 340 € 

 Strelecký krúžok pri ZŠ Stará Turá – „Strelecký krúžok“   v sume 500 € 

 Detská organizácia Fénix Stará Turá – „Deti kvetov“         v sume 500 € 

 Železničné múzeum Stará Turá – „Nová expozícia železničného múzea“ 

                                                                                              v sume 500 €  

 Mestský futbalový klub Stará Turá – „Wroclaw Trophy2014“  

                                                                                              v sume 500 € 

    

II. kolo:    

 RR pri ZUŠ Tanečný odbor – „Tanečné sústredenie FREE-ZEE DANCE 

2014“                                                                               v sume 445,50 € 

 RR pri ZUŠ Výtvarný odbor – „Vyber si svoje povolanie“ v sume 249 € 

 Kúsok šťastia, pani Bublavá – „Otvorená náruč“                 v sume 500 € 

 Železničné múzeum – „Príprava exponátov pre múzeum“   v sume 500 € 

 CVČ – „Environmentálna výchova v CVČ“                         v sume 480 € 

 CVČ – „Parkour“                                                                  v sume 440 € 

 CVČ – „Detský parlament mesta Stará Turá – vzájomne si rozumieť“ 

                                                                                               v sume 390 € 

 RZ Zdravá škôlka pri IV.MŠ – „Oympijský oheň horí v srdciach detí nášho 

regiónu“                                                                                 v sume 342 € 

 RZ pri ZŠ Stará Turá – Ľahkoatletické hry 2014/2015         v sume 184 € 

 RZ pri ZŠ Stará Turá – „Pravá hemisféra“                            v sume 300 € 

 Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina – „Popoludnie so zložkami 

záchranného systému a polície“                                            v sume 300 € 

 RZ Zdravá škôlka pri IV.MŠ – „Fašiangy – Turice“             v sume 270 € 

 Detská organizácia Fénix Stará Turá – „Tradičné poznávacie podujatia“ 

                                                                                               v sume 500 €  

 RZ Zdravá škôlka pri IV.MŠ – „Detské ruky pre prírodu“ v sume 353,70 €  

 Strelecký krúžok pri ZŠ Stará Turá – „Strelecký krúžok“   v sume 380 € 



 RZ Zdravá škôlka pri IV.MŠ – „Ako pomáhať deťom zvládať stres 

a predchádzať agresivite“                                                      v sume 500 € 

 SLUHA, o.z. – „O čarovnej flaute a iných kúzlach“             v sume 360 € 

 SLUHA, o.z. – „Muzikál Chrobáčiky“                                  v sume 500 € 

 SLUHA, o.z. – „Taká zvláštna noc“                                      v sume 500 € 

 Mládež r.k. Cirkvi – „Sobotnajší futbal a volejbal“             v sume 300 €   

 

 
Z našej činnosti vyberáme: 

 

Poznávame svet našich priateľov 

Po dvoch úspešných rokoch sa  pod týmto názvom  Materská škola v Starej turej i v tomto 

školskom roku zapojila do projektu cezhraničnej spolupráce, ktorý je zameraný na 

multikultúrnu výchovu a nadväzovanie vzťahov s deťmi z Moravy.  Tohtoročný projekt 

nadväzuje na projekt medzinárodnej spolupráce ,,Za hranice s Ferdom Mravcom“, ktorý 

prebehol v roku 2011 s MŠ Hustopeče u Brna. Zároveň na e-twiningový projekt 

medzinárodnej spolupráce škôl cez internet z r. 2011, v ktorom deti plnili environmentálne 

úlohy na tému ,,Putovanie s kvapôčkou“. Zapojením do projektu MŠ získala informačno-

komunikačné technológie – interaktívnu tabuľu, notebook, projektor, výučbové programy, 

pomôcky na environmentálnu výchovu. Uvedený projekt bol vypracovaný MŠ Hustopeče 

u Brna v rámci ,,Fondu mikroprojektov región Biele Karpaty pre 40 detí. Nakoľko v tomto 

školskom roku navštevuje MŠ  75 predškolákov, chceli sme získať finančné prostriedky pre 

všetky deti, aby sme im umožnili zúčastniť sa týchto zaujímavých aktivít zameraných na 

spoznávanie nášho i moravského regiónu. Preto sa touto cestou chceme poďakovať Nadácii 

ŽIVOT za finančnú podporu.  Deti z obidvoch MŠ od začiatku školského roka hľadajú v okolí 

svojho mesta pod vedením pedagógov a rodičov zaujímavé miesta týkajúce sa života predkov. 

Staroturianske deti sa zamerali na  objavovanie minulosti Trenčianskeho hradu, čo ich 

zaviedlo cez jeho najvýznamnejšieho hradného pána Matúša Čáka Trenčianskeho i na hrad 

v Beckove a Čachticiach. Hľadali na internete, v encyklopédiách, historických knihách,  

diskutovali, riešili záhady. Získané poznatky aplikovali v praktickej činnosti do tvorby 

dvojjjazyčného leporela pod názvom  ,,Život na zámku“.  

 



 
 

Leto upršané, ale veselé 

Aj keď predpoveď počasia na tohtoročné prázdniny nebola najpriaznivejšia, my sme 

sa ani toto leto nedali odradiť. Pripravili sme a aj zrealizovali pre našich členov na konci júla 

týždňový pobyt pod Lietavským hradom na okraji Súľovských skál. Už tradične, pešo aj na 

bicykli, spoznávame kraj, v ktorom sa nachádzame. Tentoraz sme vystúpili na najvyšší vrch 

Súľovských skál Žibrid, našli sme unikátny skalný útvar Budzogáň,  boli sme na Lietavskom 

hrade, kde momentálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia a archeologický výskum. Na 

bicykloch sme došli až do Rajeckej Lesnej k najväčšiemu pohyblivému betlehemu v strednej 

Európe a vôbec nám nevadilo, že cestou späť sme riadne zmokli.  Neobišli sme ani termálne 

kúpalisko v Rajci. Aj keď nás odtiaľ vyhnala poobedňajšia búrka, tobogany sme si stihli užiť. 

Všetky voľné chvíle sme využívali na hry a súťaže v nádherných priestoroch  našej základne 

v Lietavskej Svinnej. Mobily boli zakázané a veľmi rýchlo si všetci zvykli. Tu prebiehali 

všetky ostatné táborové aktivity, na ktoré sme si už zvykli a najradšej na ne s odstupom času 

spomíname. Služba v kuchyni od škrabania zemiakov až po umývanie riadov, večerné 

táboráky pri gitare a nočných hrách, naháňanie bodov a sekúnd. Týždeň ubehol ako voda 

a my sme sa museli opäť vrátiť domov. Veselí, unavení, ale spokojní.  

 Ani tohtoročný tábor by sme nezvládli bez dobrých ľudí. Touto cestou chceme 

poďakovať za pomoc Milošovi Podhradskému a firme Popo-Expo za všestrannú pomoc, 

rodičom účastníkov za príspevky z vlastnej záhrady do táborovej kuchyne a Nadácii ŽIVOT 

za finančný príspevok z Programu malých komunitných grantov. 

Peter Ištoňa, Detská organizácia Fénix 

 

 

 
 

 



 
 

Deň so Shakespearom 

Už takmer na konci školského roka – 20. júna 2014 sa v Dome kultúry Javorina stretli 

milovníci a fanúšikovia anglického jazyka. Bolo nás veru dosť – 120 žiakov 1. a 2. stupňa a 7 

pedagógov. 

Toto stretnutie bolo o to významnejšie, že sa konalo v roku, kedy si pripomíname 450. 

výročie narodenia Williama Shakespeara, najväčšieho anglického dramatika. 

Nálada bola výborná a predstavenia sa mohli začať. Prví boli naši najmenší, ktorí nás 

roztancovali piesňou“ Happy“ od Pharella Williamsa, ktorá je momentálne hitom na celom 

svete. Potom sme sa zahrali na ihrisku s piatakmi. 

Predstavili sa nám aj úspešní účastníci súťaže Jazykový kvet – dramatický krúžok 1. stupňa 

pod vedením p. uč. Oľgy Hollej s divadelným predstavením „Chicken Licken“ a z 2. stupňa 

divadelný krúžok p.uč. Ľubice Bajjaniovej s dramatizáciou veľmi známeho „Petra Pana“.  

Navštívila nás aj rodina Adamsovcov, pozreli sme si módnu prehliadku a dozvedeli sme sa, 

ako pripravuje špagety pán Silvestro Spaghetti, hoci tie nie sú anglickým národným jedlom, 

ale Angličania ich veľmi obľubujú. 

Výborne sme sa zabávali až do konca a aby sme vydržali a podali poriadne výkony, cez 

prestávku sme sa občerstvili dobrotami, ktoré boli pripravené vo vestibule. 

Ďakujeme všetkým p. uč. – Kotrasovej, Hollej, Hanákovej, Gulánovej, Bajjaniovej, 

Hudečkovej, Haverovej a všetkým deťom za veľmi príjemne prežité dopoludnie, všetkým 

účastníkom za super výkony, Domu kultúry za poskytnutie priestorov a Nadácii ŽIVOT za 

finančný príspevok. 

See you next year, friends of English! 

Mgr. Anna Haverová, uč. ANJ 

 
Noc s Andersenom 

Neviem, či existujú krajšie momenty, ako sa zakutrať pod deku, usrkávať voňavý čajík a čítať 

dobrú knihu. To sú momenty, kedy človek najlepšie relaxuje. 



V piatok 4. apríla o 16.30 sa takmer 30 žiakov – knihomoľov z našej školy a my, traja 

pedagógovia, už po tretíkrát stretli v Mestskej knižnici Kristíny Royovej, aby sme si 

pripomenuli nielen výročie narodenia významného dánskeho spisovateľa Hansa Christiana 

Andersena, ale aj strávili príjemnú hodinu v prostredí pre nás veľmi príjemnom, v zajatí kníh. 

Pracovníčky knižnice si pre nás pripravili zaujímavý program (ako vždy), rôzne súťaže, 

hádanky. Tí šikovnejší z nás boli odmenení malou vecnou cenou a sladkosťou. 

Potom sme sa presunuli tentoraz  nie do školy, ale do Hotela LIPA, kde už na nás čakali 4 

krásne mladé dámy – umelkyne z Bratislavy. „Dotiahla“ ich k nám naša bývalá žiačka, dnes 

výborná harfistka, Majka Kmeťková. Keď sme dievčatá zbadali, zdali sa nám nejaké 

povedomé. Jasnačka, veď ich poznáme z telky! Danka Mackovičová, Danka Tomešová 

a Adelka Mojžišová. Po krátkom občerstvení, pizze a čajíku, sme sa hneď pustili do práce. 

Samozrejme najskôr decká chceli vedieť, či sú prijímačky na konzervatórium ťažké, aké je to 

v dabingu, či sa im dobré hrá zo známejšími hercami..., ale potom sme už naozaj museli začať 

pracovať. Dievčatá nám prečítali rozprávku od Pavla Dobšinského – Šurienka a Atalienka, 

avšak bez konca. Našou úlohou bolo nielen napísať pokračovanie rozprávky, ale ju aj zahrať! 

Úloha náročná, ale nie pre nás! 

Decká sa rozdelili do dvoch skupín, naše herečky sa k nim pripojili a tvorili, písali a písali, 

škrtali, prepisovali a nakoniec sa to pokúšali zahrať. Nebolo to celkom také ľahké, ale všetci 

herci sa svojich úloh zhostili mimoriadne dobre. Užili sme si pri tom aj kopu zábavy. Veruže 

už bola takmer polnoc, keď sme začali predvádzať svoje výtvory, ktoré boli na úrovni 

profesionálov, súdiac podľa reakcií poroty a divákov. 

Keď nás naše nové kamarátky opustili, bolo už po polnoci. Usalašili sme sa v kongreske, 

zababušili sme sa do diek, ľahli na matrace a pred spánkom sme si ešte pozreli film. 

Poniektorí zaspali už počas filmu, ale veru niektorí drkotali ešte po tretej hodine. Verím, že sa 

bavili o knihách. 

Ráno bol budíček zavčasu. Po malých raňajkách – vianočke a čaji – p. uč. Medňanská 

odmenila štyroch najlepších čitateľov peknými knihami a potom sme sa všetci pobrali domov, 

dosnívať svoje sny v našej mäkkej posteli.  

Ďakujeme pracovníčkam knižnice za pekný program, Hotelu LIPA za prichýlenie 

a poskytnutie priestorov, našim umelkyniam za to, že medzi nás prišli a naučili nás čo-to zo 

svojho remesla, deckám za perfektné herecké výkony a samozrejme Nadácií ŽIVOT za 

poskytnuté finančné prostriedky. 

Bolo to úžasné stretnutie a už sa tešíme na budúci rok! 

Mgr. Anna Haverová, uč. ZŠ St. Turá 

 

 

 
 

 



„Otvorená náruč“ v Podkylave 

Náš kopaničiarsky kraj ponúka nádherné podmienky na relaxáciu v lone prírody. Tieto 

danosti prostredia využila aj početná skupina rodín z Podjavorinskej oblasti, ktorá vychováva 

dieťa s ťažkým zdravotným alebo mentálnym postihnutím. Keďže potreby tejto skupiny ľudí  

si vyžadujú špecifické podmienky, ktoré sú takmer ideálne uspokojené v Agrofarme 

a v Agropenzióne Adam v Podkylave, s radosťou sme využili dané priestory na 

zorganizovanie 2. ročníka podujatia „Otvorená náruč“ dňa 17.5. 

Projekt mal športovo-relaxačno-náučné zameranie, ktoré ponúkalo bohatú paletu aktivít 

a činností na podporu motoriky v tvorivých workshopoch, športových súťažiach,  relaxačných 

a liečebných terapiách. V ponuke nechýbali ani konzultácie s odborníkmi, ale i činnosti pre 

potešenie a uvoľnenie. S radosťou a otvorenou náručou sme privítali sto účastníkov podujatia, 

ktorí prišli plní očakávania, pripravení stráviť deň naplnený radosťou v takmer rodinnej 

pohode. Hlavným cieľom podujatia bolo bližšie spoznanie sa rodín s podobným osudom 

a vytvorenie aktívnej komunity v Podjavorinskej oblasti. Dôležitá pre nich bola i výmena 

osobných skúseností, vznik nových priateľstiev, ktoré im môžu napomôcť v čiastočnej 

izolácii, ktorú často tieto rodiny zažívajú.  

Účastníkov sme rozdelili na dve skupiny, ktoré mali rôzne aktivity i priestor na činnosti. 

Agrofarma ponúka deťom a ich rodičom možnosť užívať si kontakt s prírodou, zvieratami, 

pohyb a šantenie v kultivovanom a upravenom prostredí. Zaujímavá bola ukážka drezúry 

koní, po ktorej nasledovala hipoterapia, ktorú si deti v plnej miere vychutnali. Veľkým 

lákadlom bola pre nich kanisterapia, ktorá ponúkala  nielen priamu terapiu so psíkom, ale 

i možnosť pohrať sa s malými šteniatkami, čo bolo príjemné nielen pre deti, ale aj pre 

rodičov. Magdalénka Biesiková, Martinka Markušová a Patrice Tomisová, žiačky ZUŠ, 

usmerňovali tých, ktorí mali chuť sa umelecky prejaviť a vytvoriť z hliny svoje vlastné 

dielko. Popritom rozveselili tváre väčšiny detí svojimi maľbami a tak medzi nami poletovalo 

množstvo motýlikov, kvetiniek, myšiek a iných zvieratiek. Po tichom modelovaní nastúpila 

oveľa dynamickejšia činnosť  pod vedením Katky Rzavskej, učiteľky ZUŠ. Zumba tanec 

rozihral žilky nielen detí, ale aj  rodičov. Veľká ochota napomôcť celému podujatiu zo strany 

ZUŠ sa prejavila nielen ochotnými lektormi, ale aj prísľubom pani riaditeľky Lacovej, že 

vymodelované predmety budú následne vypálené  a rodiny si s nimi budú môcť vyzdobiť 

príbytok a zároveň budú mať hmotnú pripomienku na deň v Podkylave. Okrem vyše 

popisovaných aktivít sme dali možnosť rodičom, aby sa v neformálnom prostredí  poradili, 

hľadali riešenia a pomoc zo strany štátnej správy – Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Novom Meste n/V. Tento zastupovali p. Ružičková a p. Potfajová, ochotné pomôcť 

a poradiť v rámci platných legislatívnych možností. V podobnom duchu ponúkali odborné 

poradenstvo aj pracovníčky Oddelenia sociálnych vecí v Starej Turej – p. Zapletalová a p. 

Barbušinová.   

Podmienky v  Agropenzióne  Adam ponúkajú možnosti relaxácie vo forme masáží, víriviek a 

plávania v bazéne, čo sme v plnej miere využili. Podarilo sa nám vďaka dievčatám z Mary 

Kay – Zuzke Kadlecovej, Nine a Anke Haverovej vytvoriť minisalón krásy, ktorý s nadšením 

využívali predovšetkým ženy a dievčatá. Umelecké cítenie a tvorivosť si mali možnosť 

účastníci vyskúšať pri zdobení medovníkov  za asistencie Veroniky Durcovej a pri pletení 

košíkov pod odborným usmernením p. Šeďovej. Ani tu sme nezabudli na radosť z pohybu 

a súťažných aktivít, preto sme deťom ponúkli športové súťaže ktoré manažovali  Jarka 

Dunajčíková a Livka Boorová. Deti po športových výkonoch čakala sladká odmena. 

Sladkosťou ich potešila aj p. Petrovičová, správkyňa Nadácie ŽIVOT, ktorá sa osobne 

zúčastnila podujatia. Aj vďaka príspevku z Nadácie ŽIVOT sme mohli realizovať podujatie 

v takej veľkej šírke, s množstvom ponúkaných procedúr a činností.  

Obed bol predelom, po ktorom si skupiny vymenili  miesto svojich aktivít. S organizáciou 

celého podujatia nám veľmi aktívne pomáhali členovia Komisie pre sociálne veci a bývanie v 



Starej Turej, predseda p. Barszcz, p. Krištofíková, asistentky vedúcich skupín – p. Galovičová 

a Mockovčiaková. Zdravotnícku stránku počas dňa zabezpečovala p. Stančíková. Našťastie jej 

vedomosti a skúsenosti sme nemuseli využívať. Vďaka takmer už profesionálnemu prístupu 

zo strany vedúcich skupín, mojich kolegýň v príprave  podujatia, p. Haluzovej a p. Klempovej 

mala organizácia všetkých aktivít plynulý a hladký priebeh, za čo im patrí moje úprimné 

poďakovanie.  

Po ukončení všetkých procedúr a aktivít sme si naplánovali  príjemné ukončenie podujatia – 

spoločné opekanie spojené so spevom a hrou na gitare. Počas celého dňa nám počasie prialo, 

iba v podvečer, nám chcel drobný dážď skomplikovať život. Našťastie aj táto situácia bola 

riešiteľná, využili sme zastrešené pódium, ktoré umožňovalo tanec aj posedenie 

s konzumáciou opekaných dobrôt. Po uvoľnení pri tanci sme sa všetci stíšili pri hre p. Bulíka 

a spoločne sme pospevovali folklórne a folkové piesne. Všetci sa cítili uvoľnene, prejavovali 

vďaku za krásny deň plný zážitkov, pozitívnych emócií a uvoľnenia. Na záver podujatia sme 

účastníkom odovzdali fotografie, ktoré počas dňa nasnímala pozvaná fotografka. Bol to pre 

nich milý záverečný darček. 

A teraz to najdôležitejšie – zdroje financií, vďaka ktorým sme mohli zorganizovať krásne 

podujatie „Otvorená náruč“. Najvyššou položkou prispel Charitatívny účet Mesta Stará Turá, 

významnou čiastkou prispeli Nadácia ŽIVOT z „Programu malých komunitných grantov 

2013“ a Kopaničiarsky región MAS v rámci Grantového programu „Podporujeme akčných“. 

Sponzorom chcem vysloviť veľké poďakovanie nielen odo mňa, ale od všetkých 

účastníkov podujatia „Otvorená náruč“. 

 

Júlia Bublavá, spoluorganizátorka, členka Komisie pre sociálne veci a bývanie 

 

 

 
 

Naša inšpirácia v SND 

Na konci uplynulého školského roka sa členovia detského spevokolu o. z. SLUHA zúčastnili 

výletu do historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave. Cieľom zájazdu 

bola návšteva prestavenia Narodil sa chrobáčik. Mnohé deti sa tu vôbec prvýkrát mohli 

nadýchnuť pravej divadelnej atmosféry. Nechali sme na seba pôsobiť jedinečný estetický 

rozmer baletnej rozprávky i jej etické posolstvo vyjadrené v príbehu a v hudbe slovenského 

autora Tibora Freša. Spoločné zdieľanie umeleckého zážitku prispelo k utužovaniu našich 

vzťahov, stalo sa našou inšpiráciou a povzbudením do ďalšej činnosti. Na prelome školského 

roka a začiatku prázdnin náš hudobno-dramatický krúžok ešte absolvoval koncoročné 

predstavenie v evanjelickom chráme a predstavenie muzikálu Môj pastier v priestoroch 

zrúcaniny hradu Branč. Medzičasom sa už začal nový školský rok, v ktorom sme mohli 

otvoriť dvere aj novým členom nášho krúžku. Spoločne s nimi sa tešíme na ďalšie veľké 

plány. Chceme spolupracovať so skutočnými profesionálmi, budeme vytvárať vlastné 

projetky a vyskúšame si tiež spoluúčinkovanie s inými nadanými deťmi. Ak však chceme 

napredovať, potrebujeme z času na čas absolvovať aj podobné motivačné návštevy. Preto 



ďakujeme Nadácii ŽIVOT, ktorá nám svojou finančnou podporou umožnila tento zájazd 

realizovať.                                                                                                            o. z, SLUHA  

 

 

 
Škola, volá! 

Deti - predškoláci z MŠ navštívili  telocvičňu základnej školy, aby sa dozvedeli, čo sa v takej 

veľkej škole môžu naučiť a dozvedieť. Hrou, pesničkami, básničkami ich previedli žiaci 3.A, 

3.B, 1.A a 2.C triedy. A čo sa v tej škole stalo? Jedna pani učiteľka  stratila deti a deti z MŠ 

jej ich pomáhali hľadať. Nakoniec sa všetko dobre skončilo - deti sa našli a bola jedna veľká 

oslava, na ktorej nechýbala diskotéka. Na záver programu dostali deti darčeky. 

 

 

 

 

 

 
Banka TRETINKA 

Vďaka Nadácii ŽIVOT majú v triede 3.A banku, do ktorej si deti ukladajú svoje nazberané 

"ORUE". Zberajú, zapisujú na účet a učia sa hravou formou hospodáriť s menou, ktorá je 

prijatá v triede 3.A. 

Banka s názvom TRETINKA spravuje účty - na vytvorených kartách si deti pripisujú alebo 

míňajú svoje orue, ktoré získavajú ako odmenu za dobre urobenú prácu domácu, ale i školskú. 

Vytvárajú si predstavy o fungovaní a spravovaní účtu a aj s bezhotovostným stykom. 

Taká malá "finančná gramotnosť" prispeje k ich všeobecnému vzdelaniu. 

                                                                                                                    Mgr. Soňa Kotrasová 

 

NADÁCIA ŽIVOT ĎAKUJE 

 

 

 Mestu Stará Turá  

a 



 Všetkým sympatizantom, dobrovoľníkom, občanom mesta Stará Turá a blízkeho 

okolia, ktorí nám akým koľvek spôsobom poskytli svoju pomoc. Veľká vďaka patrí 

zamestnancom Domu kultúry Javorina a pedagógom, ktorí sa podielali na príprave a 

zorganizovaní benefičného programu. Nadácia tiež ďakuje za podporný prístup 

predstaviteľom  mesta Stará Turá a zástupcom spolupracujúcich organizácií v Starej 

Turej. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa  podieľali na zorganizovaní dňa „ Urobme si 

štedrejšie Vianoce,  hlavne veriacim z evanielickej cirkvi augsburského vyznania 

a z rímskokatolíckej cirkvi. A samozrejme všetkým prispievateľom finančných 

prostriedkov a darov. 

 

Kontakt: 

 

Nadácia ŽIVOT 

Nám. Dr. A. Schweitzera 194 

916 01 Stará Turá 

 

Internet: www.staratura.sk 

e-mail: organizacne@staratura.sk 

tel: 032 7461625, 0915 984308 

fax: 032 776 4276 

 

Vypracovala: Ing. Iveta Petrovičová 

V Starej Turej, 7.05.2015 


