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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 2006 nadácia pokračovala v "Programe malých komunitných grantov", ktorý sa 
usiluje o rozvoj voľnočasových aktivít pre deti a mládež do 26 rokov. Vyhlásené boli 2 kolá, 
v ktorých nadácia podporila 26 projektov celkovou čiastkou 243 900 Sk.

SPRÁVNA RADA

Ing. Juraj Borovský – predseda

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

SPRÁVCA

Ing. Ján Volár

REVÍZOR

  Ing. Renáta Horňáková
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ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2006

 Správna rada nadácie v roku 2006 zasadala  3x. Na svojich zasadnutiach: 
- schvaľovala vyhlásenie jednotlivých kôl Programu malých komunitných grantov a 

kontrolovala priebeh realizovaných projektov
- 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  žiadosť Aleny 

Minarechovej, SNP 3/18, Stará Turá o príspevok na liečbu svojich dvoch postihnutých 
synov prostredníctvom "Nadačného fondu pre Rastíka a Petríka Minarechovích" 
založeného Nadáciou SOCIA Bratislava vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na obmedzenú 
územnú pôsobnosť na región Stará Turá Správna rada neschválila žiadosť o finančný dar 
na liečbu pre Máriu Bockovú, Dlhá 65, Bardejov.

- Správna rada prerokovala a schválila žiadosť  Ing.Gustáva Rumánka, Stará Turá 
M.R.Štefánika 368 o príspevok vo výške 10 000 Sk na vydanie jeho druhej zbierky básní 
pod názvom „ Po splne slnečníc“.

- schválila výročnú správu a výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2005, zobrala na vedomie   
audítorskú správu o overení účtovnej závierky za rok 2005

- v súvislosti s odsúhlaseným výsledkom hospodárenia nadácie za rok 2005 schválila 
zúčtovanie záporného  hospodárskeho výsledku vo výške -105 922,12 Sk na ťarchu účtu 
ostatných fondov nadácie

- Správna rada prerokovala návrh na vydanie informačného billetinu a letáku na propagáciu 
činnosti a cieľov nadácie.Vydanie schvaľuje s dôrazom na 10 výročie založenia nadácie 
v r. 2006.

- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2007
- prerokovávala ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou nadácie. 

 Nadácia propagovala svoje poslanie a informovala o svojich aktivitách na stránkach 
miestnej tlače - Staroturianskeho spravodajcu.

 Nadácia pripravila v roku 2006  dve kolá Programu malých komunitných grantov.

Správna rada Nadácie Život sa na svojom riadnom zasadnutí dňa  3.3. 2006 zaoberala 
žiadosťami, ktoré dostala v rámci 1.kola "Programu malých komunitných grantov  2006". 
Podaných bolo 12 žiadostí. Správna rada nadácie rozhodla o pridelení finančných 
prostriedkov na podporu 11 projektov v celkovej výške 77.500,-Sk. Jedna žiadosť o grant 
bola zamietnutá z dôvodu, že žiadateľ o grant nespĺňal podmienku sídla v Starej Turej alebo 
okolí. 



4

Podporené boli tieto projekty:

Žiadateľ Názov projektu Grant od 
Nadácie ŽIVOT v 

Sk
Detská organizácia FENIX Táborové leto 10000
Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova-cudzie jaz. Shakespearovské dni 3000
Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova-I.stupeň. Hrou spoznávame prírodu 2700
Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova-Pátrači Pátrači 6000
Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova-prír.krúžok Turistický výlet do CHKO 4000
Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova-šport. krúžok Vybíjaná dievčatá 2600
Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova-I.stupeň. Škola v prírode -Učenie hrou 5000
ZRPŠ pri III.MŠ - Hurbanova 142 Deň radosti 10300
RZ Zdravá škôlka pri IV MŠ, Hurbanova 62 Škola v prírode 10000
Mestský basketbalový klub Stará Turá Finále MS v basketbale 15000
Evanjelický cirkevný zbor v Starej Turej Víkendy pre mladých 8900
SPOLU 77 500

Táborové leto  - týždenný letný 
turistický tábor je vyvrcholením 
celoročnej prípravy a práce detí v 
oddieli. 

Shakespearovské dni - zorganizovanie nesúťažnej 
prehliadky literárno-dramatického prednesu v 
anglickom jazyku. Podujatie sa pripravuje pre žiakov 
základných škôl Novomestského okresu. 

Hrou spoznávame prírodu  - športovo-vedomostné aktivity pre deti I.stupňa ZŠ na Deň detí, 
loptové hry, prezentácia zážitkov literárnou alebo výtvarnou formou.

Pátrači - turistické podujatie pre deti 2.-4.ročníka ZŠ po  trase novovybudovaného  náučného 
chodníka s odborným  sprievodcom z Lesoturu (organizácie mesta, ktorá náučný chodník aj 
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s tabuľami vybudovala). Výlet Súľovské skaly pre členov turistického krúžku so zameraním na 
podnietenie hlbšieho záujmu o prírodu.

Turistický výlet do Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty - utvrdzovanie vedomostí z 
prírodopisu, zemepisu a dejepisu. 2-dňový pobyt v prírode s poznávaním chránených území 
(Borotová) a dejín regiónu (Dibrovov pamätník). Získanie praktických zručností pre pobyt v 
prírode.

Vybíjaná dievčatá -  Podpora kolektívnych športov medzi deťmi 2. - 4.ročníka. 
Zorganizovanie 1.ročníka turnaja o putovný pohár vo vybíjanej pre okolité školy.

Škola v prírode  "Učenie hrou" - výchova k 
samostatnosti, športové a orientačné hry, 
súťaže, práca v dielňach, večerné aktivity 
koncipované ako kvízy a tanečné, dramatické, 
hudobné a výtvarné prezentácie.

Deň radosti -  pohybové hry a činnosti vonku: Cesta zdatnosti-precvičovanie orientácie v 
teréne, O najkrajšiu stavbu z piesku, Príroda okolo nás - výtvarné spracovanie, Malý 
prírodovedec -skúmanie živej a neživej prírody, Šikovné ručičky - rozvoj  šikovnosti prácou z 
rôznymi materiálmi, O najkrajší herbár, Hudobné hádanky z prírody.

Škola v prírode "Príroda - naša kamarátka" - prehĺbenie  znalostí a vzťahu detí k prírode 
(priame pozorovanie, ochrana prírody), upevnenie zdravia detí. Rôzne výchovno-vzdelávacie 
aktivity: Veveričkino tajomstvo - hlavné znaky lesa, Medovníkov domček - lesné plody,
Lienka Bodkulienka - typické znaky hmyzu, Športové popoludnie, Kto pre nás dýcha -
dôležitosť lesa ....
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Finále Majstrovstiev Slovenska v  
baby basketbale dievčat -  
Organizácia 4-dňového finálového 
turnaja s predpokladanou  účasťou 
120 účastníkov v 6 družstvách. Na 
Starej Turej sa toto podujatie 
realizuje prvý krát. Cieľom podujatia 
je  zvýšiť záujem mládeže o šport, 
konkrétne basketbal.

Víkendy pre mladých  - budovanie vzťahov, vštepovanie morálnych a duchovných hodnôt. 
Pravidelné stretávanie sa mladých ľudí rozdelených do kategórií: deti (nácvik piesní, hry, 
kreslenie), dorast (diskusie, tvorivé aktivity), mládež (výchova k pomoci mladším kamarátom, 
stretnutia so staršou generáciou, príprava letného tábora).

V rámci 2.kola "Programu malých komunitných grantov 2006" Správna rada Nadácie 
Život na svojom zasadaní dňa 9.10.2006 vyhodnotila rekordných16 žiadostí, ktoré počítali s 
príspevkom celkom 183.200,-Sk.  Členovia správnej rady sa rozhodli podporiť 15 žiadostí 
sumou 166.400- Sk. 

Podporené boli tieto projekty:
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Žiadateľ Názov projektu Grant od 
Nadácie ŽIVOT 

v Sk

Detská organizácia FENIX
S Nadáciou Život  spoznávame 
Slovensko 12400

Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova. Florbalový krúžok 9000
Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova-prír.krúžokTuristický výlet 3500
ZRPŠ pri III.MŠ - Hurbanova 142 Športom za krásami 15000
RZ Zdravá škôlka pri IV MŠ, Hurbanova 62 Štastný svet 10000
RZ Zdravá škôlka pri IV MŠ, Hurbanova 62 Čo nám ponúka pani jeseň 11800
RZ Centrum voľného času -chov.krúžok Ekologická výchova v CVČ 13500
RZ Centrum voľného času Zábavno.ved.olymp. a majstr. 13500
RZ Centrum voľného času Celomestské aktivity 14700
RZ Centrum voľného času Podjav.ľahkoatletické hry mládeže 9900
Zbor Cirkvi bratskej Oáza 2 8100
WU-SHU centrum Usmernenie energie 15000
MO SRZ-Klub mladých rybárov Výchova mladých rybárov 5000
Mestský basketbalový klub Stará Turá Finále MS v minibasketbale 15000
Mestský basketbalový klub Stará Turá 4.r.streetbalového turnaja 10000
SPOLU 166 400

S Nadáciou ŽIVOT spoznávame Slovensko -  Aktivita I: Pamätníkmi Bielych Karpát, 
Aktivita II: Expedícia Trnava, Aktivita III: Školenie  v turistických a táborových 
zručnostiach, príprava nových kádrov pre prácu s deťmi, Aktivita IV: Medzinárodný deň detí-
deň hier a súťaží, Aktivita V: Spoznávame slovenské mestá - Nitra, 3-dňový výlet.

Florbalový krúžok -  príprava činnosti nového krúžku v športe, ktorý nie je kontaktný a  je 
vhodný aj pre dievčatá. Momentálne je to jeden z najatraktívnejších športov pre deti. Účasť na
turnaji v rámci Trenčianskeho kraja.
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Turistický výlet do Žiliny a NP Malá Fatra-Terchová - získanie praktických zručností pri 
orientácii v teréne podľa turistickej mapy, overenie teoretických vedomostí získaných počas roka 
návštevou prírodovedného krúžka, vytvárať vzťah k životnému prostrediu, spoznávať región  
Terchová.

Športom za krásami  našej vlasti - Aktivita I - Malí plavci - plavecký výcvik pre 30 detí; 
Aktivita II - Škola v prírode pre 45 detí - utvárať vzťah k živej i neživej prírode, vhodnými 
voľnočasovými aktivitami umožniť deťom dosiahnuť optimálny zdravotný stav.

Šťastný svet - prehĺbiť znalosti a vzťah detí k prírode (priame pozorovanie, ochrana prírody), 
upevniť zdravie detí. Aktivita I: Objavuj, obdivuj- Pán Šumles - ozdravovanie lesa, Živá voda 
- vodné živočíchy, Domček otvor sa- spoznávanie najbližšieho okola Aktivita II: Zlatá krajina 
- zvyšovanie technických zručností tekvičková súťaž, kŕmidlá pre vtáčiky.

Čo nám ponúka pani jeseň, odvážne delfíny - Aktivita I: Čo nám ponúka pani jeseň -
rozvíjanie obratnosti, odvahy a celkovej telesnej zdatnosti, zainteresovať rodičov do pedagog. 
pôsobenia - športové popoludnie, Deň jablka, Zemiakové kráľovstvo - zdravá výživa. Aktivita 
II: Odvážne delfíny - plavecký výcvik pre 45 detí.

Ekologická výchova v CVČ Stará Turá - nadväzuje na 
environmentálnu výchovu v CVČ.
Aktivita I: prednáškový cyklus pre MŠ a SŠ, 
starostlivosť o zvieratá, výroba darčekov pre zvieratá v 
prírode, prikrmovanie. Aktivita II: zájazd do ZOO 
Bojnice pre deti z chovateľského krúžku. 

Zábavno-vedomostné olympiády a Majstrovstvá ZŠ pod heslom: Kto sa hrá-nehnevá
Súbor zábavných aktivít pre deti, ktoré sa nechcú organizovať v konkrétnom krúžku najmä na 
obdobie prázdnin (jesenné, vianočné, polročné): Netradičná cykloolympiáda zameraná na 
dopravnú výchovu;  Poznám svoje mesto - hľadanie odpovedí na otázky k minulosti a 
súčasnosti Starej Turej; Bububuolympiáda - halloweenské tradície, noc plná prekvapení 
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v CVČ; Veľká teleolympiáda; Majstrovstvá ZŠ v pinballe, Majstrovstvá ZŠ v Človeče, nezlob 
se, puzzle, kolkoch, šípkach a v scrabble.

Majstrovstvá základných škôl Víťazné družstvá súťaže
    v Človeče nehnevaj sa   "Poznám svoje mesto"ä

Celomestské aktivity pre deti, mládež a 
verejnosť v školskom roku 2006/07
Zorganizovanie tradičných celomestských 
aktivít: Aerobicmaratón, Karneval na ľade, 
Deň Zeme a zaradenie novej aktivity 
Staroturianska kniha rekordov - prezentovanie 
zaujímavých výkonov a zručností 
jednotlivcov pred verejnosťou a ich zapísanie 
do Staroturianskej knihy rekordov

Podjavorinské  ľahkoatletické hry mládeže - tradičné športové podujatie regionálneho 
charakteru asi pre 200 pretekárov, ktorého sa zúčastňujú žiaci 6 základných škôl, deti súťažia 
v 8 disciplínach v 4 kategóriach. 

Oáza 2 - udržanie aktivít z predchádzajúceho projektu Oáza. Pravidelná systematická práca s 
deťmi a mládežou, stretnutia raz za týždeň, 3 skupiny: deti predškolského veku, školského 
veku (6-12) a dorast (13-20 rokov). Deti majú získať viac priestoru na pohybovú aktivitu a 
pracovné dielne. Deti spoločne nacvičia vianočný program.

Usmernenie energie - nábor nových členov, zviditelnenie činnosti centra WU-SHUv Starej 
Turej.  Ovládanie negatívnych pocitov, smerovanie energie k neagresívnym formám vybitia, 
zlepšenie morálnych vlastností-čestnosť, pokora, ohľaduplnosť.
Aktivity: propagačné vystúpenie na verejnosti, nábor nových členov, pravidelné tréningy, 
prezentačné vystúpenie pri príležitosti Dňa Zeme s novým programom.

Výchova mladých rybárov - pokračovanie tradičných aktivít Klubu mladých rybárov, 
teoretická a praktická príprava zakončená tradične rybárskymi pretekami mladých rybárov na 
vodnej nádrži Dubník, brigáda zameraná na zber odpadov v okolí vodnej nádrže.
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Finále Majstrovstiev Slovenska v minibasketbale dievčat - nadväzuje na minuloročný ročník. 
Podarilo sa spropagovať činnosť klubu, čo je vidieť aj v náraste členiek. Organizácia 
finálového turnaja. Predpokladá sa účasť  6 družstiev.

4.ročník streetbalového turnaja pre deti, mládež a dospelých do 26 rokov - súťaž je pre 
registrovaných aj neregistrovaných hráčov. V min. roku sa jej zúčastnili aj družstvá z Piešťan, 
N.Mesta, Trenčína, Myjavy, Vrbového, Bratislavy. Turnaj je rozvrhnutý na 2 dni a konať sa 
bude v športovej hale a na mestskom ihrisku. 

Za tri roky svojej existencie  podporil „Program malých komunitných 
grantov“  vo svojich doterajších šiestich kolách  71 projektov

celkovou sumou 628 259,50 Sk.
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 Nadácia zorganizovala dňa 10. decembra 2006 benefičný program v spolupráci so 

staroturianskymi školami a Domom kultúry Javorina. Účinkujúcimi boli žiaci základných 
škôl, základnej umeleckej školy a deti materských škôl. 

      Výťažok z koncertu v sume 12 104,50Sk je príjmom nadácie.

Každoročne sa na koncerte oceňuje  významná osobnosť, prípadne osobnosti, Starej Turej. 
Tento rok bola čestným hosťom Kristína Kotrasová držiteľka  mnohých ocenení za výtvarné 
diela, napr. Cena ministra školstva, viaceré diplomy z celoslovenskej súťaže "Cvrček", 
ocenenie za účasť v súťaži o záchrane životného prostredia, kde sa diela posielali do 
Japonska.
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    Finančná správa Nadácie ŽIVOT za rok 2006

SÚVAHA k 31.12.2006  v tis.Sk

k 31.12.2006 k 31.12.2005
AKTÍVA
Dlhodobé finančné investície 435 448
Finančný majetok - pokladnica 11 1
Finančný majetok - bankové účty 295 341
AKTÍVA CELKOM 741 790

PASÍVA
Fondy organizácie 777 896
Základné imanie 455 455
Oceňovací rozdiel z precenenia 
podielových listov

-20 -7

Fondy nadácie 342 448
Výsledok hospodárenia -46 -106
Krátkodobé záväzky 10 0
PASÍVA CELKOM 741 790

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2005

Stav k 31.12.2006 k 31.12.2005
NÁKLADY
Spotreba materiálu 0 0
Ostatné služby 59 47
Mzdové náklady 0 0
Zákonné sociálne náklady 0 18
Iné ostatné náklady 3 2
Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám

239 278

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 15 0
Daň z príjmov 0 1
NÁKLADY SPOLU 316 346

VÝNOSY
Úroky 0 6
Prijaté príspevky od iných organizácií 112 109
Príspevky z podielu zaplatenej dane 158 125
VÝNOSY SPOLU 270 240
Hospodársky výsledok po zdanení -46 -106
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VÝNOSY A NÁKLADY V ROKU 2006

Náklady na správu nadácie
Správna rada Nadácie ŽIVOT odsúhlasila na svojom riadnom zasadnutí Správnej rady 
rozpočet na rok 2006 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 2006 sú účtovne vedené oddelene 
a boli odsúhlasené Správnou radou dňa 21.11.2005 vo výške 46.000 Sk. 

Odmena správcu Nadácie za rok 2006 nebola stanovená a ani nebola v roku 2006 čerpaná.

Plán na rok 
2006

Skutočnosť
k 31.12.2006

Výnosy
1 Dary  od právnických a fyzických osôb              100.000 100.000,00
2 2% zo zaplatenej dane 110.000 158.083,00
3 Prijaté úroky 6.000 441,78
4 Iné 12104,50

VÝNOSY SPOLU 216.000 270.629,28

Náklady
A Náklady na činnosť 
1 Program malých komunitných grantov 160.000 239.030,00
2 Príspevky na sociálnu a verejnoprosp.oblasť 10.000 15.000,00
3 Koordinácia Programu malých komun.grantov 0 23.903,00
4 Ostatné 0 3.756,00

Náklady na činnosť spolu 170.000 281.689,00
B Náklady na správu nadácie

Propagácia verejnoprospešného účelu    nadácie  1.000 9.936,5
Mzdové náklady 20.000 0
Odmena za výkon správcu nadácie  0 0
Cestovné náhrady 0 0
Kolky, notárske poplatky 3.000 200
Vedenie účtovníctva     18.000 21.000
Kancelárske potreby a ostatné výdavky              4.000 3422
Náklady na správu nadácie spolu 46.000 34.558,50
NÁKLADY SPOLU 216.000 316.247,50

Výsledok hospodárenia za rok  2006: -45.618,22 Sk     
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PREHĽAD HOSPODÁRENIA V ROKU 2006

Stav k 01.01.2006:

Stav k 01.01.2006 Stav k 31.12.2006
Bankové účty 789.635,91 730.611,50
z toho:

- VUB 336.431,72 290.340,50
- SKB 4.870,45 4.870,45
- VUB (podielové 
fondy)

448.333,74 435.400,55

Pokladňa 1.024,60 11.434,10
Spolu bankové účty a pokladňa: 790.660,51 742.045.60 *

Príjmy za rok 2006:

- darovacie zmluvy 100.000,00
- 2% z dane 158.083,00
- výťažok z koncertu 12.104,50
- úroky    441,78
- iné 4870,00
Spolu príjmy: 275.499,28

    
Výdavky za rok 2006:

Malé komunitné 
projekty – 1.kolo

77.500,00

Malé komunitné 
projekty – 2.kolo

166.400,00

Koordinácia projektov 23.903,00
Darovacia zmluva 
Minarechová

5.000,00

Darovacia zmluva 
Rumánek

10.000,00

Iné výdavky 3.756,00
Výdavky na správu 
nadácie

24.622,00

z toho:
- kolky, notárske poplatky 200,00
- vedenie účtovníctva 21.000,00
- iné výdavky                3.422,00

Spolu výdavky 311.181

* Rozdiel medzi stavom na bankových účtoch a príjmami a výdavkami je spôsobený poklesom hodnoty 
podielových fondov v roku 2006 o sumu 12933,19,-Sk.
790.660,51 + 275.499,28 - 311.181 = 754.978,70 Sk
754.978,70 - 742.045.60 = 12.933,19 Sk
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Príjmy v roku 2006

1. Príjmy z činnosti
Vianočný benefičný koncert Nadácie ŽIVOT - vstupné 12.104,50
2.  Dary a príspevky
Mesto Stará Turá 100.000,00
Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z Programu malých 
komunitných grantov 2005

4.870,00

3. Suma zodpovedajúca 2% zo zaplatenej dane 158.083,00

Použitie 2% zo zaplatenej dane z príjmov v roku 2006

V roku 2006 bola suma z 2% zaplatenej dane z príjmov rovná 158.083,00 Sk. Celá táto 
čiastka bola minutá v roku 2006 na poskytnuté príspevky fyzickým osobám 15.000,-Sk
(podpora vydania knihy G.Rumánek: Po splne slnečníc 10.000,-Sk a príspevok na liečbu 
prostredníctvom "Nadačného fondu pre Rastíka a Petríka Minarechovích" 5.000,-Sk) a 
zvyšok bol rozdelený v rámci  2.kola "Programu malých komunitných grantov" (143.083,-
Sk).

Prehľad príspevkov poskytnutých v roku 2006

Por.č. Žiadateľ Celkový grant od 
Nadácie ŽIVOT v Sk

V rámci 2 kôl Programu malých komunitných grantov

1Detská organizácia FENIX 22400
2Evanjelický cirkevný zbor v Starej Turej 8900
3Mestský basketbalový klub Stará Turá 40000
4MO SRZ-Klub mladých rybárov 5000
5Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova 128 35800
6RZ Centrum voľného času 51600
7RZ Zdravá škôlka pri IV MŠ, Hurbanova 62 31800
8ZRPŠ pri III.MŠ - Hurbanova 142 25300
9WU-SHU centrum 15000

10Zbor Cirkvi bratskej 8100
SPOLU 243900

Príspevok  fyzickým osobám
1Gustáv Rumánek 10000
2Alena Minarechová (Nadačný fond pre Rastíka a Petríka Minarechovích) 5000

SPOLU 15000

CELKOM 258900

Projekty boli financované z príspevku z podielu zaplatenej dane a príspevku mesta 
Stará Turá.
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NADÁCIA ŽIVOT ĎAKUJE

Mestu Stará Turá 

 všetkým právnickým i fyzickým osobám, ktoré za adresáta 2% daní z príjmu za rok 2005 
určili Nadáciu ŽIVOT,  osobitne   spoločnostiam 

PREMAGAS s.r.o. Stará Turá a CHIRANA-PREMA Energetika, a.s. Stará Turá 

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: financne@staratura.sk
tel: 032 776 3594
fax: 032 776 4276

Kontakt na správcu nadácie: Ing. Iveta Petrovičová

Vypracoval: Ing. Iveta Petrovičová
V Starej Turej, 02.04.2007

Správca ...........................

Revízor ...........................

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


