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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 2007 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 33 projektov celkovou čiastkou 270 013 Sk.
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ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2007

 Správna rada nadácie v roku 2007 zasadala podľa potreby a to štyri krát, pričom: 
- zvolila nového správcu nadácie a to Ing. Ivetu Petrovičovú a nového člena rady zástupcu 

za mesto Stará Turá  Mgr. Jána Tomeša,
- schvaľovala 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  žiadosť rodiny Ďurigovej, SNP 3/14, Stará Turá vo výške 50 000 Sk o 

príspevok na úhradu nákladov spojených s nákupom liekov, liečebných a rehabilitačných 
pomôcok,

- schválila výročnú správu za rok 2006, ktorej súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, 
poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2006 a výrok audítora,

- v súvislosti s odsúhlaseným výsledkom hospodárenia nadácie za rok 2006 schválila 
zúčtovanie záporného  hospodárskeho výsledku vo výške - 45 618,22 Sk na ťarchu účtu 
ostatných fondov nadácie,

- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2008,
- prerokovávala ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou nadácie. 

 Nadácia propagovala svoje poslanie a informovala o svojich aktivitách na stránkach 
miestnej tlače - Staroturianskeho spravodajcu a na internetovej stránke mesta Stará Turá.

 Nadácia pripravila a zrealizovala v roku 2007  dve kolá Programu malých komunitných 
grantov.

Správna rada Nadácie ŽIVOT sa na svojom riadnom zasadnutí dňa  27.2.2007 zaoberala 
žiadosťami doručenými v rámci 1.kola "Programu malých komunitných grantov  2007". 
Vybraných bolo 11 projektov a rozdelených 82 763 Sk. 
V rámci 2.kola "Programu malých komunitných grantov 2007" Správna rada Nadácie 
ŽIVOT na svojom zasadaní dňa 5.10.2007 vyhodnotila ako úspešné 22 žiadostí, na základe 
ktorých bolo rozdelených 187 250 Sk. Celkom naša nadácia v roku 2007 poskytla granty 
vo výške 270 013 Sk.



Podporené boli tieto projekty:
Pol. Žiadateľ Názov projektu Suma 

od 
nadácie

1 Evanjelický cirkevný zbor v Starej Turej Víkendy a letné tábory pre 
mladých

8900

2 Detská organizácia FENIX A zase je tu leto 10000
3 RZ Zdravá škôlka pri IV.MŠ, Hurbanova 62 Netradičné pomôcky a športový 

život v MŠ
9385

4 RZ Zdravá škôlka pri IV.MŠ, Hurbanova 62 Naučme sa vidieť, cítiť a počuť 
zelený svet

5400

5 ZRPŠ pri III.MŠ – Hurbanova 142 Spevom a tancom k duševnému 
zdraviu

8000

6 ZRPŠ pri III.MŠ – Hurbanova 142 Maškarný ples 8200
7 ZRPŠ pri III.MŠ – Hurbanova 142 Veselí bábkoherci 10000
8 ZRPŠ pri III.MŠ – Hurbanova 142 Poznaj a chráň svoj rodný kraj 6500
9 Mestský kolkársky klub 1.dorastová liga 9900

10 Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova 128 Týždeň v rozprávke 5000
11 Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova 128 Spoznaj hlavné mesto 5000
12 RZ Zdravá škôlka pri IV MŠ, Hurbanova 62 Poznaj svoj rodný kraj 7500
13 Mestský basketbalový klub Streetbalový turnaj pre deti, 

mládež a dospelých do 26 rokov
15000

14 Detská organizácia FENIX Náš život s prírodou                                                  12000
15 Priatelia čsl.dráh - nef.skup. V Matuška Železničné múzeum Stará Turá 6500
16 Zbor Cirkvi bratskej Kluby 10000
17 SRRZ -Rodičovské združenie pri ZŠ Hurbanova Pátrači 3600
18 SRRZ -Rodičovské združenie pri ZŠ Hurbanova Vybíjaná chlapci 3400
19 SRRZ -Rodičovské združenie pri ZŠ Hurbanova Volejbalové lopty 4000
20 MO SRZ-Klub mladých rybárov Mladí rybári 5500
21 RZ Zdravá škôlka pri IV MŠ, Hurbanova 62 Kamarátka príroda 5000
22 Evanjelický cirkevný zbor v Starej Turej Tvorivé dielne pre deti a mladých 10000
23 WU-SHU Centrum Pozitívna energia na každý deň 10000
24 SRRZ -Rodičovské združenie pri ZŠ Hurbanova Tvorivá dielňa 7000
25 SRRZ -Rodičovské združenie pri ZŠ Hurbanova Časopis Jedináčik 10000
26 Strelecký krúžok - nefor.skupina Strelecké súťaže 10000
27 SRRZ -Rodičovské združenie pri ZŠ Hurbanova Turistický výlet do CHKO Biele 

Karpaty
4050

28 RZ pri CVČ Babyclub 7000
29 RZ pri CVČ Environmentálna výchova v CVČ 12900
30 RZ pri CVČ Podjavorinské ľahkoatletické hry 8800
31 RZ pri CVČ Celomestské aktivity a prázdnin. 

aktivity pre deti, mládež a verejn.
15000

32 RR pri ZUŠ Nezabúdaj na kultúrne tradície 
svojich predkov

10000

33 SRRZ -Rodičovské združenie pri ZŠ Hurbanova Anglický jazyk zaujímavo 10000
SPOLU 273 535

Pre nedodržanie podmienok roku 2006 zo strany žiadateľov bolo v priebehu roka 2007 
vrátené 3 522Sk, čím sa znížili výdavky na sumu 270 013 Sk.        

                                                                                                  
Projekty boli financované z príspevku z podielu zaplatenej dane a z dotácie mesta Stará 
Turá.



Podporené boli projekty :

1. Víkendy a letné tábory pre mladých – zamerané na vedenie mladých ľudí 
k uvedomovaniu si kultúrnych, morálnych a duchovných hodnôt spájané so 
športovými a pohybovými aktivitami.

2. A zase je tu leto -  vyplnenie voľného času pre deti športovými a poznávacími 
aktivitami ako nástroj prevencie proti drogám organizovaním letného tábora pre 25 
osôb.

3. Netradičné pomôcky a športový život v MŠ – zamerané na rast záujmu detí a rodičov 
o telovýchovné činnosti, ktoré sú obohatené o netradičné pomôcky a podporené 
dobudovaním detského ihriska v átriu MŠ i v školskej záhrade.

4. Naučme sa vidieť, cítiť a počuť zelený svet – MŠ patrí medzi školy podporujúce 
zdravie. Pobyt v škole prírody spĺňa ozdravnú funkciu kombinovanú so športovými a 
poznávacími aktivitami.

5. Spevom a tancom k duševnému zdraviu – piesne, tanec a hudba napomáhajú deťom 
pri získavaní vnútornej rovnováhy, vyvolávajú uvoľnenie, pocit pohody, pokoja a 
vnútorného naplnenia. Toto všetko je naplnené pri organizovaní podujatí Vítanie jari, 
Jarné kvety, Slávnosť v lese.

6. Maškarný ples – zhotovenie karnevalových masiek, dekorácií a vyjadrenie zážitkov 
z karnevalu maľbou pri maliarskych stojanoch.



7. Veselí bábkoherci – prostredníctvom práce s bábkou rozvíjať vzťah ku kultúrnym 
tradíciám a to formou aktivít ako Fašiangový karneval, Jar k nám prišla, Červená 
čiapočka, Ľúbime Vás mamičky.

8. Poznaj a chráň svoj rodný kraj – branno-turistické vychádzky do okolia Starej Turej 
– podpora zachovania kultúrnych hodnôt a podporenie športových aktivít 
organizovaním výletov na Čachtický hrad, Bradlo, Bojnice.

9. Prvá dorastová liga – zvýšenie kvality prípravy dorastencov pri príprave na 
prvoligové zápasy.

10. Týždeň v rozprávke – škola v prírode v Bojniciach s aktivitami zameranými na 
spoznávanie kultúrneho dedičstva prostredníctvom „života v stredoveku“ v okolí 
Bojníc.

11. Spoznaj hlavné mesto – výlet pre deti štvrtého ročníka zameraný na spoznávanie 
kultúrneho dedičstva hlavného mesta spojený s prehliadkou letiska, návšteva múzea 
a divadelného predstavenia.

12. Poznaj svoj rodný kraj – priblížiť deťom významné miesta a osobnosti rodného kraja, 
utvárať citový vzťah k svojmu mestu.

13. Streetbalový turnaj pre deti, mládež a dospelých do 26 rokov – tradičné podujatie pre 
registrovaných i neregistrovaných hráčov.

14. Náš život s prírodou – organizovanie podujatí Pamätníkmi Bielych Karpát, Jesenná 
škola, Spoznávame slovenské mestá, Medzinárodný deň detí, Regionálne stretnutie 
Fénixákov.

15. Železničné múzeum Stará Turá – múzeum je venované histórii trate Nové Mesto –
Veselí n.M. a je budované skupinou mladých nadšencov. Cieľom projektu je 
reštaurovanie, záchrana a uchovanie historickej železničnej techniky a dokumentov 
pre ďalšie generácie.

16. Kluby – zvýšenie kreativity najmä vo výchovnej oblasti a športové možnosti, 
systematická práca s deťmi a mládežou.

17. Pátrači – tradičné podujatie – turistický pochod najmä pre deti 1. stupňa so súťažami.
18. Vybíjaná chlapci – tradične organizovaný turnaj pre deti 1. stupňa rozšírený už i o 2. 

stupeň i okolitých škôl a tým dať deťom možnosť zmerať si svoje sily.
19. Volejbalové lopty – podpora kolektívnych športov najmä vybíjanej medzi deťmi 2.-4. 

ročníka.
20. Mladí rybári – dlhoročná práca s deťmi, ktoré je prípravou stabilnej členskej základne 

MO SRZ s posilnením výchovného vplyvu na vzťah k životnému prostrediu, 
organizácia detských rybárskych pretekov, ktoré majú dlhoročnú tradíciu a poskytujú 
deťom možnosť prezentácie svojich znalostí a schopností.



21. Kamarátka príroda – utvárať kladný vzťah k prírode, vyvolávať u detí radosť 
z pohybovej aktivity organizovaním turisticko-branných vychádzok.

22. Tvorivé dielne pre deti a mladých – rozvíjanie manuálnej a duševnej zručnosti, 
samostatná tvorivá činnosť. Vytvorené predmety budú určené pre deti z detských 
domovov, pre starších z domovov dôchodcov.

23. Pozitívna energia na každý deň – nadväzuje na projekt Usmernenie energie. Cieľom 
projektu je umožniť deťom a mládeži získať novú pozitívnu energiu pohybom 
a pravidelným cvičením.

24. Tvorivá dielňa – umožňuje rozvíjať deťom tvorivý talent pri ručných prácach, ktoré 
ponúknu na vianočných a veľkonočných trhoch a na skrášlenie priestorov školy.

25. Časopis Jedináčik – podpora pravidelného vydávania školského časopisu  Jedináčik, 
ktorého prvé číslo bolo vydané v roku 2006.

26. Strelecké súťaže – okrem nácviku streľby je zameranie na strečingové cvičenia 
a loptové hry. Vedenie detí k zdokonaľovaniu postrehu, sebaovládaniu 
a zodpovednosti.

27. Turistický výlet do CHKO Biele Karpaty – spoznávanie miestnej histórie, 
utvrdzovanie vedomostí v prírodovedných otázkach.

28. Babyclub – zorganizovanie programu pre mamičky s deťmi do 3 rokov. Hrami 
a pohybom detí prispieť k ich zdravému vývoju pohybového aparátu. Napomáhať 
vytvoriť zásobník hier pre rodičov.

29. Environmentálna výchova v CVČ – spestriť a obohatiť pravidelnú krúžkovú činnosť, 
ovplyvniť postoj detí k ekologickému mysleniu formou výukových programov ako 
Deň Zeme, návšteva útulku pre opustené zvieratá, zájazd do ZOO Bojnice.



30. Podjavorinské ľahkoatletické hry mládeže – tradičná akcia pre sedem škôl 
podjavorinského regiónu.

31. Celomestské aktivity a prázdninové aktivity pre deti, mládež a verejnosť-
organizovanie aktivít Aerobicmaratón, Bingo plné hier, Mjstrovstvá ZŠ v pinballe, 
Karneval na ľade, Majstrovstvá ZŠ v kolkoch, šípkach, scrable, Turnaj 
o veľkonočného zajaca, Pohyb – moje hobby, Hip-hop Freestyle battle – súťaž 
mladých raperov.

32. Nezabúdaj na kultúrne tradície svojich predkov – propagácia ľudovej piesne 
a tradícií medzi mládežou, prezentácia takmer zabudnutých piesní a krojov z oblasti 
Starej Turej, Kostolného a Lubiny, obnova veľkonočných ozdôb.

33. Anglický jazyk zaujímavo – oslobodenie sa od strachu z komunikácie v cudzom 
jazyku a v praxi využívať poznatky zo školy a svoja prezentácia účasťou na 
dramatickom festivale v Žiline.

Dňa 9. 12. 2007 sa vo veľkej sále Domu kultúry Javorina Stará Turá  uskutočnil 
BENEFIČNÝ KONCERT  NADÁCIE  ŽIVOT. V kultúrnom programe vystúpili žiaci 
základnej, materskej a ZUŠ  Stará Turá. Hosťami koncertu boli darcovia krvi – držitelia
Kňazovického plakety: Bača Ľubomír, Lindtner Tibor, Pavlovič Ján, Valaštín Jozef, Ilušák
Milan, Kolár  Anton a Vaško Miroslav.  Týmto vzácnym ľuďom, ktorí sa zaslúžili o záchranu
mnohých životov, osobne poďakovala primátorka mesta Ing. Halinárová. Programu sa 
zúčastnilo takmer 350 divákov a výťažok zo vstupného  14 390 Sk je jedným z príjmov 
nadácie.. 



    Finančná správa Nadácie ŽIVOT za rok 2007

SÚVAHA k 31.12.2007  v tis.Sk

k 31.12.2006 k 31.12.2007
AKTÍVA
Dlhodobé finančné investície 435 446
Finančný majetok - pokladnica 11 22
Finančný majetok - bankové účty 295 145
AKTÍVA CELKOM 741 613

PASÍVA
Fondy organizácie 777 743
Základné imanie 455 455
Oceňovací rozdiel z precenenia 
podielových listov

-20 -9

Fondy nadácie 342 297
Výsledok hospodárenia -46 -130
Krátkodobé záväzky 10 0
PASÍVA CELKOM 741 613

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2007

Stav k 31.12.2006 K 31.12.2007
NÁKLADY
Spotreba materiálu 0 2
Ostatné služby 59 42
Mzdové náklady 0 1
Zákonné sociálne náklady 0 0
Iné ostatné náklady 3 2
Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám

239 270

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 15 50
Daň z príjmov 0 0
NÁKLADY SPOLU 316 367

VÝNOSY
Úroky 0 0
Prijaté príspevky od iných organizácií 112 113
Príspevky z podielu zaplatenej dane 158 124
VÝNOSY SPOLU 270 237
Hospodársky výsledok po zdanení -46 -130



VÝNOSY A NÁKLADY V ROKU 2007

Náklady na správu nadácie
Správna rada Nadácie ŽIVOT odsúhlasila na svojom riadnom zasadnutí Správnej rady dňa 
9.10.2006 rozpočet na rok 2007 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 2007 sú účtovne 
vedené oddelene a boli odsúhlasené Správnou radou  vo výške 44 300 Sk. 

Odmena správcu nadácie za rok 2007 nebola stanovená a ani nebola v roku 2007 vyplatená.

Plán na rok 
2007

Skutočnosť
k 31.12.2007

Výnosy
1 Dary  od právnických a fyzických osôb              100 000 100 000,00
2 2% zo zaplatenej dane 120 000 124 492,00
3 Prijaté úroky 300 328,94
4 Iné 12 000 12 872,50

VÝNOSY SPOLU 232 300 237 693,44

Náklady
A
1 Program malých komunitných grantov 178 000 270 013,00
2 Príspevky na sociálnu a verejnoprosp.oblasť 10 000 50 000,00
3 Koordinácia Programu malých komun.

grantov, vedenie účtovníctva
37 000 37 628,50

4 Ostatné 7 300 10 101,50
Náklady spolu 232 300 367 743,00

B Z toho náklady na správu nadácie
Registračné poplatky, kolky 0 2 692,00
Bankové poplatky a dane, poštovné 2 300 2 093,00
Vedenie účtovníctva, manažovanie projektov    37 000 37 628,50
Kancelárske potreby a ostatné výdavky              2 500 2 178,50
Aktualizácia programu 2 130,00
Dohody 1 008,00
Náklady na správu nadácie spolu 44 300 47 730,00
NÁKLADY SPOLU 216.000 367 743,00

Výsledok hospodárenia za rok  2007: -130 049,56 Sk     



STAV FINANĆNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12. 2007

                                                                         k 31.12.2006        k 31.12.2007
Bankové účty
z toho:

- VUB 290 340,50 139 727,94
- SKB 4 870,45 4 870,45
- VUB (podielové 
fondy)

435 400,55 445 969,84

Pokladňa 11 434,10 22 060,60
Spolu bankové účty a pokladňa: 730 611,50 612 628,83

Použitie 2% zo zaplatenej dane z príjmov v roku 2007

V roku 2007 bola suma z 2% zaplatenej dane z príjmov vo výške 124 492 Sk. Táto suma bola
rozdelená v rámci  "Programu malých komunitných grantov" .

Prehľad príspevkov poskytnutých v roku 2007

Por.č. Žiadateľ Celkový grant od 

Nadácie ŽIVOT v Sk
V rámci 2 kôl Programu malých komunitných grantov

1Detská organizácia FENIX 22 000
2Evanjelický cirkevný zbor v Starej Turej 18 900
3Mestský basketbalový klub Stará Turá 15 000
4MO SRZ-Klub mladých rybárov 5 500
5Rada rodičov pri ZŠ Hurbanova 128 10 000
6RZ Centrum voľného času 43 700
7RZ Zdravá škôlka pri IV MŠ, Hurbanova 62 27 285
8ZRPŠ pri III.MŠ - Hurbanova 142 32 700
9WU-SHU centrum 10 000

10Zbor Cirkvi bratskej 10 000
11Mestský kolkársky klub 9 900
12Priatelia čsl. dráh 6 500
13SRRZ- Rod. zdr. pri ZŠ Hurbanova 42 050
14Strelecký krúžok 10 000
15RR pri ZUŠ 10 000

SPOLU 273 535

Príspevok  fyzickým osobám
1Rodina Ďurigová 50 000

SPOLU 50 000

CELKOM 323 535



Za štyri roky svojej existencie sme podporili formou „Programu malých komunitných 
grantov“  vo svojich doterajších ôsmych kolách  104 projektov celkovou sumou 

898 272,50 Sk.

NADÁCIA ŽIVOT ĎAKUJE

Mestu Stará Turá 

 všetkým právnickým i fyzickým osobám, ktoré za adresáta 2% dane z príjmu za rok 2006
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: financne@staratura.sk
tel: 032 7461625
fax: 032 776 4276

Kontakt na správcu nadácie: Ing. Iveta Petrovičová

Vypracoval: Ing. Iveta Petrovičová
V Starej Turej, 29.04.2008

Predseda správnej rady

Správca

Revízor


