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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 2021 i napriek pokračujúcej nepriaznivej pandemickej situácii v spoločnosti, nadácia 

zrealizovala jedno kolo "Programu malých komunitných grantov",  ktorým sme sa usilovali 

o rozvoj, skvalitnenie a obohatenie voľno časových aktivít pre deti a mládež do 26 rokov.  

Preferujeme aktivity 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 hlavne športovú činnosť a na pomoc deťom so zdravotným 

postihnutím. 

 

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

mládeže koncepčne plánované, ktoré postupne naberajú formu tradície.  

 

 

 

 

ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2021 

 

 Správna rada nadácie v roku 2021 zasadala v núdzovom režime v rámci prípustných 

opatrení jeden krát a všetky ďalšie potrebné rozhodnutia a odporúčania riešila 

elektronicky,  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, 

- prerokovala žiadosti o poskytnutie príspevkov a zaujala k nim stanovisko, 

- schválila výročnú správu za rok 2020, ktorej súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020 a výrok audítora, 

- schválila výsledok hospodárenia za rok 2020, 

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

notárov ako prijímateľa, 

- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2022, 

- prerokovávala ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou nadácie.  
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 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 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: 

1.) Nadácia prijala  finančné dary, dotácie a granty: 

 2 000 € od mesta Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá , IČO 00 312002, na podporu 

verejnoprospešného účelu 

 2 370 € výťažok z organizovania Behu Dubníkom v Starej Turej, 

 1 300 € dotáciu, od TSK Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, IČO: 35 630 337 na 

projekt Pomôžme deťom s autizmom, dotácia však bola vrátená, nakoľko bolo 

podujatie zrušené, 

 500 € je výška jednotlivých  (nižších súm) účelových darov pre Beh Dubníkom v Starej 

Turej. 

 

2.) Obdarovali sme: 

 500 € pre pána Jána Kýšku, Gen. M.R.Śtefánika 368/90, Stará Turá,  pre občianske 

združenie na celoslovenské športové  podujatie „Beh Dubníkom“, 

 500 € Klub športového aerobiku, Športová 502/10, Stará Turá, IČO: 512 06625, 

na úhradu nákladov sústredenia (tréning) v modernej gymnastike detí v Malinove, 

 10 603 € pánovi Stanislavovi Zigovi, SNP 263/25, Stará Turá pre dcérku Simonku  na 

rehabilitácie. 

 5 048 € sme použili na podporu projektov jedného kola malých komunitných grantov 

 

Prehľad žiadostí o grant – Program malých komunitných grantov pre rok 2021. 

 

1) Strelecká skupina pána Milatu, Mýtna 537/48, Stará Turá 

Názov projektu: Strelecká skupina P. Milatu 

Zodpovedný za projekt: Peter Milata 

Celkové náklady:    572 € 

Požadovaná suma:  500 €                      Odsúhlasená suma:  500 € 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na ceny na súťaže, strelecký materiál 

 

2) Tenisový klub Oskoruša Stará Turá, Športová 504/5, Stará Turá 

Názov projektu: Oskoruša Cup 2021 pre deti 

Zodpovedný za projekt: Mgr. Tomáš Malek 

Celkové náklady:    556 € 

Požadovaná suma:  500 €                      Odsúhlasená suma:  500 € 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na reklamačné ceny, občerstvenie 

 

3) Rodičovské združenie „ Zdravá škola“ pri IV. MŠ, Hurbanova 62, Stará Turá 

Názov projektu: Regionálna olympiáda hviezdičiek 

Zodpovedný za projekt: Petra Kaňová 

Celkové náklady:    550 € 

Požadovaná suma:  500 €  Odsúhlasená suma:  500 €  

- nerealizované, finančné prostriedky vo výške 500 € boli nadácii vrátené  



 

5 

 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na odmeny pre deti, občerstvenie 

 

4) toRun Stará Turá, Hurbanova 3157/76, Stará Turá 

Názov projektu: Beh Dubníkom 2021 – detské behy 

Zodpovedný za projekt: Ján Kýška 

Celkové náklady:    550 € 

Požadovaná suma:  500 €                      Odsúhlasená suma:  500 € 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na medaile pre deti, sladkosti pre deti 

 

5) toRun Stará Turá, Hurbanova 3157/76, Stará Turá 

Názov projektu: S Nadáciou od Tatier k Dunaju 2021 

Zodpovedný za projekt: Ján Kýška 

Celkové náklady:    570 € 

Požadovaná suma:  500 €                      Odsúhlasená suma:  500 € 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na ubytovanie, výroba tričiek, PHM 

 

6) Mgr. Júlia Bublavá, SNP 261/39, Stará Turá 

Názov projektu: Pomôžme deťom s autizmom 

Zodpovedný za projekt: Mgr.Júlia Bublavá 

Celkové náklady:   3973,60 € 

Požadovaná suma:  500 €                      Odsúhlasená suma:  500 € 

- nerealizované, finančné prostriedky vo výške 500 € boli nadácii vrátené  

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na špecifikované terapie, ubytovanie 

 

7) Detská organizácia Fénix Stará Turá, SNP 266/1, Stará Turá 

Názov projektu: Permonícka fáračka 

Zodpovedný za projekt: Peter Ištoňa 

Celkové náklady:   2730 € 

Požadovaná suma:  500 €                      Odsúhlasená suma:  500 € 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité špecifikované  ubytovanie 

 

8) Centrum voľného času, Gen. M.R.Štefánika 355/4, Stará Turá 

Názov projektu: Detský parlament mesta Stará Turá 

Zodpovedný za projekt: Phdr.Věra Tepličková 

Celkové náklady:    170 € 

Požadovaná suma:  150 €                      Odsúhlasená suma:  150 € 

- nerealizované, finančné prostriedky vo výške 150 € boli nadácii vrátené  

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na propagačný materiál, ceny, odmeny 

 

9) Centrum voľného času, Gen. M.R.Štefánika 355/4, Stará Turá 

Názov projektu: Po námestí na kolieskach 

Zodpovedný za projekt: Phdr.Věra Tepličková 

Celkové náklady:    170 € 

Požadovaná suma:  150 €                      Odsúhlasená suma:  150 € 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na propagačný materiál, ceny, odmeny 

 

10) Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá, SNP 293/17A 

Názov projektu: Vyber si svoje povolanie – umelecké odlievanie kovov 

Zodpovedný za projekt: Ing. Martina Závodská 

Celkové náklady:    276 € 
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Požadovaná suma:  248,40 €                      Odsúhlasená suma:  248,40 € 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na propagačný materiál, ceny, odmeny 

- nerealizované pre druhú skupinu žiakov, finančné prostriedky vo výške 124,20 € boli 

nadácii vrátené  

 

11) Klub športového aerobiku Stará Turá, Športová 502, Stará Turá 

Názov projektu: Športujeme pre radosť – letné sústredenie 

Zodpovedný za projekt: Katarína Vidová 

Celkové náklady:    2250 € 

Požadovaná suma:    500 €                      Odsúhlasená suma:  500 € 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na ubytovanie a stravovanie 

 

12) Klub športového aerobiku Stará Turá, Športová 502, Stará Turá 

Názov projektu: Propagujeme športom nadáciu 

Zodpovedný za projekt: Katarína Vidová 

Celkové náklady:     600 € 

Požadovaná suma:    500 €                      Odsúhlasená suma:  500 € 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na funkčné oblečenie 

 

13) Klub športového aerobiku Stará Turá, Športová 502, Stará Turá 

Názov projektu: Deti na štarte v aerobiku 

Zodpovedný za projekt: Katarína Vidová 

Celkové náklady:     600 € 

Požadovaná suma:    500 €                      Odsúhlasená suma:  500 € 

Príspevok nadácie:  finančné prostriedky použité na štartovné podľa organizátora 

 

 

 

 

 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 2021 konanie Benefičného koncertu nadácie 

zrušiť. 

 Nadácia v roku 2021 nebola prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb, ale z predchádzajúcebo obdobia nám bolo doplatených  finančnou 

správou 5 903,57 €; v rámci jedného kola prispela finančnými prostriedkami na úspešné 

projekty vo výške 5 048 € a fyzickým osobám 10 603 €. Celá činnosť bola naďalej 

zameraná na spoluprácu pri organizovaní programu malých komunitných grantov  

a pomoc zdravotne postihnutým deťom.  
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HOSPODÁRENIE NADÁCIE 

 
SÚVAHA k 31.12.2021  v € 

 k 31.12.2020 k 31.12.2021 

AKTÍVA   

Dlhodobý hmotný majetok 0 0 

Finančný majetok - pokladnica 647 477 

Finančný majetok - bankové účty 28 938 23361 

Krátkodobé pohľadávky 280 0 

AKTÍVA CELKOM 29 865 23 838 

PASÍVA   

Základné imanie 15 103 15 103 

Časové rozlíšenie spolu 8 713 1 881 

Fondy nadácie 7 509 6 049 

Výsledok hospodárenia - 1 460 806 

Krátkodobé záväzky 0 0 

PASÍVA CELKOM 29 865 23 839 

 

 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2021  V € 

Stav k 31.12.2020 k 31.12.2021 

NÁKLADY   

Spotreba materiálu 1 173 649 

Ostatné služby 24 113 

Mzdové náklady 2 000 2000 

Zákonné sociálne náklady 656 656 

Iné ostatné náklady, odpisy 172 197 

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 5 189 12 736 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 3 130 500 

NÁKLADY SPOLU 12 344 16 850 

   

VÝNOSY   

Prijaté príspevky od iných organizácií 4 697 4 870 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 189 12 736 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 999 50 

VÝNOSY SPOLU 10 885 17 656 

   

Výsledok hospodárenia po zdanení - 1 460 806 
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Príjmy a výdavky nadácie 

Správna rada Nadácie ŽIVOT odsúhlasila rozpočet pre rok 2021, 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 2021 sú účtovne vedené oddelene a boli odsúhlasené správnou radou 

nadácie. 

 

  Plán na rok 

2021 

Skutočnosť 

 k 31.12.2021 

 

Príjmy: 

  

1 Dary  od právnických a fyzických osôb               5 000 4 920 

2 Príspevky z podielu zaplatenej dane 10 000 5 904 

3 Vrátené granty 0 3 915 

 Príjmy spolu: 15 000 14 739 

 

Výdavky: 

  

A     

1 Program malých komunitných grantov  15  000 16 651 

2 Spotreba materiálu 1 000 649 

3 Iné ostatné náklady 200 197 

4 Príspevky na sociálnu, zdravotnú, športovú 

a verejnoprospešnú oblasť 

3 000 500 

5 Koordinácia Programu malých komunitných 

grantov, vedenie účtovníctva 

 

2 656 

 

2 656 

    

6 Ostatné služby 200 113 

 Výdavky spolu: 22 056 20 766 

 

 
   

B Z toho náklady na správu nadácie:   

1 Iné ostatné náklady – zverejňovanie, bankové 

poplatky a dane, poštovné, ostatné služby 

200 197 

2 Vedenie účtovníctva, manažovanie projektov     2 656 2 656 

3 Kancelárske potreby, materiál a ostatné 

výdavky, benefičný koncert              

1 500 649 

4 Ostatné služby (servis PC, správny poplatok) 200 113 

 Náklady na správu nadácie spolu: 4 556 3 615 

 

STAV FINANĆNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12. 2021 

 k 31.12.2020         k 31.12.2021 
Bankové účty 28 938 23 361 

Pokladnica 647 477 

Spolu bankové účty a pokladňa: 29 585 23 838 
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NIEČO MÁLO Z NAŠEJ ČINNOSTI 

 

 

 

 
 

 

 

5. ročník Oskoruša Cup 2021 
 

                     Posledný septembrový predĺžený víkend sa konal na kurtoch v Starej Turej 5. 

ročník Oskoruša Cup pre deti tenisového klubu. Veľmi nás teší, že i tento ročník bol 

podporený 

neziskovou mimovládnou organizáciou Nadácia ŽIVOT Stará Turá, v rámci programu 

malých komunitných grantov.  

43 detí bolo rozdelených do 9 skupín podľa veku a tenisových zručností. Tento turnaj bol 

zároveň aj tretím turnajom letnej sezóny. Deti po každom turnaji získavajú body do rebríčkov 

a bojujú o celkového víťaza Oskoruša Tour 2021. My ako tréneri a organizátori sme veľmi 

radi, že deti sa z roka na rok zlepšujú a môžeme vidieť krásne výmeny a dramatické zápasy. 

Chceme sa poďakovať Nadácii ŽIVOT, všetkým sponzorom, priateľom tenisu, rodičom a 

starým rodičom za to, že podporujú deti, ktoré baví pohyb a milujú tenis. Štartovné a 

dobrovoľný príspevok v sume 350 € bol venovaný 10-ročnému chlapcovi zo Starej Turej, 

Tadeášovi Konečnému. 
                                                                                                                          Mgr. Tomáš Malek 
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                Beh Dubníkom 
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Aj tohtoročný BEH DUBNÍKOM splnil svoj cieľ 

              

                  Posledné dva roky všetci usporiadatelia kultúrnych i športových podujatí 

pristupujú k organizácií podujatí s veľkým napätím, či im aktuálne opatrenia nakoniec dovolia 

alebo nedovolia podujatie zrealizovať. Organizátori Behu Dubníkom – staroturanský bežecký 

klub toRun Stará Turá – rovnako do poslednej chvíle čakali, či situácia na Slovensku 

a v našom okrese dovolí, aby BD tento rok odštartoval. Šťastie však stálo na našej strane a aj 

tento rok sme sa mohli stretnúť na 5. ročníku Behu Dubníkom, a to v plánovanom termíne 

v sobotu 18. septembra v krásnom prostredí autocampingu Dubník. 

Cieľom tohto podujatia je už 6 rokov (ak počítame aj nultý ročník) spojenie behu, dobrej 

nálady, priateľských stretnutí a v neposlednom rade aj pomoci tým, ktorým nebolo dopriate 

byť 100 % zdraví. Každoročne ide štartovné z dospeláckych hlavných behov Nadácií 

ŽIVOT, ktorá peniaze využíva už niekoľko rokov na organizáciu podujatí pre deti so 

zdravotným postihnutím v podjavorinskom kraji. Dobrovoľné vstupné z detských behov 

putovalo tento rok pre Samka Lukáča, ktorý aj vďaka zanietenosti svojich rodičov 

každodenne zlepšuje svoj zdravotný stav rôznymi cvičeniami a terapiami. Tieto sú finančne 

náročné, a preto sme radi, že sme aspoň malou čiastkou mohli k ich úhrade napomôcť.   

Beh Dubníkom otvoril svoje brány už v skorých ranných hodinách. Počasie bolo premenlivé, 

ale nadšencov z radu bežcov neodradilo. Ráno sme začali detskými behmi, kde sa približne 50 

detí podľa vekových kategórií postavilo na štart na 200 m, 600 m a 1 km trať. Víťazmi sa stali 

všetci, ktorí aj v chladnejšom počasí v sobotu ráno vyšli zo svojich postelí a išli si odbehnúť 

pár stoviek metrov na Dubník. Každé dieťa za svoje bežecké nadšenie získalo medovníkovú 

medailu.  

V neskorších hodinách sme už pristúpili k dospeláckym behom. Do hlavných pretekov sa 

prihlásilo spolu 158 bežcov (138 vopred online registráciou, 20 bežcov na mieste). Bežci si 

mohli vybrať z troch tratí: 

- FIT Beh (2,5 km), DAJ 5 (5 km), toRun desiatka (10 km), 

        Keďže hlavnou myšlienkou nášho behu je pomáhať, chceme sa poďakovať všetkým, 

ktorí sa na BD zaregistrovali a pomohli tak vyzbierať prostredníctvom štartovného 2 370 eur 

pre Nadáciu ŽIVOT a 635 eur pre Samka Lukáča. Ešte raz Vám všetkým ďakujeme. 

Štartovné z pretekov si môžeme dovoliť posunúť ďalej aj vďaka tomu, že všetky náklady na 

prípravu a organizáciu podujatia zabezpečujeme prostredníctvom finančnej, ale aj inej pomoci 

od našich sponzorov. Naše veľké poďakovanie preto patrí:  Nadácii ŽIVOT, mestu Stará 

Turá, CTM – Belve, s. r. o., HELICOP, s. r. o., PreVaK, s. r. o., ASUS Slovensko, Sensus 

Slovakia, a. s., Chirana T.-Injecta a. s., www.profighters.sk, Optika Carpathia, s. r. o., HLS 

Body s. r. o., Bistro Turák a vnuk, T-štúdio, s. r. o., Rotex Elektro, s. r. o., www.honest.sk, 

Somadent, s. r. o., Hydrous, s. r. o., Pekáreň Pagáčik, Káva August Roy, IVAR SK, s. r. o., 

Woodservice Hrušové, detské oblečenie Bebakids, Autopotreby Trio: Ján Jakubec, Birell, 

Kompava, Mária Nerádová Illustration.  

Za pomoc ďakujeme aj Mestskej polícií Stará Turá, Technickým službám Stará Turá 

a v neposlednom rade všetkým cca 20 dobrovoľníkom, kamarátom, ktorí nám pomohli 

s organizáciou.  

            Veríme, že Vás tento malý beh s veľkým srdcom oslovil a stretneme sa spolu aj 

budúci rok v krásnom prostredí vodnej nádrže Dubník.  

                                    Teší sa na Vás organizačný tím Behu Dubníkom. 

                                                                                                                           Lívia Boorová 
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Klub športového aerobiku začínal so športovou činnosťou detí a mládeže 

v našom meste pred desiatimi rokmi. V roku 2017 formálne vznikla Detská organizácia 

Žihadielka, ktorá sa v roku 2021 pretransformovala na Klub športového aerobiku Stará 

Turá. Športový aerobik je rovnocenný partnerom ostatných gymnastických športov a naši 

členovia – dospelí i deti – sú členmi Slovenskej gymnastickej federácie SR. 

Aerobik a gymnastika je jeden z najzdravších a najuniverzálnejších športov, ktorý vedie 

deti k zmyslu pre športové aktivity na celý život. Deti majú veľa energie, ktorú 

smerujeme k správnemu rozvoju pohybovej koordinácie. Od skorého veku majú 

schopnosť vnímať a rozvíjať zmysly a preto ich treba včas podporovať v zdravom 

pohybe. Tréningy a lekcie prinášajú neustále nové a zábavné prvky. Deti sa s nami nikdy 

nenudia. Na tréningoch rozvíjame sociálne vzťahy a budujeme zdravú sebadôveru už od 

detského veku. Deti nemusia mať vrodený  talent na pohyb, v mladom veku sa dá všetko 

správnou cestou naučiť. 

    Aerobik je nesmierne zaujímavý pre všetky vekové kategórie. Je prevenciou proti 

rozličným 

chorobám, najmä nadváhe a obezite. S aerobikom úzko súvisí gymnastika, preto berieme 

tento šport komplexne a účelovo. Deti v najmladšom veku začínajú práve ňou, pomaly sa 

pridávajú technické kroky ako aj počet a intenzita tréningových hodín. Tréningy 

prebiehajú v mestskej športovej hale v zrkadlovej telocvični s profesionálnym vybavením 

v oblasti športovej gymnastiky a aerobiku pod vedením odborných trénerov v týchto 

oblastiach. Náš klub pôsobí na medzinárodnej úrovni, preto sa často a úspešne 

zúčastňujeme na súťažiach ako na Slovensku, tak i v Českej republike. Ani rok 2021, 

napriek mnohým prekážkam, nebol výnimkou. 

Náš klub sa pravidelne každý mesiac od začiatku roka zúčastňoval so značným počtom 

choreografií na jednej z najprestížnejších súťaži v oblasti športu a fitness MIA 

FESTIVAL –ONLIDANCE GROUP PRAHA 2021 „Deti fitness aneb sportem proti 

drogám“. Klub športového aerobiku Stará Turá sa stal najúspešnejším klubom v tejto 

súťaži na medzinárodnej úrovni. V apríli sa deti zúčastnili tiež on-line súťaže ONLINE 

NOTH DANCE CUP 2021 Ústí nad Labem, z ktorej si odniesli opäť krásne pódiové 

umiestnenia. V máji 2021 sa zúčastnili on-line medzinárodnej súťaže SLÁNSKÉ 

TANČEN ČR, kde sme získali veľa medailí zo stupienkových miest. V júni sme sa 

zúčastnili aj súťaže O CENU STARTOSTKY mesta ČESKÁ LÍPA. Deti s 13-stimi sólo 

aj duo choreografiami opäť krásne reprezentovali nielennáš klub vysúťaženými 

medajlami z prvých stupinekov, ale takisto mesto Stará Turá. Po letnom období nás 

čakala príprava detí na jesenné súťaže. Mnohé z nich sa ďalej úspešne zúčastňovali 

semifinálových kôl druhej časti MIA ONLIDANCE PRAHA 2021 a čakalo ich veľké 

finále v decembri 2021. V novembri mali naše staršie žiačky a juniorky krásnu možnosť 

prezentovať náš klub na medzinárodnom kongrese aerobiku LITEX AEROBIC SHOW 

v Litomyšl.  

14.11.2021 sme sa konečne dočkali ozajstnej súťažnej atmosféry a zúčastnili 

medzinárodnej súťaže v rámci AEROBIC TOUR 2021 ČR v Otrokoviciach, ktorá sa 

konala snáď viac ako po dvoch rokoch naživo. Súťaže sa zúčastnilo 27 deti z nášho klubu 

a priniesli si nielen krásne medaile a diplomy, ale tiež nezabudnuteľný zážitok a hlavne 

veľkú motiváciu robiť tento šport.        

        Keďže opatrenia nedovolili vidieť všetkým rodičom, starým rodičom, kamarátom 

a ostatným priaznivcom tohto športu súťažiť deti naživo, rozhodli sa tréneri klubu 

v spolupráci s Nadáciou ŽIVOT a mestom Stará Turá zorganizovať EXHIBÍCIU 

KLUBU ŠPORTOVÉHO AEROBIKU STARÁ TURÁ, ktorá sa konala 18.6.2021 na 

námestí v Starej Turej. Za dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení mohli deti 
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vystúpiť s najúspešnejšími choreografiami a ukázať tak všetkým, ktorí nemali možnosť 

povzbudzovať ich pri súťažení, akú úžasnú prácu odviedli a hlavne, že to i napriek 

veľkým obmedzeniam nevzdali, ale naopak spoločnými silami s trénermi a za podpory 

rodičov odviedli kus úžasnej práce a snáď aj motivovali ostatných k pohybu, ktorý je o to 

viac v tejto dobe, tak veľmi dôležitý. Dosiahnuté medaily nás motivovali spoločne celý 

tento rok, ale veríme a dúfame, že naďalej spoločne s rodičmi, podporou Mesta Stará 

Turá, Nadáciou Život Stará Turá budeme naďalej formovať v deťoch hlavne radosť zo 

športu, ktorému budú venovať naďalej zmysluplne svoj voľný čas. 

            Aj touto cestou patrí dodatočne veľké ĎAKUJEME predovšetkým trénerkám, 

Mestu Stará Turá, Nadácii ŽIVOT Stará Turá, sponzorom a rodičom, za podpory 

ktorých  si tieto deti zažívajú svoj  aerobikovogymnastický sen v tomto prostredí ako 

ozajstní reprezentanti. 

                                                                                               

                                                                                                               Katarína Vidová 
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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, 4.mája 2022                                                       správca nadácie    

 


