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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 2016 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 boli z  oblasti ochrany a podpory zdravia, podpory a rozvoja športu; 

zachovania kultúrnych hodnôt, organizovania a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. 

 

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. V posledných rokoch sa nadácia v zásadnej miere 

zameriava a podporuje charitatívnu činnosť a na pomoc deťom so zdravotným postihnutím. 

 

Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí prípadne 

mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.  

 

 

 

 

ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2016 

 

 Správna rada nadácie v roku 2016 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 2015, ktorej súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015 a výrok audítora, 

- schválila výsledok hospodárenia za rok 2015, 

- zverejnila špecifikáciu podielu 2 % zaplatenej dane a zaregistrovala nadáciu v komore 

notárov ako prijímateľa, 

- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2017, 

- 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. 
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Nadácia prijala  finančné dary, dotácie a granty vo výške 12 751,25 €.  

 

 Nadácia propagovala svoje poslanie a informovala o svojich aktivitách na stránkach 

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

spracovaním propagačného materiálu. 

 Dôstojným vyvrcholením záveru roka bolo konanie Benefičného koncertu Nadácie 

ŽIVOT dňa 4. decembra 2016 v Dome kultúry Javorina, kde bola ocenená významná 

osobnosť a to pán Ing. Juraj Borovský predseda a zakladateľ Nadácie ŽIVOT pri 

príležitosti XX. výročia vzniku nadácie.  

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

 Uskutočnili sme V. 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 
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 Nadácia v roku 2016 bola prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb, kde nám bolo prispievateľmi poskytnutých 49 595,32 € a v rámci 

svojich dvoch kôl prispela finančnými prostriedkami vo výške  9 694,74 € a fyzickým 

osobám 37 970,86 €. Z prijatého podielu zaplatenej dane sa celkovo vyplatilo 47 665,60 €. 

Celá činnosť bola naďalej zameraná na spoluprácu pri organizovaní oboch kôl programu 

a pomoc zdravotne postihnutým a osamelým ľuďom. 

 

HOSPODÁRENIE NADÁCIE 

 
SÚVAHA k 31.12.2016  v € 

 k 31.12.2015 k 31.12.2016 

AKTÍVA   

Dlhodobý hmotný majetok 0 0 

Finančný majetok - pokladnica 172 1 357 

Finančný majetok - bankové účty 31 396 33 996 

Krátkodobé pohľadávky   

AKTÍVA CELKOM 31 568 35353 

 

 

 

  

PASÍVA   

Základné imanie 15 103 15 103 

Časové rozlíšenie spolu 7 245 9 174 

Fondy nadácie 9 256 9 221 

Výsledok hospodárenia -36 1 855 

Krátkodobé záväzky   

PASÍVA CELKOM 31 568 35 353 
 

 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2015 V € 

Stav k 31.12.2015 K 31.12.2016 

NÁKLADY   

Spotreba materiálu 842 1 878 

Opravy a udržovanie 0 0 

Ostatné služby 118 525 

Mzdové náklady 997 997 

Zákonné sociálne náklady 327 327 

Iné ostatné náklady, odpisy 263 132 

Predané cenné papiere 0 0 

Ostatné pokuty a penále 331 0 

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 39 512 47 666 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 5 156 12 254 

NÁKLADY SPOLU 47 546 63 280 

 

 

 

 

  



 

6 

 

 

VÝNOSY 

Úroky, iné ostatné výnosy 3 2 

Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov 

0 0 

Prijaté príspevky od iných organizácií 6 232 12 751 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 39 513 47 166 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 1 763 4 716 

VÝNOSY SPOLU 47 511 65 133 

 

Daň z príjmov 
  

Výsledok hospodárenia po zdanení - 36        1 855 

 

Výsledok  hospodárenia  za rok  2016  je 1 355 €. 

 

VÝNOSY A NÁKLADY V ROKU 2016 

Náklady na správu nadácie 

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

16.11.2015 rozpočet na rok 2016 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 2016, sú účtovne 

vedené oddelene a boli odsúhlasené správnou radou nadácie. 

 

  Plán na rok 

2016 

Skutočnosť 

 k 31.12.2016 

 

Výnosy 

  

1 Dary  od právnických a fyzických osôb               15 000 17 467 

2 2% zo zaplatenej dane 35 000 49 595 

3 Prijaté úroky a iné ostatné výnosy 2 2 

4 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0 0 

 

 

   

 

Náklady 

  

A     

1 Program malých komunitných grantov  11 875 9 695 

2 Spotreba materiálu 842 1 878 

3 Iné ostatné náklady 109 132 

4 Príspevky na sociálnu, zdravotnú 

a verejnoprospešnú oblasť 

44 668 59 420 

5 Koordinácia Programu malých komun. 

grantov, vedenie účtovníctva 

1 325 1 325 

    

6 Ostatné služby 118 525 

7 Odpisy 154 0 

8 Ostatné pokuty a penále 331 0 
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B Z toho náklady na správu nadácie   

1 Registračné poplatky, kolky, bankové 

poplatky a dane, poštovné, ostatné služby 

227 658 

2 Vedenie účtovníctva, manažovanie projektov     1 325 1 325 

3 Kancelárske potreby a ostatné výdavky , 

benefičný koncert              

842 1 878 

 Náklady na správu nadácie spolu 2 394 3 861 

 

STAV FINANĆNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12. 2016 

 k 31.12.2015         k 31.12.2016 
Bankové účty 31 397 33 996 

Pokladnica 172 1 357 

Spolu bankové účty a pokladňa: 31 569 35 353 

 

Nadácia v roku 2016 podporila  tieto projekty: 

 

 Strelecký krúžok pri ZŠ  Stará Turá  - Strelecký krúžok                          vo výške 200 € 

 Mestský futbalový klub – Wroclaw Trophy 2016                                   vo výške 500 € 

 Železničné múzeum – Reštaurátorská dielňa                                              vo výške 400 € 

 Detská organizácia Fénix – Vandrovanie s rozprávkou                            vo výške 500 € 

 Radosť deťom – Benefičný koncert Dúha v srdci                                     vo výške 500 € 

 Mgr. Júlia Bublavá – Cesta za zdravím                                                      vo výške 500 € 

 Pomôžme deťom – Ukážme deťom krásne Slovensko                              vo výške 500 € 

 toRun Stará Turá – Športom byť súčasťou našej nadácie                          vo výške 500 € 

 Strelecký krúžok – Strelecký krúžok                                                          vo výške 500 € 

 Rodičovská rada pri ZUŠ výtv. odbor – Vyber si svoje povolanie          vo výške 133,74 € 

 Rodičovská rada pri ZUŠ – Malí veľkí herci                                              vo výške 360 € 

 Rodičovská rada pri ZUŠ – Jesenné víkendové sústredenie FS Turanček vo výške 450 € 

 Darujme radosť – Otvorená náruč                                                               vo výške 500 € 

 DHZ Drgoňova Dolina – Popoludnie so zložkami záchranného systému a polície 

                                                                                                                     vo výške 500 € 

 Rodičovské združenie Zdravá škôlka pri IV.MŠ – Šport v staroturianskom regióne 

                                                                                                                          vo výške 441 € 

 Mestský futbalový klub – Zasnežené kopačky                                            vo výške 500 € 

 Železničné múzeum – Príprava na otvorenie múzea                                    vo výške 500 € 

 Mládež RK cirkvi – Sobotnajší futbal a volejbal                                          vo výške 300 € 

 Centrum voľného času – Detský parlament                                                   vo výške 300 € 

 Centrum voľného času – Environmentálna  výchova                                   vo výške 480 € 
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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 
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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 
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Popoludnie s hasičmi a záchrannými zložkami v Drgoňovej doline 

V piatok 27. Mája 2016 o 15,00 hodine sa na ihrisku v Drgoňovej doline konalo popoludnie 

so záchrannými zložkami určené predovšetkým pre deti k ich nastávajúcemu sviatku 1. júna. 

Toto piatkové slnečné popoludnie začalo predvedením práce psovoda a policajného psa 

s ukážkou zadržania páchateľa. Do programu prispela ukážkou svojej práce polícia z 

obvodného oddelenia policajného zboru Stará Turá a svoju techniku predviedla motorizovaná 

jednotka z Krajského riaditeľstva policajného zboru. Spolu s ukážkami techniky hasiči z 

HaZZ z Myjavy deťom predviedli i dynamickú ukážku záchranných činností zameraných na 

vyslobodzovanie zranenej osoby z havarovaného vozidla, ako sa zachraňujú osoby pri 

dopravnej nehode ukázali členovia rýchlej zdravotnej pomoci z Myjavy. Likvidáciu požiaru 

horiaceho vozidla predviedli členovia domáceho Dobrovoľného hasičského zboru. Ukážka 

bola komentovaná s vysvetlením všetkých činností jednotlivých členov záchranného systému 

postupu pri vyslobodzovaní ako aj pri ošetrovaní zranených osôb.  

Pre deti boli počas celého popoludnia pripravené hry a po ich absolvovaní dostali deti balíček 

naplnený sladkými odmenami. Súčasťou programu bolo opekanie špekáčikov a využitie hradu 

na skákanie zapožičaného od firmy PREVAK. Pre rodičov detí a účastníkov popoludnia  bolo 

pripravené občerstvenie . 

Celé popoludnie podporilo mesto Stará Turá , KLIMSTAHL s.r.o. , STELLA TOUR – p. 

Hankócy . Akcia bola financovaná najmä z prostriedkov Nadácie ŽIVOT Stará Turá. 

Touto cestou ďakujeme všetkým zložkám, ktoré  sa podujatia zúčastnili. Poďakovanie 

rovnako patrí aj všetkým sponzorom a mestu za pomoc pri realizácii popoludnia zo 

záchrannými zložkami a návštevníkom, ktorí sa zúčastnili akcie.  Tešíme sa na stretnutie 

o rok.  

Ing. arch. Katarína Robeková, DHZ Drgoňova Dolina  

Krásne dni v Žítkovej 

Väčšina z dospelých vie, že byť rodičom je úloha krásna, život naplňujúca, ale aj náročná 

a občas veľmi ťažká. Byť však rodičom, ktorý vychováva dieťa so zdravotným postihnutím, 

je oveľa náročnejšie, nielen z dôvodu samotnej výchovy a starostlivosti, ale i z dôvodu 

mnohých predsudkov a neochoty spoločnosti prijať  inakosť takýchto detí.  

V Starej Turej žije pomerne početná skupina detí s rôznymi formami postihnutia. Členky 

Komisie pre sociálne veci a bývanie v spolupráci s pracovníčkami sociálneho oddelenia MsÚ 

Stará Turá majú dlhodobý cieľ napomáhať tejto skupine detí. Ponúkli 16 rodinám, 

predovšetkým tým, ktoré vychovávajú deti s autizmom dvojdňový rekondičný pobyt v hoteli 
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Kopanice v Žítkovej spojený s odbornými konzultáciami pre rodičov. Záujem o pobyt 

prejavilo 11 rodín, ktoré sa stretli v pondelok 12. 9. v prekrásnom kopaničiarskom prostredí 

nad Starým Horzenkovom. Krásne, takmer letné počasie, priateľskosť a rodinná atmosféra 

v hoteli ponúkla deťom a rodičom dokonalý priestor na relax, zábavu, tvorivosť a konzultácie 

nielen s odborníkmi, ale dôležitá bola i výmena osobných skúseností medzi rodičmi. Celú 

skupinu detí a rodičov stmelil skvelý animátor Marián Magdoško, ktorý svojimi súťažami, 

bohatou fantáziou a nespútanou energiou všetkých naladil na športového a súťaživého ducha. 

Medzi dospelými a deťmi sa vytvorili hlbšie priateľstvá, celé podujatie sa nieslo v priateľskej, 

takmer rodinnej atmosfére. Počas celého pobytu mali rodičia možnosť diskutovať o svojich 

problémoch so špeciálnymi pedagogičkami Ľubkou Babulicovou a Vierkou Juricovou, čo 

bolo obohatením pre obe strany. Program pomáhali tvoriť aj deti – Janka Štepanovicová bola 

lektorkou tanca. Vo veselom víre Zumby sa vlnila celá skupina, ale únava postupne väčšinu 

premohla a záver dotiahla Janka sama. Ďalším hudobne nadaným mládežníkom bol Lucas 

Kadlečík, odborník v hre na ozembuch. Pri večernom opekaní spolu s Mariánom a jeho hrou 

na gitaru vytvorili skvelý večer naplnený spevom a tancom.  

Neďaleko hotela Kopanice sa nachádza aj dom poslednej Žítkovskej bohyne, vedmy. Bola to 

žena, ktorá liečila bylinkami, vedela nájsť stratené, alebo ukradnuté veci, ale dokázala tiež 

chrániť pred urieknutím. Využili sme blízkosť hotela a počas krátkej turistickej prechádzky 

sme navštívili jej dom, osviežili sme sa na susednom salaši. Hotel nám okrem výbornej 

kuchyne ponúkal aj wellness služby, ktoré boli príjemným spestrením pre všetkých 

účastníkov. Nezaháľali sme však ani v športových a tvorivých aktivitách. Každý si z pobytu 

odniesol vlastnoručne namaľované tričko, svietniky, vymaľoval si mandalu, deti získali 

množstvo cien za svoje športové výkony počas paralympiády. Mamy boli za tvorivé aj 

športové výkony odmenené balíčkom od firmy Yves Rocher.  

Všetko sa raz skončí – či to dobré, a či zlé. Našťastie, pre nás bol čas strávený na kopaniciach 

skutočne naplnený radosťou a veľkou spokojnosťou. Hotel Kopanice v Žítkovej ponúkol 

priestor a podmienky, aby sa tieto deti cítili šťastné a akceptované so svojimi špecifikami. 

Preto aj rozlúčka s novými priateľmi a s hotelom, ktorý môžeme nazvať oázou pokoja, bol 

ťažký. Veríme, že sa nám podarí zopakovať takto skvele prežité dni aj v budúcnosti. 

Za krásne dva dni, počas ktorých pookriali srdiečka mám a rozveselili sa mysle zúčastnených 

detí ďakujeme sponzorom: 

Nadácii ŽIVOT 

ELSTER s.r.o. 

ELSTER Water Metering system s.r.o.  

SENSUS Slovensko a.s. 

JUSTUR s.r.o.  

 

 

autor: Júlia Bublavá za Komisiu pre sociálne veci a bývanie a Sociálne oddelenie MsÚ 

Tábor Tatranská Lesná  3.7.-10.7.2016 
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                     Je konečne nedeľa 3.7. a my sa schádzame na stanici v Starej Turej plní 

očakávania. Do vlaku nastupujeme s veľkou radosťou a cesta nám rýchlo ubieha, lebo sa 

zoznamujeme medzi sebou a obdivujeme krásy nášho Slovenska zatiaľ len z vlaku. Konečne 

sme sa dočkali. Sme tu. S otvorenou náručou nás víta Medzinárodný letný tábor Matice 

Slovenskej v Tatranskej Lesnej. Sú tu deti z Ukrajiny, Čiech, Rakúska, Chorvátska, Srbska a 

samozrejme zo Slovenska. Po rýchlom ubytovaní a vybalení sa sme už sliedili očami po 

našich tatranských končiaroch, po   "spolutáborníkoch" a ihrisku, kde sa chceme hrať. Okolie 

sme preskúmali podrobne a tešili sme sa, čo všetko pre nás tábor pripravil. Večer bolo 

slávnostné privítanie všetkých účastníkov, i vysvetlenie pravidiel života v tábore. No a spánok 

nám po takej dlhej ceste padol vhod. 

                         A prišiel pondelok. Po rannej rozcvičke s názvom " Vítanie slnka" a 

následných raňajkách sme sa vybrali spoznávať naše veľhory. Túlavé topánky nás zaviedli až 

ku tajomnom opradeným Studenovodským vodopádom, ktoré sme si naplno vychutnali. Po 

občerstvení na Bilíkovej chate sme sa cez Starý Smokovec vrátili späť do tábora. Nádherné 

počasie umocnilo jedinečný zážitok z našej prvej tatranskej túry. Po obede s kilometrami v 

nohách sme mali oddychový program. Po odpočinutí sa tatranskou elektrickou dráhou 

presúvame do Tatranskej Lomnice, kde navštívime múzeum tatranskej prírody a TANAP-u. 

Krásny dokumentárny film o medveďoch umocnilo veľmi pútavé rozprávanie o tatranskej 

prírode ochranárom TANAP-u. Hitom tábora sa stala skutočnosť, že medvieďa po narodení 

váži iba 0,5kg. To si zapamätal každý z nás a vedeli by sme to aj keby nás niekto zobudil o 

polnoci. No a potom vidieť všetky tie expozície múzea bol neskutočný zážitok. Večer nám 

prišiel ešte o tatranskej prírode a práci horských záchranárov porozprávať riaditeľ HZS pán 

plk. Ing. Jozef Janiga. A potom v tatranskej chladnej večernej prírode sme sa rozohriali 

rôznymi zábavnými hrami pod vedením našich vedúcich. Tieto hry na šikovnosť, obratnosť, 

rýchlosť a pozornosť nás aj s čistým horským vzduchom unavili natoľko, že sme pri tónoch 

gitarových piesní zaspávali, ani sme nevedeli ako. 

                          Po príjemnom a kvalitnom spánku sme sa prebúdzali do krásneho slnečného 

utorňajšieho rána a túžobne očakávali, čo nám ďalší deň prinesie. Čakalo nás dopoludnie 

rôznych súťaží, pri ktorých si kamaráti musia pomáhať. Bolo to zaujímavé tým, že sme boli 

rozdelení tak, aby všetky zúčastnené krajiny tábora, mali svojich zástupcov v každom 

družstve, takže rečové bariéry museli nabok. Každé družstvo si vymyslelo svoj názov a 

muselo absolvovať všetkých 12 stanovíšť. Avšak víťaz môže byť len jeden a tak sme všetci 

bojovali pod heslom : "Jeden za všetkých a všetci za jedného". Popoludní nám naši vedúci 

pripravili prekvapenie. S rúškom tajomstva sa potichučky zakrádame k električke a ňou sa 

presúvame do Tatranskej Lomnice.  
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A čo ďalej? S veľkou dávkou nedočkavosti a zvedavosti sme kráčali za našimi vedúcimi a 

zrazu nám bolo všetko jasné. Pred nami sa zjavila Tatranská bobová dráha. To bolo radosti, 

vyšantili sme sa dosýta, lebo takýto druh adrenalínu nám spôsoboval nesmiernu radosť. A je 

tu večer, sme príjemne unavení a krásna zelená lúka nás už víta. Na obrovskej deke sa učíme 

kamarátske hry ako RUKY, PAPUČA, KRUHY...kde smiech je našim spoločníkom, až kým 

nepadáme od únavy. Ideme spať. 

Ani nevieme ako, je tu streda. Budíček už o šiestej ráno je predzvesťou krásneho, no 

náročného dňa. Električka nás odviezla na Štrbské pleso, z ktorého nás čakala nenáročná túra 

na vodopád Skok. Cestou vdychujeme do pľúc čistý tatranský vzduch a kocháme sa 

nádhernými výhľadmi. Je to hra tatranskej prírody a má veľmi pozitívny vplyv na našu náladu 

a pocity. Sme nadšení a s vďačnosťou prijímame všetky jej výzvy... 

Ale prekvapeniam ešte nie je koniec. Večer k nám zavítal kúzelník Talostan a predviedol nám 

nezabudnuteľnú bublinovú show. Po jeho predstavení sme sa s veľkou radosťou mohli 

presunúť k večernému táboráku, kde už na nás čakala opekačka. Vôňa špekačiek sa niesla 

hádam až do Starej Turej. Šťastní a príjemne unavení opäť líhame do svojich postelí. 

Je tu štvrtok. Hurá! Konečne sme sa dočkali dlho ohlasovaného aquaparku v Poprade. 

Vybláznili sme sa na tobogánoch, v bazénoch, v jakuzzi i na Mayskej pyramíde. Poobede sme 

mali povinný oddych a tak sme aj skutočne oddychovali. Večer nás opäť rozdelili do 

medzinárodných družstiev a bojovali sme vo vedomostných súťažiach. Zabojovali sme a ušlo 

sa nám aj prvé, aj druhé miesto. Vedúci boli na nás právom hrdí. No našou najväčšou 

odmenou bol obrovský balík od Ivonky Barbušinovej, ktorá nám napiekla sladké i slané 

koláče. Tú fantastickú vôňu cítim doteraz. A ako chutili! Ďakujeme! 

A už je tu piatkové ráno. Budíček bol znova o 6.00 hod., lebo prišli pre nás autobusy, ktorými 

sme sa presunuli do Pieninského národného parku. Tam nás čakalo niečo perfektné. Plte. 

Splav dolu riečnymi meandrami Dunajca bol neopakovateľným zážitkom. Poniektorí dostali 

za úlohu aj kormidlovať plť. Len chvíľočku, aby sme nenarazili na breh, alebo neoškreli plť o 

dno Dunajca. Strážili nás skamenelí mnísi, zakliate čarodejnice, legendárny Jánošík, no proste 

rôzne končiare brál, ktoré sme oboplávali. Rozprávkovým výkladom o Pieninách a pltníkoch 

nás zabával pltník Peťo. Rôzne veselé príbehy v nás vzbudzovali úsmev a s pocitom krásneho 

zážitku v srdiečku sme sa dopracovali až ku bránam kráľovského mesta Kežmarku. Tam sme 

strávili poobedie medzi remeselníkmi a jarmočníkmi, kde sme mali možnosť zakúpiť si 

nejaké suveníry domov, alebo si ich vlastnoručne vyrobiť. Na únavu nebol čas a tak sme sa 

večer chystali na diskotéku. Tancujeme dokiaľ sa dá. Do neskorého večera. 

Nikto to nečakal, no stalo sa. Je tu posledný deň v tábore - sobota. Doobeda ideme na túru do 

Starého Smokovca, ale z ničoho nič sa zvrtneme a ocitneme sa na operačnom stredisku 

Horskej záchrannej služby. Peťo Svätojánsky tak krásne a pútavo rozprával, že nás vtiahol do 

záchrannej akcie a my sami sme simulovali záchrannú akciu nášho kamaráta v našich 

veľhorách. Úžasný zážitok, na ktorý nikdy nezabudneme. Za dobre vykonanú prácu sme 

dostali od Peťa každý svoj závesný kalendár HZS. Ani nevieme ako a už je tu obed. Poobede 

nás vtiahlo do víru výfukových plynov starých historických vozidiel. Išli sme si oči vyočiť, 

hlavne chlapci. Dievčence zase obdivovali nádherné dobové oblečenie pánov, ktorí 

predvádzali svoje historické tátoše. Poďme, poďme, už na nás kričia, aby sme stihli električku 

a večeru v tábore. A zase je tu krásny večer, prepletený spevom, hrou na gitare, tancom a 

šikovnosťou. Je tu " Táborový talent". Zabávali sme sa čo to dalo. Záver nemal chybu. 

Rozlúčková diskotéka pri svetelných efektoch zavŕšila všetko to, čo sme v tábore chceli zažiť. 

Nedeľa sa nesie v znamení návratu domov k rodičom. Za sebou máme priehrštie nádherných 

a nezabudnuteľných zážitkov z tatranskej prírody, nových kamarátov, niektorí aj prvé letné 

lásky. Tejto nezabudnuteľnej cesty za poznaním sa zúčastnilo 12 detí zo sociálne odkázaných 

rodín. Chceme sa vrúcne poďakovať nadácii Život, Komisii pre sociálne veci a bývanie pri 

MsZ Stará Turá, Sociálnemu oddeleniu v Starej Turej a všetkým tým, ktorí si dali tú námahu 
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a poslali nás do Vysokých Tatier, ktoré sú pýchou Slovenska a ktoré aspoň trochu sme mali to 

šťastie spoznať aj my. ĎAKUJEME. 

Mária Gajarová 

 

 

 
 

 

 

20 rokov s NADÁCIOU ŽIVOT 

             

           Ušľachtilé myšlienky darcovstva v prospech charitatívnej činnosti, podpory 

neziskových aktivít a v prospech zlepšovania kvality života obyvateľov nášho mesta sa stali 

skutočnosťou zaregistrovaním Nadácie ŽIVOT s dátumom vzniku 30.august 1996.  

S touto myšlienkou prišiel vtedajší generálny riaditeľ Chirany, a. s. Ing. Juraj Borovský. 

Vznikla prvá Správna rada Nadácie Život, v ktorej boli: Ing. Juraj Borovský, Mgr. Jarmila 

Hajdučíková, RNDr. Jiřina Koprivňanská a JUDr. Oľga Baranová. Aby nadácia vstúpila do 

povedomia verejnosti začal Dom kultúry Javorina pripravovať každý rok v decembri so 

žiakmi staroturianskych škôl Benefičný koncert Nadácie Život. Táto tradícia sa zachovala 

dodnes a v programe účinkujú zväčša krúžky a súbory, ktorým nadácia prispela na ich 

činnosť. 

Členovia správnej rady sa postupne menili a vystriedalo sa v nej veľa ľudí. Každý priniesol 

dajaký nápad, za čo patrí všetkým, ktorí v nej pracovali veľká vďaka. O niekoľko rokov 

neskôr do správnej rady vstúpilo i naše mesto. Dovtedy pravidelne prispievalo určitou 

finančnou čiastkou. Nadácia postupne rozširovala svoje činnosti a už 13 rokov 

prostredníctvom Malých komunitných grantov podporuje športové, kultúrne a vzdelávacie 

aktivity na obohatenie života detí a mládeže  nášho mesta. 

Naša nadácia je nezisková mimovládna organizácia, ktorej hlavným poslaním je zvyšovať 

a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí, no najmä mládeže v našom mestečku i blízkom 

okolí. Základným cieľom nadácie je podporovať rozvoj činností v oblasti kultúry, športu, 

školstva a životného prostredia, pomáhať chorým a sociálne odkázaným. Nadácii nie sú 

cudzie ani humanitné akcie. Teda jednoducho možno povedať, že sa snaží svojou činnosťou 

pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Ciele, ktoré si nadácia vytýčila pri svojom vzniku, 

dokáže napĺňať len v úzkej spolupráci s mestom, podnikateľskými subjektmi a  hlavne 

s aktívnou pomocou mnohých dobrovoľníkov, sympatizantov a priateľov. 

Vďaka štedrým prispievateľom a darcom mohla nadácia počas svojej existencie prijať 

a finančne podporiť:   
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Rok  Príjmy    Výdavky   (finančné vyjadrenie v euro) 

 

1997                8 907,-                       5 022,- 

1998   7 897,-             4 683,- 

1999              1 521,-             8 713,- 

2000              14 127,-                                           6 124,- 

2001                 7 395,-           10 562,- 

2002              21 005,-           33 108,- 

2003                8 719,-               1 630,- 

2004              11 175,-             6 323,- 

2005                7 988,-           11 504,- 

2006                8 983,-           10 498,- 

2007                2 436,-             1 478,- 

2008              37 169,-                         35 534,- 

2009                3 821,-             6 462,- 

2010              17 698,-           19 287,- 

2011                6 324,-             5 201,- 

2012              12 022,-             12 712,- 

2013              15 163,-           15 211,- 

2014              26 015,-           20 071,- 

2015              47 511,-           47 546,- 

2016                 65 133,-                                        63 280,- 

Spolu:          341 009,-                                   324 949,- 

                 Práve preto mi dovoľte úprimne poďakovať všetkým, ktorí si uvedomujú zmysel 

nadácie a akoukoľvek sumou pomáhajú či už formou daru alebo odvedením svojich 2 %. Bez 

Vašej pomoci by bola naša práca nemožná.  

 

Vandrovanie s rozprávkou. 

Tohtoročný letný tábor sme posunuli o dva týždne, pretože iba na tento termín sme 

našli voľné ubytovacie zariadenie na Donovaloch. Ale vôbec neľutujeme. Počasie sme 

sledovali dôsledne, a tak sme dokázali využiť pekné chvíle na spoznávanie okolia. Už 

tradične, pešo aj na bicykli, spoznávame kraj v ktorom sa nachádzame. Tentoraz sme sa túlali 

v okolí Donovalov na tatranskej aj fatranskej strane. Pre všetkých zostane nezabudnuteľným 

nočný výstup na Zvolen a navštívili sme aj Nemcami vypálenú obec Kalište. V Banskej 

Bystrici sme sa prešli po historickom námestí, navštívili  expozíciu histórie mesta 

v Matejovom dome a múzeum SNP. Najkrajší deň sme využili na návštevu plážového 

kúpaliska so všetkými atrakciami, ktoré tam sú. Všetky voľné chvíle sme využívali na hry 

a súťaže. Jediný upršaný deň sme prežili v teple pri krbe. Tohtoročnou témou tábora boli 

slovenské ľudové rozprávky, ktoré sme si čítali po večeroch. Táto téma bola aj inšpiráciou na 

výrobu masiek, ktoré sa stali hitom posledného táborového dňa. Nechýbala ani služba 

v kuchyni od škrabania zemiakov až po umývanie riadov, večerné táboráky pri gitare 

a nočných hrách. Týždeň ubehol ako voda a my sme sa museli opäť vrátiť domov. Veselí, 

unavení, ale zdraví a spokojní.  

 Ani tohtoročný tábor by sme nezvládli bez dobrých ľudí. Touto cestou chceme 

poďakovať za pomoc Milošovi Podhradskému a firme Popo-Expo za všestrannú pomoc 

a Nadácii Život za finančný príspevok z Programu malých komunitných grantov. 

Peter Ištoňa 

Detská organizácia Fénix 
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Medzinárodný strelecký pretek žiakov a dorastencov 

V piatok 27.5.2016 sa na guľovej strelnici SK Stará Turá konala strelecká súťaž jednotlivcov 

v streľbe na presnosť i na otočné terče. Strieľalo sa z malokalibrovej pušky na vzdialenosť 25 

m. za účasti ZŠ Kunovice, ZŠ Podolie, ZŠ Stará Turá, SOŠ Stará Turá. 

Preteky organizovali ZŠ Stará Turá, SK Stará Turá, SOŠ Stará Turá. Súťaž finančne 

podporilo mesto Stará Turá a Nadácia ŽIVOT v Starej Turej. 

Absolútnym víťazom sa stal  Habánek Filip - žiak prvého ročníka ZŠ Stará Turá s nástrelom 

138 bodov a získal diplom, pohár, medailu i vo  svojej kategórii. Súťaže sa zúčastnilo 50 

pretekárov a 10 dospelákov  pri organizačnom zabezpečení. Absolútny víťaz , mal ako 

odmenu možnosť zastrieľať si i z ľahkého guľometu slepými nábojmi. 

Za krásneho slnečného počasia žiaci využili možnosť si pogrilovať prinesené jedlo. 

Všetkým pretekárom gratulujeme a tešíme sa na krásne zážitky pri ďalších stretnutiach. 

                                                                                                                                  Peter Milata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

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 a taktiež Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania a Rímskokatolíckej cirkvi za pomoc pri akcii Urob sme si štedrejšie Vianoce. 

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, 24.05.2017  


