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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 2004 sa nadácii podarilo posilniť jej  komunitný charakter  vyhlásením dvoch kôl 
programu komunitných grantov. Keďže sa tento systém, ktorý umožňuje transparentné 
prideľovanie finančných prostriedkov na základe vopred známych kritérií osvedčil, stane sa 
v budúcich rokoch základom jej fungovania. 

Ing. Juraj Borovský – predseda

Ján Mikláš Věra Tepličková
Ing. Stanislav Maďar Ing. Jana Dornáková
Ing. Peter Ištoňa Mgr. Monika Ambrušová 

Ing. Ján Volár

  Ing. Renáta Horňáková



3

 Správna rada nadácie v roku 2004 zasadala 5x. Na svojich zasadnutiach: 
- schvaľovala vyhlásenie jednotlivých kôl Programu malých komunitných grantov a 

kontrolovala priebeh realizovaných projektov
- prerokovala a schválila návrh na zabezpečenie koordinácie programu prostredníctvom p.o. 

INFOTUR
- zobrala na vedomie priebežné informácie o hospodárení nadácie a stave peňazí v pokladni 

a na bežnom účte
- prerokovávala žiadosti o pomoc a zaujala k nim stanovisko
- schválila výročnú správu a výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2003, zobrala na vedomie   

audítorskú správu o overení účtovnej závierky za rok 2003
- schválila zmenu člena správnej rady . Z funkcie člena správnej rady odstúpila Ing. Ľubica 

Kunová. Za nového člena správna rada zvolila Mgr. Moniku Ambrušovú,  bytom 
Hurbanova ul. 156/70, 916 01 Stará Turá.

- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2005
- prerokovávala ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou nadácie. 

 Správna rada nadácie schválila konanie zbierky mincí, v ktorej sa spolu vyzbieralo 
12.047,50 Sk. 

 Nadácia pripravila v roku 2004 Program malých komunitných grantov.

Správna rada Nadácie Život sa na svojom riadnom zasadnutí dňa  17.5.2004 zaoberala 
žiadosťami, ktoré dostala v rámci 1.kola "Programu malých komunitných grantov ". 
Nadácia podporila  aktivity vedúce k zvýšeniu environmentálneho povedomia, nadobúdaniu 
poznatkov z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, k zapájaniu sa do riešenia 
odpadového hospodárstva, najmä podpora separovaného zberu, čistoty mesta (ako intravilánu 
tak extravilánu). Zrealizovaných bolo 11 projektov, na ktoré Nadácia Život prispela čiastkou 
71 500,-Sk. 

Podporené boli tieto projekty:

Žiadateľ Názov projektu Grant od 
Nadácie ŽIVOT

Základná škola Komenského Hrám sa a chránim 2 600,-Sk
Základná škola Komenského Ako chutí príroda 2 700,-Sk
Krúžok SŽ – ADONIS Náučný chodník v malom a v reáli 10 000,-Sk
Krúžok SŽ – ADONIS Anketa o ekologickom povedomí 2 000,- Sk
Centrum voľného času Oslavy dňa Zeme 9 600,-Sk
Klub mladých rybárov Mladí rybári prírode 4 000,-Sk
Školský klub detí Moji priatelia  - zvieratká 5 800,-Sk
Detská organizácia FÉNIX Robíme to pre seba 8 000,-Sk
INFOTUR Peťka a PETulka 1 800,-Sk
Materská škola Hurbanova Malí ochranári 10 000,Sk
Základná škola Hurbanova Náučno-športový prírodný areál 15 000,-Sk
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Hrám sa a chránim  - Prostredníctvom ekohier sa deti naučili, ako sa majú správať v prírode, 
poznatky použili pri tvorbe slohových prác. Kladný vzťah k prírode sa posilnil divadelným 
predstavením zo života zvieratiek. Ako sa dá využiť odpad nám deti ukázali v súťaži o 
najkrajšieho mimozmešťana vyhotoveného zo škatúl z tetrapaku.

Ako chutí príroda - Vplyv činnosti človeka na prírodu. Porovnanie dvoch chránených území 
v katastri Starej Turej na základe ich návštevy a besedy s pracovníkmi Chránenej krajinnej 
oblasti Biele Karpaty. Nadobudnuté vedomosti deti prezentovali výtvarnou i literárnou 
formou.

Náučný chodník v malom a v reáli - Na základe exkurzie do oblasti náučného chodníka 
Beckov deti navrhli   náučný chodník v areáli základnej školy

Anketa o ekologickom povedomí občanov nášho mesta - Rozvoj ekologického povedomia, 
rozvoj komunikatívnosti pri zbere jednak informácií od obyvateľov ako aj nebezpečného 
odpadu – monočlánkov

Oslavy dňa Zeme - Aktivity k oslave Dňa Zeme zamerané na žiakov základných a stredných 
škôl a Svetového dňa životného prostredia zamerané na škôlkárov. vedomosti kolektívov boli 
preverené  množstvom úloh a kvízov. Úlohy boli prispôsobené veku účastníkov, ktorí sa na ne 
mohli dopredu pripraviť.

Mladí rybári prírode - Budovanie vzťahu detí, členov Klubu mladých rybárov, k životnému 
prostrediu teoreticku prípravou a v praxi - veľké jarné čistenie okolia Dubníka. Súčasťou 
projektu bol aj následný monitoring daného územia.

Moji priatelia  - zvieratká - Rozvoj citlivého vzťahu k prírode prostredníctvom branných hier 
s poznávaním zvieratiek a rastlín v našom okolí. Deti si sami skrášlili prostredie v škole 
návrhom a realizáciou výtvarných prác vo vitrínach okolo ktorých každodenné chodia.

Robíme to pre seba - Brigádnicka činnosť vo Vetešovom jarku so zameraním na 
rekonštrukciu partizánskeho bunkra a úpravu jeho okolia. Pozorovanie chránených prírodných 
území v katastri mesta. Zábavné popoludnie spojené so zberom odpadu. Tradičné turistické 
podujatie Pamätníkmi Bielych Karpát obohatené hrami a súťažami pre deti so zameraním na 
ochranu prírody.

Peťka a PETulka - Projekt využil tradičnú aktivitu škôl - zber PET fliaš a obohatil ju o súťaž  
jednotlivcov aj tried medzi sebou. Nadväzujúcou aktivitou bola výtvarná a literárna súťaž 
zameraná na nakladanie s odpadmi. 

Malí ochranári - Skrášlenie prostredia, v ktorom sa deti hrajú v spolupráci s rodičmi. 
Tematické vychádzky do okolia so zameraním na ochranu prírody, význam lesa spojené s 
hrami a súťažami.

Náučno-športový prírodný areál - Úprava priestorov v okolí školy na areál, ktorý bude 
slúžiť deťom. Vytvoria sa im možnosti na rozvoj športových aktivít a poznávanie okolitej 
prírody.  Projekt je rozdelený na dve etapy. V prvej etape podporenej z Programu sa nakúpil 
materiál a pripravili návrhy. V spolupráci s rodičmi sa a v ďalšej fáze projektu nainštalujú 
rôzne preliezačky z upravenej gulatiny.
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Na svojom zasadnutí dňa 11.10.2004 Správna rada Nadácie Život potom už druhýkrát v roku 
2004 rozdeľovala finančné prostriedky na podporu voľnočasových aktivít detí a mladeže.  
V rámci 2.kola „Programu malých komunitných grantov“ sa nadácia rozhodla podporiť 
aktivity, ktoré majú priebežný aj jednorazový charakter, a sú zamerané na zatraktívnenie 
ponuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie 
detí a rozšíriť členskú základňu.  Tiež aj na prípravu individuálnych akcií pre deti, najmä tie, 
ktoré nie sú zapojené v krúžkovej činnosti, aby sa im ponúkla alternatíva trávenia voľného 
času.  Do programu sa zapojilo 9 žiadateľov, ktorí  od Nadácie Život spolu získali 84.703,-
Sk. 

Podporené boli tieto projekty:

Žiadateľ Názov projektu Grant od 
Nadácie ŽIVOT

Centrum voľného času Prázdninový maratón    2.700,- Sk
Centrum voľného času Deti prírode 3.150,-Sk
Vianoční nadšenci – neformálna 
skupina (Júlia Bublavá, Dagmar 
Zábojníková, Eva Adámková)

Živé Vianoce 18.000,- Sk

Detská organizácia FÉNIX Generačná výmena 14.130,- Sk
Katolícka jednota Slovenska Vianočné predstavenie 4.158,- Sk
Zbor Cirkvi bratskej Besiedka a dorast 10.860,- Sk
Základná umelecká škola Poteš svojim spevom a koledami 9.000,- Sk
Rodičovské združenie pri  MŠ 
Hurbanova 

Pohybom k zdraviu 8.865,- Sk

Materská škola Hurbanova 142 Športom ku zdraviu 13.840,- Sk

Prázdninový maratón - Aktivity na jesenné prázdniny: Burza kníh (výmena, darovanie, kúpa-
predaj kníh), Škola života (celodenný maratón náučno-zábavných aktivít, besedy a súťaže)

Deti prírode - Činnosti pre chovateľský krúžok: zhotovenie vtáčích búdok, Darček pre 
zvieratá – súťaž (výroba predmetov z materiálu vhodného na konzumáciu pre zvieratá ), 
vychádzky do prírody – prikrmovanie zvere.

Živé Vianoce- Cieľom bolo zapojiť deti do oživenia tradície tradičných osláv Vianoc, 
v spolupráci s mestom sa uskutočnili na Námestí slobody Vianočné trhy (predajné stánky 
s výrobkami detí zo ZŠ, ZUŠ, tanečné a hudobné vystúpenie detí zo ZUŠ, živý betlehem so 
scénkami)

Generačná výmena -  Činnosti na rozšírenie členskej základne:Jeseň v bratislavskej ZOO 
(celodenný výlet do Bratislavy), nákup táborníckych potrieb

Vianočné predstavenie -  Nacvičenie divadelného predstavenia s vianočným posolstvom, 
výroba kulís. S nacvičeným programom sa deti zúčastnili Vianočných trhov.

Besiedka a dorast - Spestrenie programu pravidelných stretnutí ( budovanie duchovných, 
etických a sociálnych hodnôt cez športové aktivity, hry, besedy, prednášky a spev). Vydanie 
viazaného spevníka. S nacvičeným programom sa deti zúčastnili Vianočných trhov.
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Poteš svojim spevom a koledami všetkých ľudí dobrej vôle -  3-denné sústredenie detí na 
nácvik vianočného programu a pripravovaného CD vianočných kolied.  

Pohybom k zdraviu - Vybavenie ohradeného átria MŠ tak, aby sa tam deti mohli 
v bezpečnom prostredí venovať športovým aktivitám, posilnenie spolupráce s rodičmi –
popoludnia s aktivitami, do ktorých sú zapojení rodičia detí. Projekt je rozdelený na dve fázy, 
v rámci grantu bolo kúpené drevo na zhotovenie preliezok, ktoré sa budú realizovať v ďalšej 
fáze. 

Športom ku zdraviu –Aktivity na posilnenie zdravého rastu a vývinu detí : Šarkaniáda –
súťaž, cvičenie rodičov s deťmi.

Vďaka podpore Nadácie ŽIVOT mladí ľudia v Starej Turej zažili rok plný akcií.

                   

                      Zahrali si  divadlo                                                                       Poznávali život lesa

                                             

             Spievali…                                                 tvorili……                                 a súťažili.
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           Porovnávali život v lese….                                                         …. a v zoologickej záhrade

      

             Našli nového kamaráta

   Ale mali tiež čas  na oddych…

                     … a zábavu
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Veľký ohlas nielen medzi deťmi, ale aj všetkými obyvateľmi Starej Turej mal projekt Živé Vianoce, 
ktorého cieľom bolo oživiť predvianočnú atmosféru v meste. Zapojili sa doň deti zo základnej školy aj 
umeleckej školy a vytvorili dielka, ktoré sú naozaj hodné obdivu. Veľa rozžiarených detských očiek 
bolo vidieť pri stánku príspevkovej organizácie mesta LESOTUR. Ich pracovníci zabezpečili nielen 
výzdobu celého areálu z čečiny, ale priviezli aj živé ovečky a udržovali oheň, pri ktorom sa 
návštevníci mohli zohriať. Z ankety, ktorú usporiadali organizátori vyplýva, že všetkým účastníkom sa 
projekt páčil a chceli by, aby sa podobné akcie konali pravidelne. Na podujatí sa finančne podieľalo aj 
mesto  Stará Turá, pracovníci príspevkovej organizácie mesta TECHNOTUR, ktorí mali na starosti 
technické zabezpečenie projektu a pracovníčky Domu kultúry JAVORINA, ktoré sa starali o deti 
v priebehu akcie, navarili im bylinkový čaj a pripravili malé občerstvenie. 

         

Veľkú dávku fantázie preukázali deti aj v literárnej súťaži na tému zberu vratných plastových fliaš.

O Peťke a váze PETulke
Bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Peťka. Cestou zo školy zbadala pod kríkom 
odhodenú plastovú fľašu. Peťka pribehla ku kríku, zodvihla ju a vraví: „Ja si ťa zoberiem 
domov. Ty sa mi určite na niečo zídeš.“ Peťka prišla domov. Od dverí kričala na mamičku: 
„Našla som si kamarátku a dala som jej meno PETulka!“ Chvíľu sa spolu zabávali. Popritom 
Peťka rozmýšľala, na čo by mohla Petulku využiť. No na nič neprišla. Potom si Peťka 
napísala úlohy. O chvíľu u nich zazvonil zvonček. Peťka otvorila dvere. Vo dverách uvidela 
kamarátku Andrejku. Pekne sa na seba pozreli a pozdravili sa. Andrejka sa spýtala Peťky, či 
by sa ňou nešla na lúku trhať kvietky. Pre jej mamičku. Peťka súhlasila. Zobrala aj PETulku, 
aby jej nebolo smutno. Cestou sa hrali na naháňačku. Po dlhšom čase ich to prestalo baviť. 
Keď prišli na lúku, začali si trhať kvietky. Pomaly sa začalo stmievať a pobrali sa domov. 
Prišli domov. Peťka chcela dať svoje kvety do vázy, ale zistila, že žiadnu vázu doma nemajú. 
Peťku napadlo. Že vázu môže vyrobiť z PETulky. Kvety odložila do hrnčeka s vodou, aby 
nezvädli. Peťka si sadla za stôl a za pomoci nožníc, lepidla a farebných papierov upravila 
PETulku na krásnu vázu. Naliala do nej vodu a vložila kvety. PETulka bola veľmi šťastná, že 
je na niečo užitočná.
Danielka Uková, 4.B
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 Nadácia zorganizovala dňa 12. decembra 2004 benefičný program v spolupráci so 
staroturianskymi školami a Domom kultúry Javorina. Účinkujúcimi boli žiaci základných 
škôl, základnej umeleckej školy a deti materských škôl. 

Hosťami benefičného koncertu boli mladé osobnosti nášho mesta za rok 2004. Verejnosti sa 
predstavili mladí ľudia, ktorí prostredníctvom svojich činov alebo svojho snaženia môžu byť 
vzorom nielen pre svojich rovesníkov. Nadácia ocenila vecným darom úspechy Dušana 
Babrnáka ml., majstra Slovenska a reprezentanta SR v zápasení a Ivana Gavača, 
reprezentanta SR v klasickej orbe a účastníka tohtoročných MS v orbe v Írsku. Ocenení sú 
zapísaní aj v pamätnej knihe mesta Stará Turá.

 Nadácia propagovala svoje poslanie a informovala o svojich aktivitách na stránkach 
miestnej tlače - Staroturianskeho spravodajcu.
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V roku 2004 nadácia neposkytla žiadne finančné dary.

všetkým, ktorí v r. 2004 prispeli na konto nadácie

Mestu  Stará Turá 
 spoločnosti GOSET, s.r.o. Stará Turá 

 všetkým právnickým i fyzickým osobám, ktoré za adresáta 2% daní z príjmu za rok 2003 
určili Nadáciu ŽIVOT 

a

všetkým sympatizantom, dobrovoľníkom a občanom mesta Stará Turá a blízkeho okolia. 
Veľká vďaka patrí zamestnancom Domu kultúry Javorina a pedagógom, ktorí sa podielali na 
príprave a zorganizovaní benefičného programu. Nadácia tiež ďakuje za podporný a seriózny 
prístup predstaviteľom  mesta Stará Turá a zástupcom spolupracujúcich organizácií v Starej 
Turej.

Kontakt:

Nadácia ŽIVOT
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá

Internet: www.staratura.sk
e-mail: prednosta@staratura.sk
tel: 032 776 4277
fax: 032 776 4276

Kontakt na správcu nadácie: Ing. Ján Volár, tel. 032/ 776 4277
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Rozpočet Nadácie ŽIVOT Stará Turá na rok 2004

Príjmy:

Dary  od právnických 
a fyzických osôb       

100 000,-Sk

Dotácie v rámci projektov 120 000,-Sk
2% zo zaplatenej dane 20 000,-Sk
Prijaté úroky 20 000,-Sk
Príjmy  spolu 260 000,-Sk

Výdavky:   

      
Malé komunitné projekty –
1.kolo

100.000,-Sk

Malé komunitné projekty –
2.kolo

100.000,-Sk

Príspevky na sociálnu oblasť 20 000,-Sk
Príspevky na verejno-
prospešnú oblasť

10 000,-Sk

Výdavky na správu nadácie 30 000,-Sk
z toho:

propagácia verejnoprosp.účelu 
nadácie

5 000,-Sk

- mzdové náklady- dohody 5 000,-Sk
- odmena za výkon správcu nadácie -
- kolky, poplatky 5 000,-Sk
- cestovné náhrady    -
- účtovníctvo (program, literatúra) 10 000,-Sk

- kancelárske potreby,ostatné výdavky 5 000,-Sk
Výdavky spolu 260 000,-Sk
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Skutočnosť hospodárenia za rok 2004

Stav k 01.01.2004:

Bankové účty 714.063,56
z toho:

- VUB 254.193,11       
- SKB 4.870,45
- VUB-ZI 455.000,00

Pokladňa 43.008,60
Spolu bankové účty a 
pokladňa:

757.072,16

Príjmy za rok 2004:

- darovacie zmluvy 102.000,00
- 2% z dane 199.675,00
- výťažok z koncertu 8.558,50
- úroky    14.373,23
- zbierka 10 a 20 hal. mincí 12.047,50
Spolu príjmy: 336.654,23

    
Výdavky za rok 2004:

Malé komunitné 
projekty – 1.kolo

71.500,00

Malé komunitné 
projekty – 2.kolo
Koordinácia projektov

84.703,00

              15.000,00
Výdavky na správu 
nadácie

19.274,50

z toho:
- dohody  o vykonaní práce 1.040,00
- bankové poplatky 1.817,00
- účtovníctvo (program, literatúra) 5.278,00
- ceny na koncert                5.000,00
- kolky, poplatky         

2.901,50
- ostatné ( poštovné, kanc.potreby) 3.238,00

Spolu výdavky 190.477,50

Výsledok hospodárenia za rok 2004:              146.176,73
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Stav k 31.12. 2004:   

Bankové účty 892.527,29
z toho:

- VUB 432.656,84       
- SKB 4.870,45
- VUB-ZI 455.000,00

Pokladňa 10.721,60
Spolu bankové účty a 
pokladňa:

903.248,89

PRÍJMY

1. Príjmy z činnosti         8 558,50
(benefičný program)

     
2.  Dary a príspevky                102 000,00         

         

     - Mesto Stará Turá, Riaditeľstvo staroturianskeho jarmoku    100 000,00
     - GOSET, s.r.o. Stará Turá        2 000,00    

3.  Suma zodpovedajúca 2% zo zaplatenej dane     199 675,00

     - Daňový úrad Stará Turá      187 303,00
     - Daňový úrad Myjava        11 278,00
     - Daňový úrad Nové Mesto n/Váh.                     1 094,00

Vypracoval: Ing. Ján Volár
V Starej Turej, 29.04.2005

Správca ...........................

Revízor ...........................

Predseda správnej rady ...........................


