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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 2020 i napriek veľmi zlej pandemickej situácii v spoločnosti zapríčinenej šírením 

ochorenia covid 19, nadácia zrealizovala jedno kolo "Programu malých komunitných 

grantov",  ktorým sa usilujeme 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, športových klubov 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. 

 

Prioritou pre nás sú projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí prípadne 

mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.  

 

 

 

 

ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2020 

 

 Správna rada nadácie v roku 2020 zasadala v núdzovom režime v rámci prípustných 

opatrení dva krát,  pričom:  

- odporučila  a zabezpečila vyhlásenie jedného kola „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 2019, ktorej súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2019 a výrok audítora, 

- schválila výsledok hospodárenia za rok 2019, 

- zverejnila špecifikáciu podielu 2 % zaplatenej dane, 

- odsúhlasila nákup propagačných bannerov a tiež odsúhlasila výdavok vo výške 2 500 € na 

vyhotovenie rúšok pre seniorov občanov nášho mesta,    

- rozhodla o zmene nadačnej listiny, pričom zloženie Správnej rady nadácie je nasledovné: 
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1. Členovia správnej rady: 

a) Ing. Juraj Borovský 

b) Mgr. Soňa Krištofíková 

c) Ing. Peter  Ištoňa 

d) Ján Kýška 

e) Matúš Hladík 

f) Viliam Matuška 

g) PhDr. Věra Tepličková 

2. Správca: Ing. Iveta Petrovičová 

3.   Revízor: Mgr. Júlia Bublavá 

Zároveň konštatujeme, že: 

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

- bola vyplácaná ročná 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, 

    999 € od pani Lucie Paškovej, Curaprox 

 2 147 € výťažok z organizovania Behu Dubníkom v Starej Turej, 

    550 € jednotlivo nižšie dary pre Beh Dubníkom v Starej Turej. 

Obdarovali sme: 

  550 € pre pána Jána Kýšku pre občianske združenie na celoslovenské športové  

podujatie „Beh Dubníkom“, 

    80 € rodine Fajnorovej pre  dcérku Sabinku na rehabilitáciu, 

 1 650 € pani Boženu Valentovú na materiál k šitiu rúšok pre seniorov počas pandémie, 

    850 € pani Zuzanu Petrášovú na materiál k šitiu rúšok pre seniorov počas pandémie. 

 

     Ďalšie finančné prostriedky vo výške 8 414,62 € sme použili na podporu projektov jedného 

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. 

 Z dôvodu pandémie sme museli v roku 2020 konanie Benefičného koncertu nadácie 

zrušiť,  

 Nadácia v roku 2020 bola prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb, kde nám bolo prispievateľmi poskytnutých  10 319,45 € a v rámci 

jedného kola prispela finančnými prostriedkami vo výške  8 414,62 € a fyzickým osobám 

3 130 €. Celá činnosť bola naďalej zameraná na spoluprácu pri organizovaní programu 

malých komunitných grantov  a pomoc zdravotne postihnutým, osamelým ľuďom 

a finančnej pomoci počas pandémi. 
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HOSPODÁRENIE NADÁCIE 

 
SÚVAHA k 31.12.2020  v € 

 k 31.12.2019 k 31.12.2020 

AKTÍVA   

Dlhodobý hmotný majetok 0 0 

Finančný majetok - pokladnica 672 647 

Finančný majetok - bankové účty 25 522 28 938 

Krátkodobé pohľadávky  280 

AKTÍVA CELKOM 26 194 29 865 

 

 

 

  

PASÍVA   

Základné imanie 15 103 15 103 

Časové rozlíšenie spolu 3 582 8 713 

Fondy nadácie 5 501 7 509 

Výsledok hospodárenia 2 008 - 1460 

Krátkodobé záväzky 0 0 

PASÍVA CELKOM 26 194 29 865 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2020  V € 

Stav k 31.12.2019 k 31.12.2020 

NÁKLADY   

Spotreba materiálu 714 1 173 

Ostatné služby 300 24 

Mzdové náklady 2 000 2 000 

Zákonné sociálne náklady 656 656 

Iné ostatné náklady, odpisy 184 172 

Predané cenné papiere 0 0 

Ostatné pokuty a penále 0 0 

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 27 521 5 189 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 1 634 3 130 

NÁKLADY SPOLU 33 010 12 344 

VÝNOSY   

Úroky, iné ostatné výnosy 0 0 

Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov 

0 0 

Prijaté príspevky od iných organizácií 7 001 4 697 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 27 521 5 189 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 495 999 

VÝNOSY SPOLU 35 017 10 885 

 

Daň z príjmov 
  

Výsledok hospodárenia po zdanení 2 008 - 1 460 
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VÝNOSY A NÁKLADY V ROKU 2020 

Náklady na správu nadácie 

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

13.11.2019  rozpočet na rok 2020, 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 2020 sú účtovne vedené 

oddelene a boli odsúhlasené správnou radou nadácie. 

 

  Plán na rok 

2020 

Skutočnosť 

 k 31.12.2020 

 

Príjmy 

  

1 Dary  od právnických a fyzických osôb               5 000 5 696 

2 2 % zo zaplatenej dane 10 000 10 319 

3 Prijaté úroky a iné ostatné výnosy 0 0 

4 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0 0 

 

Výdavky 

  

A     

1 Program malých komunitných grantov  10  000 8 415 

2 Spotreba materiálu 1 500 1 173 

3 Iné ostatné náklady 200 173 

4 Príspevky na sociálnu, zdravotnú 

a verejnoprospešnú oblasť 

3 500 3 130 

5 Koordinácia Programu malých komunitných 

grantov, vedenie účtovníctva 

2 656 2 656 

    

6 Ostatné služby 300 25 

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 

200 197 

2 Vedenie účtovníctva, manažovanie projektov     2 656 2 656 

3 Kancelárske potreby a ostatné výdavky, 

benefičný koncert              

1 500 1 172 

 Náklady na správu nadácie spolu 4 356 4 025 

 

STAV FINANĆNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12. 2020 

 k 31.12.2019         k 31.12.2020 
Bankové účty 25 522 28 938 

Pokladnica 672 647 

Spolu bankové účty a pokladňa: 26 194 29 585 
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Z našej činnosti ďalej vyberáme: 

 

Beh Dubníkom 

                 Napriek nepriaznivým podmienkam, ktoré na Slovensku v tomto roku spôsobila 

pandémia koronavírusu, sa podarilo organizátorom aj v tomto roku zrealizovať 4. ročník 

charitatívneho športového podujatia Beh Dubníkom.  

Vďaka zanieteným bežcom z klubu toRun Stará Turá a ďalším dobrovoľníkom sa v sobotu 

19.9.2020 stretlo na Dubníku 75 malých bežcov a 165 dospelých bežcov, ktorí si nielen 

skvelo zašportovali, ale pomohli aj dobrej veci. Výťažok z registrácie bežcov, spolu 2 147 € 

bol odovzdaný Nadácii ŽIVOT, ktorá ich rozdelí tam, kde budú prospešné. Adresátom 

vyzbieraných peňazí, ale aj výkonov každého dieťaťa na detských behoch je každoročne 

niekto, kto to naozaj potrebuje.  

V tomto duchu boli aj tento rok detské behy venované Samkovi Lukáčovi zo Starej Turej, 

ktorý má ojedinelú́ metabolickú poruchu spojenú so svalovou hypotóniou a s tým súvisiace 

ďalšie diagnózy, ktoré́ musia byť pod kontrolou v špecializovaných ambulanciách. Pre Samka 

sa na Behu Dubníkom vyzbieralo 551 €, peniaze boli odovzdané jeho rodičom. Víťazmi 

behov boli všetky deti, ktoré sa do behov zapojili.  

Na záver by sme radi poďakovali všetkým, ktorí svojim športovým výkonom, registračným 

poplatkom, či vhodením finančných prostriedkov do urny pre Samka venovali svoj čas dobrej 

veci.  

Ďakujeme okrem mnohým ďaľším sponzorom, vďaka ktorým sme tento rok mohli náš beh 

organizovať i  Nadácii ŽIVOT, Stará Turá 

 

           
 

 

Aj v ZUŠ Stará Turá môže vyrásť ilustrátor 

Keď pršalo, mrholilo, žabiatko sa narodilo... 

Ak ste sa práve pousmiali, tak ste spoznali tvorbu Tety Ľudmily a jej slávne ŽABIATKO, bez 

ktorého by nemalo vyrásť nijaké slovenské dieťa. V mesiaci november vyšlo po 26 rokoch 

s novými pôvabnými ilustráciami Márie Nerádovej. 

„Tešila som sa naň ako malé decko“, úprimne prezradila ich autorka v rozhovore so svojou     

„panučiteľkou“ Mirkou .  Pre žiakov výtvarného odboru ZUŠ spoločne pripravili besedu 

a tvorivý workshop na tému „Poďme objavovať ilustráciu“. V priestoroch koncertnej sály 

školy sa zišlo viac ako 60 detí, ktoré Márii so záujmom kládli otázky z jej profesijného 

i súkromného života. Beseda sa tak neplánovane predĺžila o hodinu ale uznajte, mať možnosť 

vidieť ako v digitálnej podobe pred vami vzniká ilustrácia  prasiatka Olivera, sa nenaskytne 

každý deň.  

Po dlhej autogramiáde Mária viedla v učebni výtvarného odboru tvorivý workshop, kde žiaci 

realizovali vlastné videnie textu knihy Žabiatko a prejavili svoj autorský štýl. Využili tak 

inšpiratívne podnety z 27. ročníka Bienále ilustrácií v Bratislave, ktoré navštívili v mesiaci 

november. Po úspešnom pátraní po stratenej bunde na Bratislavskom hrade sa deti zoznámili 
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s tvorbou až 416 ilustrátorov zo 47 krajín sveta. Ďakujeme Nadácii ŽIVOT a Rodičovskej 

rade pri ZUŠ Stará Turá za finančnú podporu celého projektu, vďaka ktorému žiaci 

výtvarného odboru získali vedomie, že ilustrácia je také isté umelecké dielo ako obraz či 

grafika a zaslúži si visieť v galérii alebo u nich doma. Ďakujeme tiež ilustrátorke a grafickej 

dizajnérke Márii Nerádovej, ktorá nasmerovala žiakov i na možnosť štúdia ilustrátorskej 

tvorby ako budúceho životného zamerania.  

                                                                                                        

 
 

 

TK Oskoruša Stará Turá - letná tenisová sezóna 2020 

              Tohtoročná tenisová sezóna prebiehala od mája do konca septembra. V tréningovom 

procese bolo 41 detí, ktoré pravidelne trénovali 2 až 3-krát do týždňa. Sme veľmi radi, že 

v tejto čudnej „KORONA“ dobe, sme počas 5 mesiacoch mohli zorganizovať 4 detské turnaje 

a 2 letné campy. Turnaje boli súčasťou projektu Oskoruša tenis tour 2020, kde naši mladí 

nádejní tenisti získavali body do rebríčkov podľa jednotlivých kategórií. Teda vzniklo 7 

skupín rozdelených podľa veku, dĺžky trénovania a tenisových zručností a schopností. 

Turnaje postupne prebiehali vždy na konci mesiacov jún, júl a august. Štvrtý záverečný turnaj 

tejto série sa konal v septembri pod názvom 4. ročník Oskoruša Cup 2020. Veľmi nás teší, 

že sa stal zároveň začiatkom spolupráce s neziskovou mimovládnou organizáciou Nadácia 

ŽIVOT, v rámci programu malých komunitných grantov. Je super, keď takto podporujú našu 

prácu s deťmi, za čo sme im veľmi vďační. A určite aj naši tenisti, ktorí získali krásne trofeje, 

ceny a pamätné tričko s logom turnaja a nadácie.  

Každý kto robí nejaký šport, vie, aké sú ťažké začiatky. Postupnými krokmi sa zlepšujeme, je 

treba len vydržať, snažiť sa, zodpovedne trénovať a po prvých prehrách prídu aj prvé 

víťazstvá. Každým turnajom sa všetky deti zlepšovali, výmeny v zápasoch boli dlhšie 

a samotné zápasy dramatickejšie. Podpora zo strany rodičov a starých rodičov je výborná 

a týmto by sme sa im chceli poďakovať za skvelú spoluprácu a pomoc pri organizácii 

turnajov. 

Tenis je krásny šport, kde platí: o čo sa budeme viac snažiť ako tí najsnaživejší, o to budeme 

lepší. Nikto nikdy neprehral, kým nestratil poslednú loptičku. 
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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. Nadácia tiež ďakuje za 

podporný prístup predstaviteľom  mesta Stará Turá a zástupcom spolupracujúcich 

organizácií v Starej Turej. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Iveta Petrovičová 

V Starej Turej, 17.05.2021                                                       správca nadácie    

 


