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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 2015 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 2015 

 

 Správna rada nadácie v roku 2015 zasadala podľa potreby,  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 2014, ktorej súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014 a výrok audítora, 

- schválila výsledok hospodárenia za rok 2014, 

- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2016, 

- 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 , IČO 00 312002 

    500 € od PreVaK s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO 35 915749 

 

 Nadácia propagovala svoje poslanie a informovala o svojich aktivitách na stránkach 

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

 Dôstojným vyvrcholením záveru roka bolo konanie Benefičného koncertu Nadácie 

ŽIVOT dňa 6. decembra 2015 v Dome kultúry Javorina, kde boli ocenené významné 

osobnosti, ktoré reprezentujú Starú Turú, alebo urobili niečo dôležité a užitočné pre deti 

a mládež.  Ocenení boli pán Ján Mikláš – človek, ktorý väčšinu svojho života venoval 

rozvoju kultúry v našom meste a práci šéfredaktora Staroturianskeho spravodajcu. Ďalej to 

bol pán Viliam Matuška – mladý 27 - ročný muž, zakladateľ  železničného múzea a so 

svojimi priateľmi i jeho prevádzkovateľ, ktorí zachránili mnoho vzácnych exponátov. 

 V programe vystúpili deti materských škôl, základnej školy a  umeleckej školy.  

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

 

Urobili sme si štedrejšie Vianoce 
 

Ako po dva minulé roky, tak i počas tohtoročného predvianočného obdobia z iniciatívy 

Nadácie Život, ECAV a Rímskokatolíckej cirkvi sa úspešne realizoval projekt „Urobme si 

štedrejšie Vianoce“. Projekt je zameraný na zvyšovanie spolupatričnosti a ľudskej blízkosti 

v období, kedy každý z nás potrebuje pocítiť dobro, lásku a radosť. A práve tieto pocity 

prežívali ľudia, ktorí boli navštívení koledníkmi tesne pred Vianocami s krásnym vinšom 

a darčekmi.   

Potešiť a vyčariť úsmev na tvárach sme chceli starším osamoteným ľuďom a rodinám 

s deťmi, ktoré sa pasujú s ťažkými finančnými problémami. Ku aktivizovaniu mnohých ľudí 

nám pomohli farári z ECAV a Rímskokatolíckej cirkvi, MC Žabka, ale i mnohí ďalší, ktorí sa 

osobne angažovali a získali ďalších darcov. Využili sme ponuku ECAV a v modlitebni sme 

vytvorili centrálu, v ktorej sme prijímali všetky dary od mnohých dobrodincov. Vďaka 

dobrým ľuďom, ktorí pochopili našu snahu o budovanie lepšej a ľudskejšej komunity v Starej 

Turej sa sústredilo v danom priestore nielen množstvo domácich koláčikov a zákuskov, ale 

i hračiek, knižiek, sladkostí, oblečenia a drobností pre deti a mládežníkov, kozmetiky pre 

dospelých a praktických vecí do domácnosti. Nadácia ŽIVOT prispela kapustnicou 

a ovocnými balíčkami. Náročné delenie prebiehalo zopár hodín, aby sa podstatná časť 

projektu – návštevy rodín, mohla bezproblémovo rozbehnúť počas ďalšieho dňa. Tento rok 

sme získali veľký počet dobrovoľníkov, detí i dospelých, ktorí si našli čas a venovali ho 

návštevám 62 rodín. Mnohí z nich majú krásne zážitky z úprimnej radosti a šťastia 

navštívených a obdarovaných.  

Všetkým, ktorí sa zapojili rôznymi formami do projektu zostal v duši hrejivý pocit, že aj oni 

prispeli k tomu, aby mali štedrejšie a krajšie Vianoce viaceré domácnosti v Starej Turej. 

Možno pre niektorých starkých to bola jediná vianočná návšteva, ktorá im priniesla potešenie 

na celé vianočné sviatky. Veríme, že aj obdarovaným deťom žiarili očká šťastím nad 

nečakanými, ale o to radostnejšie prijatými darčekmi. Tieto chvíle radosti a šťastia sú 

najväčšou odmenou pre tých, ktorí pomohli dobrej veci kúpou alebo venovaním darčekov, 

napečením množstva chutného pečiva, pomoci pri delení balíčkov a návštevami jednotlivých 

rodín. Úprimná vďaka dobrí ľudia!   

        Júlia Bublavá – Nadácia ŽIVOT 

        Daniela Stuchlá – ECAV 

        Jarmila Lužná - RKC 



 Nadácia v roku 2015 bola prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb, kde nám bolo prispievateľmi poskytnutých 40 542 € a v rámci svojich 

dvoch kôl prispela finančnými prostriedkami vo výške  9 494,82  € (z ktorých bolo vrátené 

žiadateľmi 2 123 €). Z darov, dotácie mesta Stará Turá a grantu ČSOB nadácie sme prijali 

príspevky od fyzických osôb vo výške 1 763 € a od iných organizácií 6 231 €. Celá 

činnosť bola naďalej zameraná na spoluprácu pri organizovaní oboch kôl programu 

a pomoc zdravotne postihnutým a osamelým ľuďom. 

 

HOSPODÁRENIE NADÁCIE 

 
SÚVAHA k 31.12.2015  v € 

 k 31.12.2015 k 31.12.2015 

AKTÍVA   

Dlhodobý hmotný majetok 154 0 

Finančný majetok - pokladnica 349 172 

Finančný majetok - bankové účty 30 072 31 396 

Krátkodobé pohľadávky   

AKTÍVA CELKOM 30 575 31 568 

 

 

 

  

PASÍVA   

Základné imanie 15 103 15 103 

Časové rozlíšenie spolu 6 215 7 245 

Fondy nadácie 3 313 9 256 

Výsledok hospodárenia 5 944 -36 

Krátkodobé záväzky   

PASÍVA CELKOM 30 575 31 568 
 

 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2015 V € 

Stav k 31.12.2015 K 31.12.2015 

NÁKLADY   

Spotreba materiálu 331 842 

Opravy a udržovanie 0 0 

Ostatné služby 57 118 

Mzdové náklady 997 997 

Zákonné sociálne náklady 327 327 

Iné ostatné náklady, odpisy 325 263 

Predané cenné papiere 0 0 

Ostatné pokuty a penále 0 331 

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 13 764 39 512 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 4 270 5 156 

NÁKLADY SPOLU  20 071 47 546 

 

 

 

 

  



 

VÝNOSY 

Úroky, iné ostatné výnosy 7 3 

Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov 

0 0 

Prijaté príspevky od iných organizácií 7 258 6 232 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 13 764 39 513 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 4 986 1 763 

VÝNOSY SPOLU 26 015 47 511 

 

Daň z príjmov 

  

Výsledok hospodárenia po zdanení 5 944 - 36 

 

Výsledok  hospodárenia  za rok  2015  je strata 36 €. 

 

VÝNOSY A NÁKLADY V ROKU 2015 

Náklady na správu nadácie 

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

6.10.2014 rozpočet na rok 2015 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 2015 sú účtovne 

vedené oddelene a boli odsúhlasené Správnou radou nadácie. 

 

  Plán na rok 

2015 

Skutočnosť 

 k 31.12.2015 

 

Výnosy 

  

1 Dary  od právnických a fyzických osôb               5 000 7 995 

2 2% zo zaplatenej dane 20 000 41 895 

3 Prijaté úroky a iné ostatné výnosy 3 3 

4 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0 0 

 

 

   

 

Náklady 

  

A     

1 Program malých komunitných grantov                12 000 11 875 

2 Spotreba materiálu 500 842 

3 Iné ostatné náklady 100 109 

4 Príspevky na sociálnu, zdravotnú 

a verejnoprospešnú oblasť 

2 000 31 613 

5 Koordinácia Programu malých komun. 

grantov, vedenie účtovníctva 

1 400 1 325 

6 Ostatné služby 100 118 

7 Odpisy 234 154 

8 Ostatné pokuty a penále 0 331 

    



 

B Z toho náklady na správu nadácie   

1 Registračné poplatky, kolky, bankové 

poplatky a dane, poštovné, ostatné služby 

100 227 

2 Vedenie účtovníctva, manažovanie projektov     1 400 1 325 

3 Kancelárske potreby a ostatné výdavky , 

benefičný koncert              

350 842 

4 Aktualizácia programu   0 0 

5 Propagácia verejnoprospešného účelu 0 0 

 Náklady na správu nadácie spolu 1 850 2 394 

 

STAV FINANĆNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12. 2015 

 k 31.12.2015         k 31.12.2015 
Bankové účty 30 073 31 397 

Pokladnica 349 172 

Spolu bankové účty a pokladňa: 30 421 31 569 

 

Nadácia v roku 2015 podporila  tieto projekty: 

 

 Základná umelecká škola – Projekt „Rómeo a Júlia“                          v sume 418,50 € 

                                            Tanečné sústredenieFREE-ZEE DANCE 2015 

                                                                                                             v sume 396,20 € 

                                            Projekt „Sústredenie ľudovej hudby“ Turanček 

                                                                                                             v sume 360  €                                     

                                            Vyber si svoje povolanie                         v sume 275,94 €         

                                            Deň otvorených dverí v tanečnom konzervatóriu Evy 

Jácovej v Bratislave                                                                             v sume 313,20 €  

                                           Vývoj sláčikových nástrojov                    v sume 364,68 € 

 SLUHA, o.z. – História interaktívne                                                   v sume 500 € 

                         Muzikál Divadla Sluha                                               v sume 500 € 

                         Návšteva profesionálneho divadla                              v sume 360 € 

 Detská organizácia Fénix Stará Turá – „Junácka pasovačka“             v sume 500 € 

 Železničné múzeum Stará Turá – „Príprava exponátov pre múzeum (2. kolo)“ 

                                                                                           v sume 500 €  

 Mestský futbalový klub Stará Turá – „Wroclaw Trophy2015“           v sume 500 €                                                            

 Júlia Bublavá  – Benefičný koncert Dúha v srdci                               v sume 500 € 

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

                        „Parkour“                                                                                 v sume 440 € 

                        „Detský parlament mesta Stará Turá – vzájomne si rozumieť“  

                                                                                           v sume 390 € 

 RZ Zdravá škôlka pri IV.MŠ – „Pohyb očami malých športovcov“   v sume 392 €                                                                               

 Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina – „Popoludnie so zložkami záchranného 

systému a polície“                                                                                v sume 500 € 

 Zbor cirkvi bratskej – GO KIN – BALL                                              v sume 500 €   

 Katarína Vidová – Žihadielka                                                              v sume 388,80 € 

 Dom kultúry Javorina – Rozšírenie možnosti cvičenia v posilňovni na Papradi 

                                                                                                             v sume 415,50 € 

                                                    Rozlúčka s letom                                          v sume 500 € 



 

 
 

 

Z našej činnosti vyberáme: 

 

Otvorená náruč pre deti inak obdarené... 

Slnečná sobota 30. mája rozihrala úsmev na tvárach mnohých detí a ich rodičov 

v kopaničiarskej dedinke Podkylava. Bol to deň, ktorý patril rodinám z podjavorinskej oblasti, 

ktoré vychovávajú dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Vidieť tieto rodiny šťastné 

a spokojné bol zámer organizátorov 3. ročníka podujatia Otvorená náruč – Júlie Bublavej, 

Eriky Haluzovej, Ľudky Klempovej v úzkej spolupráci s členkami Komisie pre sociálne veci 

a bývanie v Starej Turej a Nadácie ŽIVOT.  

Podujatie ponúklo širokú paletu činností a aktivít, ktoré zaujali a nadchli nielen deti, ale aj ich 

rodičov. U detí chceme podporiť tvorivosť, hravosť, jemnú motoriku a radosť z pohybu. 

Ponúkli sme im možnosť modelovať s hlinou, vypletať košíky s pedigom. Top aktivita tohto 

ročníka bolo maľovanie na drevo ale hlavne na tričká. Deti sa s hrdosťou obliekli do 

vlastnoručne vymaľovaného trička, ktoré im bude pripomínať šťastím naplnený deň. 

Umelecké tvorenie  detí bolo pod patronátom a odborným dohľadom Magdalénky, Mišky, 

Moniky a Danielky, ktoré mali počas celého dňa plné ruky práce. V tvorivej činnosti ich 

zastavila  až podvečerná krátka búrka.  

Dievčatá, ktoré lákal dynamický tanec sa s nadšením nechali viesť skvelou Zumba 

tanečníčkou Soňou, ktorá vďaka svojej spontánnosti a priateľskosti zožala veľký úspech i pri 

tvorivej činnosti s textilom.  Nielen pre chlapcov, ale i pre dievčatá bola zaujímavá ponuka 

vyskúšať si streľbu so starodávnym lukom pod majstrovským vedením lukostrelca Ľuba, 

ktorý žne v tejto disciplíne i medzinárodné úspechy. Okrem lukostreľby nám ponúkol aj 

ukážku práce so sokolom. Zajazdiť si na koni alebo polohovať na cvičenom psíkovi boli 

ďalšie aktivity, ktoré pomáhajú týmto deťom pri riešení mnohých zdravotných problémov. 

Priestory Agrofarmy sú na tieto aktivity priam ideálne. Počas tvorenia detí využili ich rodičia 

možnosť predebatovať svoje problémy s pracovníkmi Sociálneho oddelenia v Starej Turej, 

alebo vzájomným odovzdávaním si osobných skúseností medzi sebou. Pre rodičov bola 

zaujímavá i prezentácia firmy Reha-Care, ktorá ponúka širokú paletu zdravotníckych 

pomôcok.   

Priestory Agropenziónu Adam nám ponúkli rôzne relaxačné možnosti: masáže, perličkový 

kúpeľ, bazén, masážne lôžka Ceragem, kozmetické poradenstvo pracovníčok firmy Mary 

Kay. Mnohým rodičom boli nápomocné i konzultácie s pracovníkmi ÚPSVaR. Tieto 

stretnutia sú dôležité pre obe strany. Pracovníci Úradu práce a rodiny z Nového Mesta nad 



Váhom a Myjavy dôkladnejšie spoznávajú rodiny v neformálnom prostredí, majú možnosť 

spoločne hľadať formu pomoci a legislatívne možnosti podpory zo strany štátu,  rodičia 

vnímajú pracovníkov nielen ako úradníkov, ale spoznávajú ich aj v inom rozmere. 

Spoločné opekanie oživené hudbou a spevom skupiny Šramel bolo krásnym zavŕšením 

skvelého dňa. Deti aj rodičia sa vracali domov primerane unavení ale zároveň šťastní, 

v radostnom očakávaní ďalšieho ročníka podujatia Otvorená náruč.  

Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní 

Otverenej náruče – p. Haluzovej, p. Klempovej, členkám Komisie pre sociálne veci a bývanie 

v Starej Turej, p. Petrovičovej a Nadácii ŽIVOT, p. Lacovej a všetkým lektorom tvorivých 

workshopov.  

Veľké poďakovanie od všetkých účastníkov podujatia Otvorená náruč patrí generálnemu 

sponzorovi - ČSOB Nadácii.  

Júlia Bublavá, predsedníčka Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

Popoludnie s hasičmi a záchrannými zložkami v Drgoňovej doline 

 

V piatok 22. mája 2015 od 15.00 h sa na ihrisku v Drgoňovej doline konalo popoludnie so 

zložkami záchranného systému a polície. Ukážka práce hasičov, záchranárov a policajtov bola  

zameraná na zachraňovanie osôb pri dopravnej nehode a hasení motorového vozidla 

s vysvetlením všetkých činností jednotlivých členov záchranného systému a oboznámením sa 

so záchranou osôb tak, aby nedošlo k ďalším zraneniam. Akcia bola spojená s ukážkou práce 

polície a policajného psa, zadržiavania páchateľa a zoznámenie s technikou, výstrojom 

a výzbrojou policajného zboru.  

Pre menšie deti boli pripravené hry a po ich absolvovaní dostali odmenu vo forme balíčka 

naplneného vďaka sponzorom akcie. Súčasťou programu bolo aj maľovanie na tvár 

a opekanie špakáčikov. Pre všetkých účastníkov bolo pripravené občerstvenie. 

Akciu podporili Nadácia ŽIVOT Stará Turá, SVAMAN spol. s. r. o. Myjava, 

ELEKTROINŠTALA spol. s. r. o., Nové Mesto nad Váhom a Bánovecké mliekarne.  

Ďakujeme všetkým návštevníkom, že aj napriek nepriazni počasia sa akcie zúčastnili a tešíme 

sa na stretnutie v ďalšom roku.  

 

 

 
 

 

 

http://www.drgonovadolina.jecool.net/2/?q=node/93
http://www.elektroinstala.sk/


Shakespeare´s day 

     V stredu 17. júna sa v Dome kultúry Javorina stretli všetci tí, ktorí majú radi cudzie jazyky 

a chcú ostatným predviesť to, čo sa počas roka naučili. 

Bolo nás tento rok naozaj neúrekom – 160 detí a 7 pedagógov. V jedenástich vstupoch sa nám 

predstavili žiaci 1. stupňa s pásmom piesní a tancom a žiaci 2. stupňa s krátkymi scénkami 

alebo piesňami. Veľmi sme sa tešili na vystúpenie dramatického krúžku pod vedením pani 

učiteľky Ľ. Bajjaniovej, ktorý získal tento rok na celoslovenskej súťaži v Nitre 2. miesto. 

Aby sme podávali čo najlepšie výkony, počas prestávky sme si trochu oddýchli a občerstvili 

sme sa. 

Celé predpoludnie sme strávili v príjemnom prostredí a dobrej nálade a boli sme pyšní, že 

naše predstavenia v angličtine alebo v ruštine sa obecenstvu páčili. Najviac nás zaujali 

Adamsovci - nielen svojimi výkonmi, ale aj strašidelným zamaskovaním. 

Naše poďakovanie patrí Nadácii ŽIVOT za finančné prostriedky, Domu kultúry Javorina za 

poskytnutie priestorov a všetkým účinkujúcim za perfektné výkony. A taktiež samozrejme 

pani učiteľkám, ktoré žiakov pripravovali – p. uč. Hollej, Hanákovej, Kotrasovej, Ilušákovej, 

Hudečkovej, Bajjaniovej a Haverovej. 

Tešíme sa na stretnutie o rok. 

Mgr. Anna Haverová, uč. ANJ 

 

 

 
 

 

Canisterapia v materskej škole 

Dňa  3.6.2015 navštívili našu Materskú školu Stará Turá záchranári Slovenskej republiky, 

K 7- Psovodi zo Žiliny. Túto aktivitu sme organizovali v rámci realizácie projektu Nadácie 

ŽIVOT z „Programu malých komunitných grantov 2014“ a za finančnej podpory 

Rodičovského združenia pri MŠ Stará Turá. Prostredníctvom novej alternatívnej metódy, tzv. 

canisterapie sme chceli navodiť príjemné a krásne pocity u detí, viesť ich k uvoľneniu 

a upokojeniu priamym kontaktom so psami. Canisterapia je založená na priamom  pozitívnom 

pôsobení psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Jej základy spočívajú 

v motivácii a v následnom silnom emocionálnom zážitku dieťaťa. Je veľmi vhodná najmä pre 

deti, s ktorými je ťažšie nadviazať kontakt. Ďalšou významnou vlastnosťou psa, ktorá sa pri 

terapii často využíva je jeho živočíšne teplo. Prostredníctvom aktivít, ktoré si pre nás 

pripravili záchranári, sa nám podarilo tieto ciele splniť. Deti sa dotýkali psíkov, hladkali ich, 

nadväzovali očný  kontakt, kŕmili ich, hrali sa s nimi. Na úvod sa záchranári prezentovali 

divadielkom  „O psíčkovi a mačičke“, kde vystupovali aj štvornohí herci. Potom sa deti 



presunuli do areálu MŠ, kde boli pripravené jednotlivé stanovištia. Na začiatku sa psíkovia so 

svojimi pánmi predstavili a ukázali deťom, ako spoločne  poslúchajú na prvé slovo všetky 

pokyny. Na prvom stanovisku mali deti pripravenú  prekážkovú dráhu s kŕmením psíka, ďalej  

prechod 5 metrov dlhým tunelom, na konci ktorého pripínali psíkovi obojok,  prekážkovú 

dráhu s preskakovaním a plazením v krátkom tuneli a hodením loptičky do správneho košíka. 

Tieto aktivity boli zamerané na rozvoj hrubej motoriky. Na ďalšom stanovišti boli  ukážky 

ako psík rieši hlavolamy (hľadanie piškótky pod pohárikmi, hádzanie a chytanie loptičky 

deťom). Záchranársky psík hľadal aj stratené deti  a schovanú loptičku (ukážka revíru –

vyštekania detí). Deti si vyskúšali nosítka UT 2000, záchranári nám ukázali ako sa 

transportuje zranená osoba a na poslednom stanovišti sa hrali so psychomotorickým padákom 

a farebnými loptičkami.  

Realizácia projektu „Ako pomáhať deťom zvládať stres a predchádzať agresivite“ prispela 

k zefektívneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v Materskej škole Stará Turá, ale najmä 

ovplyvnila  rozvoj komunikácie a pozitívnych osobnostných vlastností detí. Deti pri kontakte 

so psíkmi  prijateľným spôsobom vyjadrovali svoje pocity, prekonávali strach a učili sa 

rešpektovať druhých. Prostredníctvom spätnej väzby sa budeme snažiť  i v spolupráci 

s rodičmi upevniť v deťoch prežité dojmy a zážitky.  

Ďakujeme za finančnú podporu Nadácii ŽIVOT Stará Turá a Rodičovskému združeniu pri 

MŠ.                                

                                                                          Za materskú školu Mgr. Elena Sládková 

 

 
 

„Morena, Morena, des´ klúče podela…“ 
Takúto a ešte iné piesne sa 45 detí z materskej školy pod Salašom naučili pred 

veľkonočnými sviatkami na výlete na Gazdovskom  dvore v Turej Lúke. A nielen to, 

oboznámili sa s veľkonočnými zvykmi a tradíciami nášho regiónu. Celú atmosféru 

umocňovalo prostredie útulnej izbičky v starodávnom štýle a príjemní hostitelia v myjavských 

krojoch. Spoločne sme vyrobili Morenu, ako symbol zimy a vyniesli ju von, aby ukončila 

svoju vládu a mohla prísť jar s teplým slniečkom. Deti potom podľa tradície vyrobili 

„letečko“- na brezovú  halúzku uviazali pekné farebné stužky, biely čipkový ručník, 

maľované vajíčka a  pustili sa do ďalšej práce. Dievčatá viazali vajíčka do gázy s rastlinkou, 

ktoré gazdiná dala variť s cibuľovými šupkami, chlapci pomáhali pri pletení korbáča a učili sa 

šibačkovú riekanku. Za znenia harmoniky a spevu detí sme vyniesli letečko na dvor a chlapci 

upleteným korbáčom vyšibali gazdinú, ktorá im dala uvarené vajíčka. Pohostila nás 



bylinkovým čajom a chutným lekvárovým chlebíkom. Deti odchádzali spokojné  s novými 

zážitkami a skúsenosťami.  

Preto by sme chceli i touto cestou poďakovať Nadácii ŽIVOT za finančný dar, vďaka 

ktorému deti prežili nielen príjemné dopoludnie, ale i tvorivé popoludnie so svojimi 

najbližšími. Po krátkom kultúrnom programe z  básní, piesní, vinšovačiek a prekáračiek, ktoré 

sa  deti naučili, pustili sa s pomocou rodičov a  chuťou do tvorenia veľkonočných 

dekorácií.Vyzdobili si tiež medovníkových zajačikov, sliepočku, kačku a vajíčko, ktoré nám 

napiekla pani Čierniková. Za šikovnosť bolo každé dieťa odmenené sladkým 

prekvapením.Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutia. 

                                                                            Učiteľky z tried č.4 a 6, MŠ Hurbanova 153 

 

 

             
 

       
 

 

WROCLAW-TROPHY 2015 

V dňoch od 9. – 13.7.2015 sme s ročníkom U15 /2000 a mladší/ reprezentovali Mestský 

futbalový klub Stará Turá v poľskej Wroclawi. Našu účasť predchádzala organizácia „Plesu 

futbalistov“ a finančný výťažok z neho. Akcia bola tiež podporená Nadáciou ŽIVOT, ktorej 

veľmi pekne ďakujeme. 

Na medzinárodnom turnaji Wroclaw-trophy 2015 sa zúčastnilo 200 tímov z Rumuska, 

Belgicka, Nemecka, Čiech, Poľska, Maďarska, Holandska, Rakúska a i. 

V našej kategórii U 15 bolo 12 skupín. Počas minuloročného turnaja sa nám nepodarilo 

postúpiť zo skupiny vyššie. Tentoraz však boli výsledky lepšie. Po jednej výhre /strelec gólu: 

Andrej Otrubný/ a dvoch remízach s mužstvami KS Barycz Milicz, LKS Kamienica Polska 

a TJ Sokol Kosťany sme postúpili zo skupiny medzi prvých šiestich a hrali o ďalšie 

umiestnenie. Žiaľ, prehra 0:2 s maďarským Gyongyosi Atletikai klubom nám zabránila 

bojovať o pohár. V poslednom zápase s poľským mužstvom SKIS Pegaz sme síce uhrali 

remízu, ale nakoniec penaltové skóre 3/4 nám nepriniesol piate, ale šieste miesto.  



Našim cieľom  z účasti na medzinárodnom turnaji bolo podporovať u detí hlavne aktivitu a 

motiváciu k ďalšej športovej činnosti, ale i  oboznamovať sa so športovou kultúrou a inými 

aktivitami zúčastnených  krajín. 

Počas pobytu naši hráči však nielen hrali, ale snažili sme sa im pripraviť i zaujímavý program, 

napr. jazda na motokárach či návšteva zápasu amerického futbalu na mestskom štadióne 

Wroclaw Slaska s kapacitou 42 tisíc miest. 

Za podporu ďakujeme p. Cibulkovej Zuzke, rodičom detí, vedeniu MFK, Nadácii ŽIVOT, 

šoférovi p. Redajovi Františkovi, ale hlavne trénerovi p. Sekerkovi Igorovi za trpezlivú 

a kvalitnú prácu s mládežou. 

Zoznam zúčastnených hráčov: A. Otrubný, A. Druk, D. Klement, F. Bajjani, T. Dzuro, J. 

Záhora, M. Cibulka, T. Vrzala, A. Tanglmayer, D. Sekerka, M. Pisca, M. Puškár, M. Batka, F. 

Nemec, M. Lukáč, L. Liška, A. Bundala, M. Žoldák. 

Chlapci ďakujeme. 

                                                                                                   Za MFK Sylvia Záhorová 

 

 
 

 

Už   5.ročník  regionálnej športovej olympiády v materskej škole 

Dňa 14. mája sa uskutočnila v materskej škole pri cukrárni športová olympiáda  detí 

predškolského veku „ HVIEZDIČKY“. Prišli  kamaráti z regionálnych materských škôl – 

z Lubiny, zo Bziniec pod Javorinou, Kostolného a samozrejme domáce družstvá, aby sme si 

zmerali sily.  Súťažili sme v skoku,  v hode, kolobežkový slalom, v behu cez prekážky, vození 

nákladu vo fúriku a svoju zručnosť sme si vyskúšali pri chôdzi po zvýšenej rovine 

s pingpongovou loptičkou v lyžičke.  Športového ducha v nás podporila olympijská hudba 

a samozrejme nechýbala ani olympijská zástava s olympijským ohňom. A pretože sme 

správni Slováci, ani slovenská  zástava a hymna. Po namáhavých športových výkonoch sme 

sa posilnili a plní očakávania sa ponáhľali opäť na školský dvor na vyhodnotenie piateho 

ročníka športovej olympiády „ Hviezdičky.“  Všetci olympionici boli víťazi, za čo ich čakali 

hodnotné ceny  i s medailou.  

Ďakujeme p. Cibulkovej za sponzorský finančný dar na dopravu detí z hosťovských 

materských škôl, tiež MFK Stará Turá za poskytnutie vozidla. Veľká vďaka patrí NADÁCII  

ŽIVOT  za poskytnutý finančný príspevok na uskutočnenie akcie, ktorá spája a podporuje 

interaktívne vzťahy medzi MŠ nášho regiónu.  

                        Za III. MŠ uč. Rumíšková, Rzavská 

 

 

 



 

 

 

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, Materskému centru Žabka. 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, 17.05.2016 


