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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 2012 nadácia naďalej zabezpečovala a financovala  obe kolá "Programu malých 
komunitných grantov", ktorý sa usiluje o rozvoj voľnočasových aktivít pre deti a mládež do 
26 rokov.  
 
 

 
 

ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2012 
 
Ø Správna rada nadácie v roku 2012 zasadala podľa potreby a to tri krát, 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 2011, ktorej súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011 a výrok audítora, 
- schválila výsledok hospodárenia za rok 2011, 
- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2013, 
- prerokovávala ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou nadácie.  
 
Ø Nadácia propagovala svoje poslanie a informovala o svojich aktivitách na stránkach 

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

Ø Dôstojným vyvrcholením záveru roka bolo konanie Benefičného koncertu Nadácie 
ŽIVOT dňa 2. decembra 2012 v Dome kultúry Javorina, kde boli ocenené významné 
osobnosti, ktoré reprezentujú Starú Turú  doma i v zahraničí, alebo urobili niečo dôležité 
a užitočné pre deti a mládež.  Ocenení boli bývalá pani učiteľka a terajšia sprievodkyňa 
z mestského múzea pani Elena Ondrášiková a regionálny historik a spisovateľ Ing. Gustáv 
Rumánek. V programe vystúpilo asi 100 účinkujúcich detí z materských škôl, zo základnej 
školy a  umeleckej školy.  

Ø I. ročník realizácie projektu  „ urobme si štedrejšie Vianoce “. 
Ø Nadácia v roku 2012 bola prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb, kde nám bolo prispievateľmi poskytnutých 18 631 € a v rámci svojich 



dvoch kôl prispela finančnými prostriedkami vo výške 9 705 €. Na záchranu mladého 
ľudského života bolo poskytnutých 1 000 €. Z darov a dotácie mesta stará Turá sme prijali 
2 306 €. Celá činnosť bola naďalej zameraná na spoluprácu pri organizovaní oboch kôl 
programu a pomoc zdravotne postihnutým. 

 
HOSPODÁRENIE NADÁCIE 

SÚVAHA k 31.12.2012  v € 
 
 k 31.12.2011 k 31.12.2012 
AKTÍVA   
Dlhodobý hmotný majetok 856 622 
Finančný majetok - pokladnica 299 316 
Finančný majetok - bankové účty 25 372 33 229 
Krátkodobé pohľadávky 0 0 
AKTÍVA CELKOM 26 527 34 167 
   
PASÍVA   
Základné imanie 15 103 15 103 
Časové rozlíšenie spolu 6 765 15 692 
Fondy nadácie 2 933 4 054 
Výsledok hospodárenia  1 121  - 693 
Krátkodobé záväzky 604 10 
PASÍVA CELKOM 26 527 34 167 
 
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2012 V € 
Stav k 31.12.2011 K 31.12.2012 
NÁKLADY   
Spotreba materiálu 174 225 
Opravy a udržovanie 0 0 
Ostatné služby 406 64 
Mzdové náklady 747 1 397 
Zákonné sociálne náklady 8 15 
Iné ostatné náklady, odpisy 328 307 
Predané cenné papiere 0 0 
Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 3 538 9 705 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0 1 000 
NÁKLADY SPOLU 5 201 12 712 
   
VÝNOSY   
Úroky 11 11 
Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 

0 0 

Prijaté príspevky od iných organizácií 2 775 2 306 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 3 538 9 705 
Daň z príjmov 2 2 
VÝNOSY SPOLU 6 324 12 022 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 123 - 691 
 
Výsledok  hospodárenia  za rok  2012  je strata  - 693 €. 



 
VÝNOSY A NÁKLADY V ROKU 2012 

Náklady na správu nadácie 
Správna rada Nadácie ŽIVOT odsúhlasila na svojom riadnom zasadnutí Správnej rady dňa 
7.12.2011 rozpočet na rok 2012 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 2012 sú účtovne 
vedené oddelene a boli odsúhlasené Správnou radou. 

 

  Plán na rok 
2012 

Skutočnosť 
 k 31.12.2012 

Výnosy   
1 Dary  od právnických a fyzických osôb              2 300 2 306 
2 2% zo zaplatenej dane 10 000 9 705 
3 Prijaté úroky 10 11 
4 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0 0 
    
Náklady   
A     
1 Program malých komunitných grantov                10 000 9 705 
2 Spotreba materiálu 200 225 
3 Iné ostatné náklady 200 73 
4 Príspevky na sociálnu a verejnoprosp. oblasť 0 0 
5 Koordinácia Programu malých komun. 

grantov, vedenie účtovníctva 
1 000 1 485 

6 Ostatné služby 100 64 
7 Odpisy 234 234 
    
B Z toho náklady na správu nadácie   
1 Registračné poplatky, kolky, bankové 

poplatky a dane, poštovné 
100 64 

    
2 Vedenie účtovníctva, manažovanie projektov    1 500 1 485 
3 Kancelárske potreby a ostatné výdavky , 

benefičný koncert              
200 225 

4 Aktualizácia programu 0 0 
5 Propagácia verejnoprospešného účelu 0 0 
 Náklady na správu nadácie spolu 1800 1 774 
    

 

STAV FINANĆNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12. 2012 

 
 k 31.12.2011        k 31.12.2012 
Bankové účty 25 372 33 229 
Pokladnica 299 316 
Spolu bankové účty a pokladňa: 25 671 33 545 

 



                        
 
Z našej činnosti vyberáme: 
                            V sobotu  22. 12. 2012  boli mnohé rodiny zo Starej Turej príjemne 
prekvapené nezvyčajnou návštevou a neočakávaným darčekom. V tento deň sa realizoval 
projekt „Urobme si štedrejšie Vianoce“, ktorý bol pripravovaný a financovaný Nadáciou 
ŽIVOT Stará Turá  v spolupráci s veriacimi  z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  
a Rímskokatolíckej  cirkvi.  

Snahou tohto projektu bolo predovšetkým pomôcť vytvoriť krajšie a radostnejšie Vianoce 
osamelým ľuďom, ale i rodinám vo finančnej núdzi, ktorí žijú v Starej Turej. Je krásne, ak 
Vianoce – sviatky pokoja a lásky, môžu i títo ľudia prežívať s vedomím, že niekto si na nich 
spomenul a pomohol im dotvoriť tú správnu vianočnú atmosféru. Mladí dobrovoľníci z oboch 
cirkví  priniesli okrem spevu a dobrej nálady do každej rodiny i vianočnú kapustnicu, sladké 
domáce pečivo a ovocie. Veríme, že pre týchto ľudí má veľkú hodnotu nielen darček, ktorý 
dostali, ale aj vedomie, že nezostali zabudnutí a osamotení, že okolo nich žijú ľudia, ktorí ich 
chcú potešiť a odovzdať im kúsok lásky a radosti práve v tomto vnímavom čase. 

Keďže celkove bolo navštívených 67 rodín, bolo potrebné napiecť veľké množstvo sladkého 
pečiva. Veľké poďakovanie patrí ženám z oboch cirkví, vďaka ktorým mali sladšie Vianoce 
i obdarované rodiny. A samozrejme,  vďaka patrí mladým dobrovoľníkom, ktorí boli 
nositeľmi vianočnej radosti a lásky pre všetkých, ktorých navštívili. 

 

 
 
 
 
 
 



„Ja a moja rodina v Materskej škole“ 
 
Projekt s týmto názvom za podpory Nadácie ŽIVOT bol zrealizovali v minulom školskom 
roku. Cieľom aktivít, ktoré sa využili pri jeho plnení, bolo zapojiť práve čo najväčší počet detí 
a rodičov do diania MŠ a zároveň tak podporiť športový život rodiny. Spoločná športová 
činnosť, blízkosť a dôvernosť rodinného príslušníka má silný pozitívny vplyv na dieťa. 
Deti majú veľmi radi práve tieto činnosti, preto sa každoročne pokúšame získať finančné 
prostriedky nielen z Nadácie, výrazne nám pomáha i Rodičovské združenie pri IV. MŠ 
„Zdravá škôlka“. 
V školskom roku 2011/2012 sme dňa 17.3.2012 v priestoroch MŠ – II. pavilón – vytvorili 2 
minitelocvične, kde si rodičia spolu s deťmi vyskúšali naše nové atraktívne i netradičné 
športové pomôcky. Táto pohybová aktivita má v našej MŠ už niekoľkoročnú tradíciu 
s vysokou účasťou. 
Olympiádu s enviromentálno-športovým zameraním sme zorganizovali dňa 16.5.2012.  
Rodičia spolu s deťmi si zasúťažili v rôznych neľahkých disciplínach. Po ich splnení čakala 
na deti sladká odmena i diplom. 
Poslednú akciu - Športové popoludnie spojené s opekačkou -  sme zorganizovali dňa 
29.6.2012 v autokempe na Dubníku. Najskôr si deti s rodičmi opäť zasúťažili, napríklad i v 
„lete na metle“ či zdolávaní prekážkovej dráhy, maľovali prírodniny a iné. Potom prišli na rad 
chutné špekačky. Malí škôlkari sa vyšantili aj na skákacom hrade, ktorý sponzorsky 
zabezpečila rod. Škriečková. Ďakujeme! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
                  NAŠTARTUJ  SI  AUTÍČKO 
V nedeľu 28. októbra sme v miestnej telocvični ZŠ na Hurbanovej ulici prežili závod autíčiek 
na diaľkové ovládanie. Pretekári na rôznych typoch áut sa pokúšali dosiahnuť čo najlepší čas 
v dvoch závodných kolách. Prihlásených bolo 19 účastníkov. Jeden nenastúpil a dvaja 
neprešli kvalifikáciou. Jeden z technických príčin a jeden pre čas dlhší ako 2  minúty. 16 
chlapcov a jedno dievča si meralo sily. Prekvapivo až na pár výnimiek, všetci súťažnú trať 
odjazdili s časom pod jednu minútu. Práve pre túto vyrovnanosť sme sa ako organizačný tím  
rozhodli nedeliť súťažiacich na skupiny profi a hobby, ale nechali sme ich všetkých v jednej 
skupine. Zažili sme humorné chvíle, ale aj napäté. O adrenalín sa nám postarali tí pretekári, 
ktorí jazdili plynule a čisto – nenarážali do kužeľov a nerobili zbytočné chyby. Dlho sme si 
mysleli, že ten najlepší čas sa pohybuje okolo 0,33 sekúnd. Ale víťaz pretekov doslova 
prebehol trať za 0,30 sekúnd. Tí najlepší jazdili takto:  
 
Víťazi súťaže v kategórii HOBBY Čas 
1. miesto Vladko Polák 0:30:65 
2. miesto Filip Malár 0:33:93 
3. miesto Adrián Hučko 0:35:15 
4. miesto Matúš Kubovič 0:36:52 
5. miesto Šimon Vychlopeň 0:37:85 
6. miesto Eva Bunová 0:40:69 
 
Na jar 2013 začneme 4. ročník súťaže a chceme povzbudiť všetkých, ktorých tento pretek 
strhol, aby už teraz rozmýšľali s akým autom budú štartovať. 
O úplné nóvum v našej súťaži sa postarali dvaja rodičia s profi modelmi, ktorí si zmerali sily 
v rýchlostnom závode naraz. Túto disciplínu chceme do budúcnosti zaradiť ako súťažnú.   
Ďakujeme vedeniu ZŠ za poskytnutie priestorov telocvične, pani Ambrušovej za medaile 
a Nadácii ŽIVOT za finančnú podporu tohto projektu. 

 
 
 

 
 
 



 
 
Poďakovanie ,,Nadácii ŽIVOT“ 
Pitná voda je vzácny poklad. Treba ju chrániť a vážiť si ju.Voda pre mnohých ľudí na našej 
planéte je takmer nedostupná. 
Preto cieľom nášho projektu ,,Poznávame vodný svet“ bolo priamym pozorovaním, hrami 
a pomocou pokusov doviesť deti k poznaniu, že voda je vzácny dar a má nenahraditeľný 
význam z hľadiska zachovania života na Zemi. 
Ďakujeme Majke Kmeťkovej, že prišla k nám do materskej školy a zapojila sa do projektu 
tým, že zahrala na harfe a deti  stvárňovali svoje predstavy o vode. Určovali aký pocit zvuk 
hudobného nástroja v nich vyvoláva a aký zážitok pripomína. Výtvarne vyjadrovali 
adekvátnymi výrazovými prostriedkami svoje aktuálne citové rozpoloženie, ako aj pocity, 
ktoré vyvoláva estetický zážitok z počúvania hry na harfe. 
Počas enviromentálneho popoludnia rozvíjali znalosti o vode, vodných živočíchoch 
a posilňovali vzťah a ochranárske postoje k prírode . Vnímali krásu všetkými zmyslami. 
Súčasťou projektu bola aj výletná plavba loďou po Váhu, ktorú sme absolvovali v Trenčíne. 
Deti si priamym pozorovaním vodného toku vytvárali elementárne predstavy z vnímaného 
prírodného prostredia a vody. Výlet sme spojili i s návštevou Trenčianskeho hradu, kde sme 
videli „Omarovu studňu lásky“, v ktorej sa voda len tak ľahko neobjavila. Program nám 
spestrili aj bohatými ukážkami remeselníkov a sokoliarov. 
Chceli by sme tiež poďakovať MOSRZ Stará Turá za získané poznatky a ukážky vodného 
hmyzu a živočíchov na rybničnom hospodárstve na Dubníku v Starej Turej  
Deti si na základe praktických skúseností utvárali pozitívny vzťah k prírode, uvedomovali si, 
že príroda je dôležitou súčasťou životného prostredia a že pri pobytoch v prírode musíme 
dodržiavať návyky kultúrneho správania. 
Chceme sa poďakovať ,,NADÁCII ŽIVOT“ za to, že nám umožnila schválením projektu 
získať toľko nových zážitkov.  
 
 

 
 
 
 
 



 
Strelecký súboj v Starej Turej 
Vo štvrtok 23. februára 2012 sa konal pod záštitou NADÁCIE ŽIVOT  v telocvični ZŠ Stará 
Turá strelecký súboj žiakov ZŠ  a SOŠ. 
Súťaž zahájila krátkym príhovorom pani riaditeľka Mgr. Chmurová. 
Súťažilo sa v disciplíne streľba na terče a mini futbal medzi školami. Najlepšie sa umiestnili 
žiaci Základnej školy Čachtice. Dobrí strelci i futbalisti právom obsadili prvé miesta. 
Na druhom mieste skončila Základná škola Kočovce. Pekné tretie miesto patrilo žiakom zo 
Starej Turej. 
Škoda, že nemohli prísť na súťaž pozvaní hostia  zo Základnej školy v Kunoviciach, nakoľko 
im na tento termín pripadli prázdniny. Chýbali i žiaci zo Základnej školy Podolie, čo bolo 
veľkým prekvapením. 
Po ukončení súťaže žiaci streleckého krúžku Stará Turá navštívili plaváreň, kde plávanie, 
vodné pólo a sauna im umožnila predýchať tretie miesto v tomto súboji. 
Krásne medaile pre futbalistov, pohár, drobné ceny a sladkosti pre strelcov len umocnili 
krásny zážitok z pekne vydarenej akcie. 
Na organizovaní tejto akcie sa podieľali pán učiteľ Mgr. Ján Mandák a pani Ľubica Milatová. 
Hlavným rozhodcom bol Peter Milata A-201. 
Výsledky streleckého súboja: 
SOŠ Stará Turá 1. Marták Ján 
Žiaci ZŠ        1.Bublavý Dávid     Čachtice 
                      2.Súčanský Viktor   Čachtice 
                      3. Ježovica Andrej   Kočovce 
Mini futbal:  1.ZŠ Čachtice 
                     2. ZŠ Kočovce 
                     3.ZŠ Stará Turá 
Cenu útechy získal najmladší žiak tretiak Bobocký Danko ZŠ Stará Turá. 
 
 
 

 
 
 
 



Vtáčik Separáčik 
Na prvý stupeň  základnej školy priletel Vtáčik Separáčik, ktorý deti prvých a druhých 
ročníkov naučil separovať odpad. Deti sa hneď zapojili a zo smetného koša roztriedili odpad 
do farebných košov, ktoré budú umiestnené v prvých a druhých ročníkov. 
Projekt zrealizovaný za podpory Nadácie ŽIVOT, bude pokračovať i v budúcom školskom 
roku, kedy Vtáčik priletí i do tretích a štvrtých ročníkov. 
Mgr. Soňa Kotrasová 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
ZUMBA  
Deň 13. apríl priniesol pre deti prvých ročníkov jednu veľkú oslavu pohybu a tanca, 
jednoducho cvičenia pre potešenie a radosť. Deti, ktoré navštevujú krúžok "Žabky" pripravili 
pre svojich spolužiakov program. Zavolali si na pomoc aj dievčatá z Minizumby z CVČ a 
poriadne to všetci spolu roztočili. Spoločne deti súťažili o najlepšieho tanečníka, 
o najlepšieho imitátora, o najlepšieho maliara loga - nášho Zumbáčika. 
Krásny deň deti prežili vďaka Nádacii ŽIVOT, ktorá podporila náš projekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 všetký, ktorí sa  podieľali na zorganizovaní dňa „ Urobme si 
štedrejšie Vianoce,  hlavne veriacim z evanielickej cirkvi augsburského vyznania 
a z rímskokatolíckej cirkvi. 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, 30.05.2013 
 
 
 


