
Príloha č. 1 Spolky a občianske združenia pôsobiace v meste Stará Turá 

Spolky a združenia Predmet činnosti 

Klub dôchodcov Organizovanie spoločenského a kultúrneho života seniorov 

Jednota dôchodcov Organizovanie spoločenského a kultúrneho života seniorov 

Sluha o.z., 

Hlubockého 319, 

Stará Turá 

Zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok (antidekubitné  matrace, polohovacie 

postele), práca s deťmi, Klub abstinentov, kultúrne aktivity – činnosť 

ochotníckeho divadla 

Materské centrum  

Žabka o.z., Jiráskova 

168, Stará Turá  

Ponúkajú priestor na voľnočasové aktivity: programy pre rodiny s deťmi, tvorivé 

dielničky, odborné prednášky, cvičenie pre deti a dospelých, burzy ošatenia, 

obuvi a hračiek.    

Nadácia ŽIVOT, 

Mestský úrad Stará 

Turá, SNP 1/2 

Vypisuje 2x ročne výzvy na granty pre občianske združenia, záujmové skupiny 

a snaží sa prostredníctvom projektov zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života 

všetkých ľudí mesta Stará Turá a podporovať voľnočasové aktivity detí a 

mládeže 

Detská organizácia 

Fénix, Peter Ištoňa, 

SNP 266/1,  

916 01  Stará Turá 

Organizácia, ktorá združuje deti a mládež a snaží sa vytvárať deťom a mládeži 

podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času 

(turistika, cykloturistika, vzťah k histórií, osobnostiam)  

Prameň na Súši, n.o., 

Súš 2481,  

Stará Turá  

Vzdelávanie a výchova mládeže, rozvoj ich telesnej a duševnej kultúry, 

verejnoprospešné služby formou materiálnej, sociálnej a humanitárnej 

starostlivosti a pomoci.    

eRko- Hnutie 

kresťanských 

spoločenstiev detí 

v Starej Turej 

Počas pravidelných stretnutí pomáhajú pri neformálnom vzdelávaní detí 

a mladých ľudí, ponúkajú voľnočasové aktivity – výlety, tábory a pod., 

poradenstvo, kurzy, workshopy, semináre.   

Katolícka jednota 

Slovenska, pobočka 

Stará Turá 

Poskytujú terénne služby pre chorých a starých občanov napr. nákupy, 

sprevádzanie k lekárovi, duchovnú podporu, charitatívnu pomoc, sociálne 

poradenstvo, osvetovú činnosť, voľnočasové aktivity a iné. 

Diakonia pri ECAV 

Stará Turá  

Poskytujú služby v domácnosti pri zabezpečovaní pomoci a opatery o chorých a 

osamelých, duchovnú podporu, návštevné služby v sociálnych zariadeniach.   

Spoločnosť gen. M. R. 

Štefánika 

Vytvára priestor pre členov, ktorý sa spoločne snažia zachovať odkaz gen. 

Štefánika pre ďalšie generácie 

Zväz protifašistických 

bojovníkov 

Zväz protifašistických bojovníkov, je organizácia, ktorá združovala v minulosti 

väčšinou príslušníkov protifašistického odboja v druhej svetovej vojne, dnes vo 

väčšej miere ich sympatizantov.  

Slovenský zväz 

včelárov 

Na svojich zasadnutiach riešia včely, včelárstvo, napr. objednanie liečiv a s tým 

súvisiace dotácie z MP SR, zabezpečenie potrebných pomôcok a materiálu pre 

včelárov. 

Spoločnosť priateľov 

Kuby na Slovensku 

Asociácia priateľov Kuby na Slovensku vyhľadáva, podporuje a rozvíja 

spoločenské, kultúrne, športové a hospodárske vzťahy medzi občanmi a 

organizáciami Slovenskej a Kubánskej republiky. 

Únia nevidiacich a 

slabozrakých 

Občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich 

priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Ich poslaním je 

poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým 

postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie 

rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a 

kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. 

Slovenský zväz 

telesne postihnutých 

Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celorepublikový, 

dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, 

ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným 

postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, 

rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne 

postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby 

pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného 

alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, 

majetku, rodu, alebo iného postavenia. 



Poľovnícke združenie 

- LES Stará Turá 

Podieľa sa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej 

lovu, pričom poľovným revírom sú lesy v chotári Starej Turej. Predseda  Ing. 

Zatkalík  Miroslav 

Poľovnícke združenie 

- Polia Stará Turá 

Pôsobí na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie 

genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva SR, pričom 

poľovným revírom sú polia v chotári Starej Turej. Predseda  Ján Michalec 

Mestský futbalový 

klub Stará Turá 

MFK Stará Turá je nezávislou dobrovoľnou organizáciou združujúcou fyzické a 

právnické osoby a iné kolektívy s cieľom uspokojovania ich potrieb a záujmov 

formou športového vyžitia, predovšetkým v oblasti futbalu v Starej Turej. 

Venuje sa deťom a mládeži v rámci pravidelných tréningov a zúčastňuje sa 

súťaží organizovaných SZF.  

Mestský basketbalový 

klub Stará Turá 

 MBK Stará Turá je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho 

prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, a to najmä 

v športovom odvetví basketbalu. Poslaním je uspokojovať záujmy a záľuby 

občanov, predo všetkých mládeže v oblasti basketbalu a vytvárať podmienky na 

ich činnosť. Venuje sa basketbalu dievčat, ktoré v rámci klubu pravidelne 

trénujú a zúčastňujú sa súťaží celoslovenského charakteru i medzinárodných 

turnajov.  

Mestský kolkársky 

klub Stará Turá 

Nezávislá dobrovoľná organizácia združujúca osoby a kolektívy s cieľom 

uspokojovania ich potrieb a záujmov formou športového vyžitia, predovšetkým 

v oblasti kolkárskeho športu v St. Turej. Poslaním klubu je zabezpečovať rozvoj 

športovej a telovýchovnej činnosti v svojej pôsobnosti a vytvárať všetkým 

členom podmienky pre činnosť. Venuje sa výchove talentov, organizuje 

a zúčastňuje sa súťaží v kolkoch. Organizujú podujatie Turancup.   

Stolnotenisový klub 

Stará Turá 

Je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú 

záujmovú činnosť v telesnej výchove, a to najmä v športovom odvetví stolného 

tenisu. Venujú sa deťom a mládeži a umožňujú členom zúčastňovať sa 

v stolnotenisových súťažiach. 

Wushu centrum Stará 

Turá 

Centrum je športová organizácia, združujúca občanov za cieľom naplnenia ich 

potrieb vo výuke a šírení čínskych bojových umení a rozvoja telesných 

a duševných schopností členov. Zachovávajú princípy filozofických učení 

Ďalekého východu a nasmerovania ľudských aktivít v čase voľna na 

pozitívnejšie myslenie, konanie a ochranu pred negatívnymi vplyvmi 

v spoločnosti. Venujú sa deťom a mládeži, s ktorými pravidelne trénujú, 

zúčastňujú sa domácich i zahraničných súťaží.  

Združenie tenistov 

Oskoruša 

Je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú 

záujmovú činnosť v telesnej výchove, a to najmä v športovom odvetví tenisu. 

Venujú sa deťom a mládeži a umožňujú členom zúčastňovať sa v tenisových 

súťažiach. Organizujú podujatie Oskoruša cup.  

Strelecký klub Stará 

Turá 

SK ST je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca športových strelcov 

a ostatných záujemcov o športovo streleckú činnosť. Organizuje športovú 

streľbu v regióne Stará Turá, vyhľadáva nové talenty, organizuje súťaže, preteky 

v športovej streľbe.  

Karate klub Stará Turá 

Karate klub Stará Turá pôsobí v Starej Turej pri Základnej škole Stará Turá. 

Vychováva nové talenty v športovom odvetví karate, venuje sa využívaniu 

voľného času detí.   

Dobrovoľný hasičský 

zbor Stará Turá, 

Topolecká, Drgoňova 

Dolina, Papraď 

DHZ je jednotným  dobrovoľným občianskym združením. Podieľa sa na 

ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred 

požiarmi a živelnými pohromami. Hlavným cieľom DHZ je budovať, 

organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území mesta i SR v duchu 

týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi. Venuje sa 

mládeži a deťom, organizuje a zúčastňuje sa súťaží DHZ. Jednotlivé DHZ 

pôsobia v Starej Turej v budove požiarnej zbrojnice a v miestnych častiach 

Topolecká, Drgoňova Dolina, Papraď 

 


