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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 2019 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 2019 

 

 Správna rada nadácie v roku 2019 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 2018, ktorej súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018 a výrok audítora, 

- schválila výsledok hospodárenia za rok 2018, 

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

notárov ako prijímateľa, 

- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2020, 

- prerokovávala ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou nadácie.  

Zároveň konštatujeme, že: 

- v hodnotenom období nastala zmena v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie, 

- bola vyplácaná odmena za výkon funkcie správcu nadácie vo výške 1200 €.                                                                                  

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

 3 000 € od Mesta Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá , IČO 00 312002, 

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

 1 980 € výťažok z organizovania Behu Dubníkom v Starej Turej, 

    500 € dotácia od TSK Trenčín na projekt Pomoc deťom s autizmom. 

Obdarovali sme: 

 1 250 € pána Jána Kýšku pre občianske združenie na celoslovenské športové podujatie 

„Beh Dubníkom“, 

 3 168,28 € pani Ivetu Vráblovú pre syna Mariána, 

 14 073,55 € Stanislava Zigu pre dcérku Simonku, 

 489,32 € pána Tomáša Uhlíka pre syna Tea. 

 

Všetky prostriedky boli použité na rehabilitáciu  zdravotného stavu detí. Ďalšie finančné 

prostriedky vo výške 10 379 € 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 20. decembra 2019 v Dome kultúry Javorina, kde bola ocenená významná 

osobnosť mesta pani Lucia Pašková, ktorá  získala ocenenie TOP Trend Manažér roka 
2019. 

 Nadácia v roku 2019 bola prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb, kde nám bolo prispievateľmi poskytnutých  17 993,30 € a v rámci 

svojich dvoch kôl prispela finančnými prostriedkami vo výške  10 379 € a fyzickým 

osobám 17 731 €. Z prijatého podielu zaplatenej dane sa celkovo vyplatilo 28 110 €. 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 31.12.2019  v € 

 k 31.12.2018 k 31.12.2019 

AKTÍVA   

Dlhodobý hmotný majetok 0 0 

Finančný majetok - pokladnica 991 672 

Finančný majetok - bankové účty 32 724 25 522 

Krátkodobé pohľadávky   

AKTÍVA CELKOM 33 715 26 194 
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PASÍVA   

Základné imanie 15 103 15 103 

Časové rozlíšenie spolu 13 110 3 582 

Fondy nadácie 5 305 5 501 

Výsledok hospodárenia 197 2 008 

Krátkodobé záväzky 0 0 

PASÍVA CELKOM 33 715 26 194 
 

 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2019  V € 

Stav k 31.12.2018 k 31.12.2019 

NÁKLADY   

Spotreba materiálu 161 714 

Ostatné služby 485 300 

Mzdové náklady 2 000 2 000 

Zákonné sociálne náklady 656 656 

Iné ostatné náklady, odpisy 185 184 

Predané cenné papiere   

Ostatné pokuty a penále   

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 34 444 27 521 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 2 803 1 634 

NÁKLADY SPOLU 40 734 33 010 

VÝNOSY   

Úroky, iné ostatné výnosy 0 0 

Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov 

0 0 

Prijaté príspevky od iných organizácií 6 051 7 001 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 34 444 27 521 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 436 495 

VÝNOSY SPOLU 40 931 35 017 

 

Daň z príjmov 
  

Výsledok hospodárenia po zdanení         197 2 008 

 

Výsledok  hospodárenia  za rok  2019 po zdanení je 2 007,54 €.  

 

 

 

VÝNOSY A NÁKLADY V ROKU 2019 

Náklady na správu nadácie 

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

12.10.2018  rozpočet na rok 2019 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 2019, sú účtovne 

vedené oddelene a boli odsúhlasené správnou radou nadácie. 
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  Plán na rok 

2019 

Skutočnosť 

 k 31.12.2019 

 

Výnosy 

  

1 Dary  od právnických a fyzických osôb               5 000 7 496 

2 2% zo zaplatenej dane 20 000 27 521 

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 27 521 

2 Spotreba materiálu 700 714 

3 Iné ostatné náklady 200 184 

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 500 300 

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 

200 184 

2 Vedenie účtovníctva, manažovanie projektov     2 656 2 656 

3 Kancelárske potreby a ostatné výdavky , 

benefičný koncert              

700 714 

 Náklady na správu nadácie spolu 3 056 3 002 

 

STAV FINANĆNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12. 2019 

 k 31.12.2018         k 31.12.2019 
Bankové účty 32 724 25 522 

Pokladnica 990 672 

Spolu bankové účty a pokladňa: 33 714 26 194 
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Z našej činnosti ďalej vyberáme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cesta zábavným lesom na Papradi 

Dňa 22.06.2019 sa konala cesta zábavným lesom spojená s dňom detí. Akcia sa konala 

nad hasičskou zbrojnicou na Papradi, ktorú organizoval DHZ Papraď. Aj keď počasie nevyšlo 

podľa predstáv a pršalo, deti sa zabavili. 

Pre deti boli pripravené súťažné disciplíny, ktoré viedli cez les. Spolu bolo 10 

stanovísk (triedenie odpadu, múdry muž, skákanie vo vreci, futbal, pavučina, skladačka, 

hľadanie hríbikov...). Pre každé dieťa bola pripravená odmena vo forme balíčka, špekačky, 

ktorú si mohli opiecť pri ohnisku a medovníček! 

Deti sa mohli vyblázniť na trampolíne, dať si namaľovať na tvár alebo sa povoziť na 

sanitke a hasičskom aute. 

Ďakujeme všetkým sponzorom (Nadácia život, Nikola Košťálová, Ľubica Beláková, 

Stanislav Macháč st., Edita Vrábliková, Jana Gregorová, Martin Kokeš, Auto MK, s. r. o, ) a 

všetkým ktorí priložili ruku k dielu.                                                 Michaela Mikulcová 
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Žiaci ZŠ a ZUŠ vystúpili na Benefičnom koncerte Nadácie ŽIVOT 

Posledný školský deň pred vianočnými prázdninami patril Benefičnému koncertu Nadácie 

ŽIVOT. Tentokrát sa v programe predstavili žiaci ZŠ a ZUŠ. Ako hosť vystúpil sólista opery 

SND Ivan Ožvát. 

V piatok 20. decembra sa v Dome kultúry Javorina ozývali rozprávkové motívy Čajkovského 

Luskáčika. Magická a rozprávková atmosféra tohto príbehu nás inšpirovala natoľko, že sme 

sa ho pokúsili priblížiť aj divákom v Starej Turej. 

Úvod koncertu patril žiakom divadelného krúžku ZŠ, ktorí sa predstavili „rozprávkovou 

scénkou“ inšpirovanou Luskáčikom. Ďalej pokračovali v príbehu žiaci ZUŠ. Jednotlivé 

scénky žiakov LDO prelínali hudobné vstupy žiakov HO, ktorí sa predstavili s dvojhlasnou 

koledou, klarinetovým sólom, klavírnou šesťručkou, či vystúpením sláčikového komorného 

orchestra. Samozrejme nechýbali ani tanečné choreografie žiakov TO. Krásnu zasneženú 

výzdobu vytvorila Mgr. Miroslava Lacová spolu so žiačkou Sophiou Scharbertovou. 

Vrcholom koncertu bolo vystúpenie sólistu opery SND Ivana Ožváta, ktorý svojimi 

skladbami ešte väčšmi umocnil vianočnú náladu. Čarovná atmosféra poslednej skladby, ktorú 

pán Ožvát zaspieval so všetkými účinkujúcimi žiakmi, pohltila v závere koncertu celú sálu. 

Vďaka kúzelným vystúpeniam našich nadaných žiakov a samozrejme nápadom a svedomitej 

práci všetkých pedagógov sme sa mohli nachvíľu zastaviť vo víre každodenných povinností 

a vychutnať si pokojnú predvianočnú atmosféru. 

Mgr. Júlia Vlčková, DiS. art.  

                                                                                               Učiteľka LDO ZUŠ v Starej Turej 

 

 

 

 

 
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 
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Keď spolupráca prináša radosť... 

 Orientácia na partnerov predstavuje jeden zo základných prvkov koncepcie činnosti 

našej materskej školy. Vďaka spolupráci s viacerými zariadeniami a organizáciami mesta 

majú deti možnosť zúčastňovať sa akcií a podujatí, ktoré sú pre ne zdrojom poznania, ale 

predovšetkým radosti. Niekoľko takýchto akcií sa uskutočnilo aj počas uplynulého mesiaca: 

1. Deň Zeme 

Vzťah k prírode a vedomie potreby jej ochrany vytvárame u detí od útleho veku. Ako vedia 

svoje poznatky uplatniť v praxi si deti mohli overiť na akcii, ktorú pre materskú školu 

pripravilo Centrum voľného času. Pri prechode trasou  vyznačenou značkami riešili úlohy na 

šiestich stanovištiach. Zamerané boli na separáciu, ochranu prírody, potreby živých 

organizmov a zdravý životný štýl. Odmenou za splnenie všetkých úloh boli papierové motýlie 

krídla, ktoré im „tety“ Z CVČ pripevnili na chrbát. Nakoniec si ich navzájom ozdobili 

kresbami a mohli veselo „letieť“ naspäť do škôlky. 

2. „Naša Zem“ 

V environmentálnom duchu sa niesol aj interaktívny hudobný program „Naša Zem“, ktorého 

sa deti zúčastnili vďaka podpore rodičovského združenia. Počas vystúpenia popretkávaného 

rytmickými piesňami, hovoreným slovom a vedomostnými otázkami si deti upevnili poznatky 

o Zemi, o jej ochrane a zvieracích obyvateľoch, spoločne si zaspievali i zatancovali. O dobrú 

náladu nebola núdza, na záver tancovali všetci, aj naši najmenší.  

3. Deň otvorených dverí 

S cieľom predstaviť činnosť jednotlivých odborov pozvala Základná umelecká škola do 

svojich priestorov našich predškolákov. Pri vstupe do budovy na deti čakala skupina 

námorníkov so svojou kapitánkou. Po veselom úvode pozvali deti na „plavbu“ na jednotlivé 

ostrovy: Ostrov hudby, Ostrov rozprávok, Ostrov tanca a Ostrov farieb. Na svojej plavbe si 

deti vypočuli rôzne hudobné nástroje, zaspievali si známe piesne, vyskúšali si tanec 

v naozajstnej telocvični pred stenou zo zrkadiel, nakreslili svoj vlastný ostrov, pozreli si zopár 

krátkych scénok a aj samy zahrali zopár jednoduchých rolí. Za snahu dostali na každom 

ostrove jednu stužku na námornícku medailu. Dôležitejší, ako získaná medaila, však bol 

hlboký dojem, ktorý v deťoch táto akcia vyvolala.  

4. Triedne besiedky 

Kto pre nás môže byť dôležitejším partnerom, ako rodiny našich detí? A práve pre mamičky, 

babičky, ale i ďalších rodinných príslušníkov, si deti pod vedením svojich pani učiteliek 

pripravili vystúpenie ku Dňu matiek a Dňu rodiny. Deti sa na vystúpenia trpezlivo 

pripravovali a chystali darčeky, aby svojich najbližších potešili a príjemne prekvapili. O tom, 

že sa im to podarilo, hovorili usmiate a dojaté tváre mamičiek a babičiek. 

 Partnerov, s ktorými naša materská škola spolupracuje, je samozrejme oveľa viac. 

Jedným z nich je napríklad Nadácia ŽIVOT, vďaka ktorej sa onedlho uskutoční naše 

najvýznamnejšie športové podujatie – regionálna škôlkarská olympiáda. Ale o tom zasa 

nabudúce... 

              za MŠ Ľubica Hučková 
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Štedré a radostné Vianoce 

Napriek tomu, že pokojná vianočná nálada a uvoľnenie sa nám rozplynuli do bežných 

povinností a radostí, stále sa s potešením vraciame do vzácnych chvíľ, ktoré sme prežili počas 

vianočných sviatkov. Tieto sviatky majú osobité čaro. Snažíme sa byť vľúdni a milí voči 

blízkym, prežiť spolu sviatočný čas v radosti a láske. Drobnými darčekmi chceme potešiť 

tých, ktorí sú pre nás dôležití a bez nich by náš život bol oveľa prázdnejší a smutnejší... 

Nie každý má to šťastie, že ho obklopuje rodina, s ktorou môže prežívať spoločnú 

radosť počas sviatkov. Nie každá rodina má dostatok prostriedkov, aby dokázala rozžiariť 

očká svojich detí v radostnom očakávaní darčekov pod stromčekom. Vďaka projektu Urobme 

si štedrejšie Vianoce dokážeme obdarovať aj tieto rodiny. Vďaka spolupráci Nadácie ŽIVOT, 

Evanjelickej cirkvi a. v., Rímskokatolíckej cirkvi, MC Žabka a ďalších nadšencov sa do 

projektu zapojilo množstvo dobrých ľudí, ktorí nákupom darčekov, napečením domáceho 

pečiva chceli potešiť práve túto skupinu. Modlitebňa ECAV sa počas celého popoludnia 

v piatok 21. 12. zapĺňala množstvom prinesených darov, domácich koláčikov, rozvoniavala 

vianočnou kapustnicou. Skupina žien, ktorá sa venovala triedeniu a baleniu balíčkov pre 

jednotlivé rodiny sa nezastavila do neskorého večera. Koledníci, ktorí si na ďalší deň ráno 

vyzdvihli často veľmi objemné balíčky pre rodiny, sa zhostili svojej úlohy skvele. Prvé chvíle 

neistoty z nich opadli, keď boli s vďačnosťou a občas aj slzičkou dojatia prijatí 

v domácnostiach. S vinšom, u niektorých aj spevom, odovzdali bohaté dary v podobe 

kapustnice, domáceho pečiva, ovocia, kozmetiky, hračiek, oblečenia a iných potrieb do 

domácnosti. Radosť a príjemné pocity šťastia naplnili obe skupiny. Tých, ktorí boli 

obdarovaní, aj tých, ktorí obdarovávali.  

Aj vďaka projektu Urobme si štedrejšie Vianoce sa v Starej Turej vytvára komunita, 

v ktorej silnie pocit spolupatričnosti, ochoty pomôcť, napĺňať potreby iných ľudí... Veď aj 

takýmito aktivitami sa stáva život v meste a v okolí krajší a radostnejší. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí otvorili svoje srdcia a svojimi darmi potešili iných 

ľudí. O  tom, že darov nebolo málo, svedčí aj počet obdarovaných - 127 osôb. Najväčšia 

vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli pri príprave darčekov, návštevách rodín a venovali kus 

vzácneho voľného času v predvianočnom období tomuto zmysluplnému podujatiu.   

        

Júlia Bublavá - Nadácia ŽIVOT 

       Daniela Stuchlá - ECAV 
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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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Iveta Petrovičová 

V Starej Turej, 25.05.2020  


