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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 2018 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 deti 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 2018 

 

 Správna rada nadácie v roku 2018 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 2017, ktorej súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2017 a výrok audítora, 

- schválila výsledok hospodárenia za rok 2017, 

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

notárov ako prijímateľa, 

- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2019, 

- prerokovávala ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou nadácie.  

Zároveň konštatujeme, že: 

- v hodnotenom období nastala zmena v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie, 
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- bola vyplácaná odmena za výkon funkcie správcu nadácie vo výške 1200 €.                                                                                  

- neboli vytvorené nadačné fondy v zmysle § 13 zákona č. 34/2002 Z.z. 

 

Prehľad o prijatých daroch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu 

presahuje 331  eur v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov: 

 

 Nadácia prijala  finančné dary, dotácie a granty: 

 2 000 € od Mesta Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá , IČO 00 312002 

 1 000 € od Andre Shop, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 

 1 745 € výťažok z organizovania Behu Dubníkom v Starej Turej 

    100 € od Wood Service Group, s.r.o., Hrušové 906, Bzince pod Javorinou 

    200 € od Chirana T-Injecta, a.s., Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá 

    100 € od HLS Body, s.r.o., Družstevná 486/99, Stará Turá 

    450 € od Sensus Slovensko, a.s.,Nám..Dr. A.Schweitzera 194, Stará Turá 

     

Obdarovali sme: 

 1 850 € pána Jána Kýšku pre občianske združenie na celoslovenské športové podujatie 

„Beh Dubníkom“ 

 453,30 € pani Zuzanu Fajnorovú  pre dcérku Sabinku. 

 500 € pána Tomáša Uhlíka pre syna  

  

Z výťažku podielových daní sme pomohli rodinám Fajnorovým vo výške 5 108,90 € pre 

Sabinku Fajnorovú,   pre rodinu Zigových čiastkou 11 747 € pre dievčatko Simonku Zigovú, 

pre pani Ivetu Vráblovú 953,30 € pre jej syna Mariana, pre rodinu Košťálovú 2 000 € a  3 000 

€ pre Staroturanský okrášľovací spolok. Všetky prostriedky boli použité na rehabilitáciu  

zdravotného stavu detí a na obnovu židovského cintorína. Ďalšie finančné prostriedky vo 

výške 12 996,40 € sme použili na podporu projektov I. a II. kola malých komunitných 

grantov. 

 

 Nadácia propagovala svoje poslanie a informovala o svojich aktivitách na stránkach 

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

 Dôstojným vyvrcholením záveru roka bolo konanie Benefičného koncertu Nadácie 

ŽIVOT dňa 9. decembra 2018 v Dome kultúry Javorina, kde boli ocenení významné 

osobnosti a to Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka Základnej umeleckej školy v Starej 

Turej za jej dlhoročné pracovné výsledky pri príležitosti 70 –teho výročia založenia ZUŠ 

a Stredná odborná škola Stará Turá tak isto pri príležitosti výročia jej založenie. Ocenenie 

prevzal riaditeľ školy Ing. Milan Duroška. 
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 Nadácia v roku 2018 bola prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb, kde nám bolo prispievateľmi poskytnutých 23 458 € a v rámci svojich 

dvoch kôl prispela finančnými prostriedkami vo výške  12 996,40 € a fyzickým osobám 

45 749 €. Z prijatého podielu zaplatenej dane sa celkovo vyplatilo 34 995 €. Celá činnosť 

bola naďalej zameraná na spoluprácu pri organizovaní oboch kôl programu malých 

komunitných grantov  a pomoc zdravotne postihnutým a osamelým ľuďom. 

 

 

HOSPODÁRENIE NADÁCIE 

 
SÚVAHA k 31.12.2018  v € 

 k 31.12.2017 k 31.12.2018 

AKTÍVA   

Dlhodobý hmotný majetok 0  

Finančný majetok - pokladnica 1 060 991 

Finančný majetok - bankové účty 43 903 32 724 

Krátkodobé pohľadávky   

AKTÍVA CELKOM 44 963 33 715 

 

 

 

  

PASÍVA   

Základné imanie 15 103 15 103 

Časové rozlíšenie spolu 24 096  13 110 

Fondy nadácie 11 075 5 305 

Výsledok hospodárenia - 5 771 197 

Krátkodobé záväzky 460 0 

PASÍVA CELKOM 44 963 33 715 
 

 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2017 V € 

Stav k 31.12.2017 K 31.12.2018 

NÁKLADY   

Spotreba materiálu 1524 161 

Ostatné služby 303 485 

Mzdové náklady 2 000 2 000 

Zákonné sociálne náklady 656 656 

Iné ostatné náklady, odpisy 163 185 

Predané cenné papiere 0  

Ostatné pokuty a penále 0  

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 54 485 34 444 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 8 631 2 803 

NÁKLADY SPOLU 67 762 40 734 

VÝNOSY   

Úroky, iné ostatné výnosy 0 0 

Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov 

0 0 
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Prijaté príspevky od iných organizácií 4 830 6 051 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 54 485 34 444 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 2 675 436 

VÝNOSY SPOLU 61 990 40 931 

 

Daň z príjmov 
  

Výsledok hospodárenia po zdanení    - 5 771 197 

 

Výsledok  hospodárenia  za rok  2018 po zdanení je 196,97 €.  

VÝNOSY A NÁKLADY V ROKU 2018 

Náklady na správu nadácie 

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

17.10.2017  rozpočet na rok 2018 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 2018, sú účtovne 

vedené oddelene a boli odsúhlasené správnou radou nadácie. 

 

  Plán na rok 

2018 

Skutočnosť 

 k 31.12.2018 

 

Výnosy 

  

1 Dary  od právnických a fyzických osôb               4 000 6 487 

2 2% zo zaplatenej dane 30 000 34 444 

3 Prijaté úroky a iné ostatné výnosy 0 0 

4 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0 0 

 

 

   

 

Náklady 

  

A     

1 Program malých komunitných grantov  30  000 34 444 

2 Spotreba materiálu 200 161 

3 Iné ostatné náklady 200 185 

4 Príspevky na sociálnu, zdravotnú 

a verejnoprospešnú oblasť 

2 803 2 803 

5 Koordinácia Programu malých komun. 

grantov, vedenie účtovníctva 

2 656 2 656 

    

6 Ostatné služby 500 485 

7 Odpisy 0 0 

8 Ostatné pokuty a penále 0 0 

 

 
   

B Z toho náklady na správu nadácie   

1 Registračné poplatky, kolky, bankové 

poplatky a dane, poštovné, ostatné služby 

200 185 

2 Vedenie účtovníctva, manažovanie projektov     2 656 2 656 
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3 Kancelárske potreby a ostatné výdavky , 

benefičný koncert              

200 161 

 Náklady na správu nadácie spolu 3 056 3 002 

 

STAV FINANĆNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12. 2017 

 k 31.12.2017         k 31.12.2018 
Bankové účty 43 903 32 724 

Pokladnica 1 061 990 

Spolu bankové účty a pokladňa: 44 963 33 714 

 

 

 

 

Z našej činnosti ďalej vyberáme: 

 
FUTBALOVÁ ZIMA  

Po jesennej časti súťaže sa mužstvo dorastu (U 19) MFK Stará Turá pod vedením trénera 

Petra Minárika umiestnilo ako prvé v tabuľke (V. liga D U19 Sever). Takýmto výborným 

výsledkom predchádzajú však nielen kvalitné tréningy a účasť na nich, ale i sebadisciplína, 

zodpovednosť k športovej činnosti ako takej, a v neposlednom rade aj výborná klíma 

v mužstve.  

S futbalovou prípravou nezaháľa tréner s hráčmi ani v zimných mesiacoch. V dňoch od 12. – 

15.2.2019 sme absolvovali zimné sústredenie v športovom areáli Bradlan Brezová pod 

Bradlom. Zúčastnilo sa ho 13 dorastencov (3 neprítomní). Tréningový proces bol zameraný 

nielen na silu a vytrvalosť, ale i upevňovanie výkonnostných a iných kondičných schopností. 

Umelá tráva, ktorú sme mali k dispozícii, bola využitá zasa k herným činnostiam (napr. 

streľba, prihrávanie a i.) a útočným herným kombináciám. Vo večerných hodinách sa chlapci 

venovali silovým cvičeniam a posilňovaniu s vlastným telom. 

Dôležité pre túto vekovú kategóriu je zabezpečenie dostatku pozitívneho životného programu, 

tiež podporovanie pozitívneho a trvalého postoja k športovým činnostiam, čo sa nám 

realizáciou sústredenia určite podarilo. 

Sústredenie bolo zrealizované z príspevkov rodičov, ale i s finančnou pomocou Nadácie 

ŽIVOT, za čo veľmi pekne ďakujeme. 

 

                                                                                                 za Dorast Sylvia Záhorová 

 

Projekt: Upracme si ihrisko 

V rámci svojej činnosti sa Materské centrum Žabka Stará Turá snaží už najmenšie detičky 

viesť k láske k prírode a k ochrane životného prostredia. V poobedných hodinách sa väčšina 

rodín s malými deťmi sústreďuje na detských ihriskách. Žiaľ, stále viac si všímame, aké sú 

znečistené. Vieme, že nie je v silách technických služieb tento odpad dokonale vyzbierať. 

Preto sme sa rozhodli, že by sme im spoločne s našimi deťmi pomohli. Takouto činnosťou 

pomôžeme prostrediu okolo seba a súčasne pripravíme pekné popoludnie pre celé rodinky.  

Cieľom projektu „Upracme si ihrisko“ bolo vyčistiť detské ihriská v Starej Turej od rôzneho 

drobného odpadu, ktorý sa to počas niekoľkých rokov nahromadil a tiež vštepiť deťom, že 

odpadky patria do smetnej nádoby a nie na ihrisko či iný verejný priestor. V piatok 4. mája 
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sme sa stretli na ihrisku medzi Námestím slobody a Domom služieb a spoločne sme sa pustili 

do zbierania drobných odpadkov, ktorých je tu neúrekom. Potom sme plynule pokračovali na 

samotné námestie, kde sme vyzbierali odpad popri lavičkách, fontánach a kríkoch. Ďalej sme 

sa presunuli na ihrisko za obchodným domom BILLA. Na ihriskách sme našli všeličo. No 

najviac znečistené boli všetky priestory ohorkami z cigariet. I touto cestou by som chcela 

apelovať na dospelých a tínedžerov, aby svoje „špaky“ nezahadzovali kade tade pod nohy, ale 

hodili ich tam kam patria – do koša. 

Akcie sa zúčastnilo približne 10 detí a 10 dospelých. Každý malý účastník dostal za dobre 

odvedenú prácu džúsik, keksík a ovocie. Veríme, že v budúcnosti by sa počet malých 

i veľkých dobrovoľníkov mohol ešte navýšiť, preto by sme projekt - Upracme si ihrisko 

chceli zopakovať.  

Peňažné prostriedky na realizáciu projektu sme získali z Programu malých 

komunitných grantov Nadácie ŽIVOT. Za finančnú pomoc veľmi pekne ďakujeme.  

 

Lívia Boorová, Materské centrum Žabka Stará Turá 

 

 

Podujatie Otvorená náruč opäť zaliate slnkom 

Počasie v sobotu 26. mája bolo veľmi dôležité pre mnoho rodín, ktoré sa zúčastnili podujatia 

Otvorená náruč v Podkylave. Celé podujatie je zamerané na deti a mládež s určitým telesným 

alebo mentálnym handicapom a ich rodičov z Podjavorinskej oblasti. Prípravu a 

náročnú organizáciu zabezpečujú členky komisie pre sociálne veci a bývanie a pracovníčky 

sociálneho oddelenia MsÚ Starej Turej. 

Ako bolo v titulku článku spomenuté, dobrá pohoda a tá správna uvoľnená nálada počas 

podujatia je naviazaná i na príjemné počasie. A to bolo v tomto šiestom ročníku skutočne 

skvelé. Účastníci si mohli naplno vychutnať bohatú ponuku činností a aktivít. Láska detí ku 

zvieratám je všeobecne známa – preto im bola ponúknutá jazda na koňoch, ukážka výcviku 

psov s následným hladkaním a túlením sa ku nim. Medzi ďalšie terapie, ktoré pomáhajú 

deťom pri uvoľnení ale aj zábave patrili súťaže a plávanie v bazéne pod odborným vedením 

plavčíka Mariána Magdošku, tanec Zumba so Soňou Kotrasovou, skákanie v nafukovacom 

hrade alebo leňošenie na sedacích vakoch. Mnohí sa zbavili bolestí chrbta vďaka klasickej 

masáži, alebo využili masážne lôžka Ceragem, prípadne vírivý sud. Oxygenoterapia – 

dýchanie čistého kyslíka pomohla naštartovať organizmus na ďalšie výkony v športových 

súťažiach, v hrách s kolkami ale aj pri tvorivých činnostiach. Deti si často spoločne s rodičmi 

vyplietli srdiečka z vŕbových prútov, modelovali na hrnčiarskom kruhu, vymaľovali podľa 

predlohy alebo vlastnej fantázie obliečku na vankúšik, ktorý si vzali zo sebou ako peknú 

spomienku na príjemný deň. Maľovanie tričiek je už klasika. Tento rok však nastala malá 

zmena – tričká boli pestrofarebné. Deti si svoju zručnosť zlepšovali aj pri plstení, zdobení 

šiltoviek, výrobe brmbolčekov. Pre rodičov bolo zaujímavé prediskutovať zmeny v zákone 

o opatrovateľskom príspevku a o príspevku na osobnú asistenciu, ktoré sú prerokovávané 

v parlamente a týchto rodín sa zásadne dotýkajú. Odborné informácie im poskytli pracovníčky 

Úradu práce sociálnych vecí a rodiny z Nového Mesta nad Váhom. Príjemnú zónu relaxu 

vytvorili dievčatá, ktoré v malom kozmetickom salóniku s kozmetikou Mary Kay zvýraznili 

krásu mladých dievčat a žien. 

Podujatie prináša každý rok niečo nové a zaujímavé. V tomto roku sme vďaka 

vypracovanému projektu získali od spoločnosti CURADEN Slovakia, s. r. o. balíčky na 

dentálnu hygienu pre deti – účastníkov podujatia. Nácvik správneho a dôkladného čistenia 

zúbkov ukázali deťom aj rodičom dentálne hygieničky a zubná lekárka zo spoločnosti 

Somadent, s. r. o. Ďalšou zaujímavou novinkou bolo OZ APPA, združenie, ktoré poskytuje 

pomoc, poradenstvo a podporu deťom a dospelým ľuďom s telesným postihnutím.  
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Záver podujatia je spojený s hudbou, spevom, prípadne s tancom. Tento rok bol špecifický, 

pretože sa nám predstavila súťažiaca Danka Pevná, ktorá úspešne napreduje v súťažnej relácii 

Československo má talent. Svojím šarmom a príjemným spevom získala nielen naše srdcia, 

ale so zárukou aj hlasy, ak sa prepracuje do užšieho výberu súťažiacich. Danka, všetci Ti 

držíme päste!  

Podvečer sa v Agrofarme šírila vôňa grilovaných dobrôt. Grilmajster, pán Potúček, sa postaral 

o skvelú večeru pre všetkých. Po chutnom jedle postupne prichádzala únava. Všetci sa 

príjemne unavení, ale spokojní a šťastní rozlúčili s priateľmi s vetou „O rok dovidenia!“ 

Finančná náročnosť celodenného podujatia s bohatým programom pre 116 účastníkov je 

vysoká. Vďaka pochopeniu a finančnej alebo materiálnej pomoci od viacerých spoločností 

sme mohli zrealizovať kvalitné podujatie. Všetkým podporovateľom v mene detí a ich rodín 

úprimne ďakujeme! 

 

      Za všetkých spoluorganizátorov Júlia Bublavá 

 

Podporovatelia podujatia Otvorená náruč: 

 

Charitatívny účet Mesta Stará Turá     Nadácia ŽIVOT 

Elster, s. r. o.        Anergyr, s. r. o. 

PreVaK, s. r. o.        Egamed, s. r. o. 

Bidfood Slovakia       Ceragem Trenčín 

MIPP, s. r. o.        Honest 

CURADEN Slovakia, s. r. o.      Somadent, s. r. o. 

Pekáreň Bzince       Mary Kay 

Libuša Húsková       Petra Kadlečíková 

Elikva Trade Slovakia, a. s.  

 

 

Vianoce boli naozaj štedré 

Vianoce majú pre všetkých osobité čaro. Snažíme sa byť vľúdnejší, láskavejší a viac vnímať 

potreby iných ľudí. Sú časom obdarovávania, vinšovania, koledovania a príjemných stretnutí. 

Podujatie Urobme si štedrejšie Vianoce napĺňa všetky tieto atribúty. Počas šiestich rokov 

sa dostalo hlboko do vedomia Staroturiancov, ktorí prejavujú svoju ochotu pomôcť a potešiť 

iných ľudí. 

S radosťou môžeme konštatovať, že posledné Vianoce boli skutočne bohaté pre mnohé 

rodiny, ktoré neočakávali takú štedrú nádielku. A to všetko vďaka dobrým ľuďom, ktorí 

venovali svoj čas a peniaze, aby nakúpili darčeky, ktoré potešia a obohatia vianočné chvíle 

osamoteným seniorom alebo rodinám, ktoré starostlivo zvažujú každý výdavok. Bolo krásne 

sledovať prichádzajúcich usmiatych ľudí, ktorí prinášali do Modlitebne ECAV domáce 

pečivo, knihy, hračky, oblečenie, toaletné potreby a množstvo iných darov so želaním 

krásnych a pokojných Vianoc pre všetkých. Z venovaných darov boli vytvorené často veľmi 

objemné balíky, ktoré boli doplnené kapustnicou, ovocím a vianočným vinšom.  

Koledníci, ktorí si vyzdvihli pripravené balíky odchádzali ku rodinám s trochou napätia, ako 

budú prijatí. Avšak radosť, občasná slzička dojatia na tvárach ľudí ktorých navštívili ich 

naplnila krásnym pocitom šťastia, ktoré nielen prinášali, ale aj silne precítili. Vďaka patrí 

veľkému počtu nadšených koledníkov – detí, mládežníkov i dospelých, ktorí ochotne venovali 

svoj vzácny predvianočný čas návštevám šesťdesiatich ôsmich domácností. 

Teší nás, že podujatie Urobme si štedrejšie Vianoce pomáha v ľuďoch vytvárať pocit 

spolupatričnosti, pochopenia a ochoty pomôcť. Každý jednotlivec, ktorý sa zapojil do 
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podujatia akýmkoľvek spôsobom, pomáha spríjemňovať život v našej komunite a robí ho 

krajším. S radosťou môžeme konštatovať – v Starej Turej žijú ľudia s otvoreným srdcom.  

Úprimné poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí prispeli k jeho úspešnému priebehu. Silná 

podpora a pomoc prišla od Nadácie ŽIVOT, Evanjelickej cirkvi a.v., Rímskokatolíckej 

cirkvi, MC Žabka a OZ Sluha. Vďaka Vám! 

 

        Júlia Bublavá - Nadácia ŽIVOT 

        Daniela Stuchlá -  ECAV 

 

 

 

Výsledky Novoročnej streleckej súťaže žiakov 

 

Vo štvrtok dňa 18.1.2018 sa v telocvični na Hurbanovej ulici súťažilo v streleckom viacboji 

žiakov streleckého krúžku pod vedením trénera Petra Milatu. Streľba z laserových pušiek, hod 

tenisovou loptičkou na presnosť a futbalové derby dôkladne preverili šikovnosť žiakov 

a dvadsať súťažiacich. Pre časovú tieseň sa súťaž zo vzduchovky S-631 odložila na budúci 

krúžok. Súťaž sa konala pod záštitou Nadácie život. 

 

Víťazi na prvých troch miestach si odniesli diplom, medailu a drobnú sladkosť. 

 

Tréner Milata Peter 
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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: iveta.petrovicova@staratura.sk 

tel: 032 7461635, 0915  984308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Iveta Petrovičová 

V Starej Turej, 22.05.2019  


