
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.

Rok 2003 bol pre nadáciu rokom snahy o posilnenie komunitného charakteru nadácie a s tým 
súviseli i personálne zmeny v zložení správnej rady nadácie a zmena správcu nadácie. 
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 Správna rada nadácie v roku 2003 zasadala 2x. Na svojich zasadnutiach: 
-    kontrolovala priebeh realizovaných projektov
-    prerokovávala a  schvaľovala žiadosti o pomoc
- odsúhlasila registráciu nadácie ako prijímateľa 2% zo zaplatenej dane z príjmu fyzických 

a právnických osôb. Za týmto účelom boli vydané propagačné letáčiky, boli doručené 
zamestnávateľským organizáciám a rozhodujúcim podnikateľským subjektom.

-    schválila výročnú správu a výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2002
- schválila zmenu členov správnej rady a správcu nadácie
- na základe zákona č. 34/2002 Z.z. rozhodla o pokračovaní svojej činnosti vo forme 

nadácie a odsúhlasila zladenie zriaďovateľskej listiny, schválila predloženú nadačnú 
listinu, zmenu imania na nadačné imanie a poverila správcu nadácie podaním zmeny 
zapisovaných skutočností do registra nadácií. Ministerstvo vnútra SR zmeny 
zaregistrovalo v registri nadácií dňa 4.7.2003.

- prerokovávala ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou nadácie. 
- Vzhľadom na relatívne nízky objem zdrojov nadácie správna rada a správca zamerali 

svoje aktivity na získanie zdrojov v nových ekonomických podmienkach.

 Nadácia pripravila 2.vydanie informačného biletinu Nadácie Život s cieľom propagovať 
jej činnosť a jej ciele.

 Nadácia pripravovala Program malých environmentálnych grantov na rok 2004.

 Nadácia zorganizovala dňa 7. decembra 2003 benefičný program v spolupráci so 
staroturianskymi školami a Domom kultúry Javorina. Výťažok z koncertu bol na základe 
rozhodnutia správnej rady nadácie venovaný v rámci komunitných zbierok Hodina deťom 
Nadácii pre deti Slovenska, Bratislava. Účinkujúcimi boli žiaci základných škôl, 
základnej umeleckej školy a deti materských škôl. 



Tí najmenší nadácii

Riaditeľ Staroturianskeho jarmoku 
odovzdáva nadácii symbolický šek  
na 100 000,- Sk

Záverečné vystúpenie, ktoré navodilo 
atmosféru blížiacich sa Vianoc



Hosťami benefičného koncertu boli mladé osobnosti nášho mesta za rok 2003. Prvýkrát sa  
verejnosti predstavili mladí ľudia, ktorí prostredníctvom svojich činov alebo svojho snaženia 
môžu byť vzorom nielen pre svojich rovesníkov.

Mladé osobnosti nášho mesta v r. 2003
hostia benefičného koncertu Nadácie  ŽIVOT 

Rastislav Blaško – 21 - ročný 
Na vodnej nádrži Dubník zachránil 23.7.2003 život topiacemu sa 7-ročnému Jakubovi 
Vráblovi zo Starej Turej.

Lukáš Kimlička – 19 - ročný
Mladý módny návrhár, študent II. ročníka Vysokej školy výtvarného umenia, víťaz súťaže 
a nositeľ ocenenia Módny tvorca roka 2003 za najkreatívnejšiu realizáciu témy „Moje 
spracovanie ETNO prvkov v móde“.

Ing. Michal Schmidl – 24 – ročný                   
Reprezentant SR v kolkoch, 34 reprezentačných štartov za juniorov aj dospelých, 2 –
násobný majster SR v kolkoch a držiteľ svetového rekordu na 120 hodov združených 
a striebornej medaily z MS.

 Nadácia vyhlásila dňa 7. decembra 2003 zbierku 10 a 20 halierových mincí na 
dobročinné účely "Haliere pre život". Do organizovania zbierky sa zapojili základné 
školy, Jednota COOP a Chirana.  Zbierka pokračovala i v roku 2004.

 Nadácia informovala o svojich aktivitách na stránkach miestnej a regionálnej tlače -
Staroturianskeho spravodajcu a Trenčianskych novín.



 na nakúp špeciálnych zdravotníckych  pomôcok pre zdravotne postihnuté deti   

 Nadácii pre deti Slovenska - výťažok z benefičného koncertu

všetkým, ktorí v r. 2003 prispeli na konto nadácie

Mestu  Stará Turá 
 spoločnosti Premagas, s.r.o. Stará Turá 

 spoločnosti Invensys Metering Systems, a.s. Stará Turá 

 p. Júlii Bublavej, Stará Turá 

za finančnú podporu projektov

 Nadácii pre deti Slovenska, Bratislava 

a

všetkým sympatizantom, dobrovoľníkom a občanom mesta Stará Turá a blízkeho okolia. 
Veľká vďaka patrí zamestnancom Domu kultúry Javorina a pedagógom, ktorí sa podielali na 
príprave a zorganizovaní benefičného programu. Nadácia tiež ďakuje za podporný a seriózny 
prístup predstaviteľom  mesta Stará Turá a zástupcom spolupracujúcich organizácií v Starej 
Turej.



Stav k 01.01.2003     :

- bankový účet 72.978,67       
- SKB    4.870,45
- VUB - ZI 455.000,00
Spolu bankové účty 532.849,12

- pokladňa 10.666,60
Spolu bankové účty a 
pokladňa:

543.515,72

Príjmy za rok 2003:

- darovacie zmluvy 222.450,00
- 1% z dane 9.803,00
- výťažok z koncertu 7.577,50
- úroky    22.829,44
- spolu príjmy: 262.659,94

    
Výdavky za rok 2003:

- civilná služba, dohody    5.100,00
- Hodina deťom                   7.577,50
- Minarech - dar         8.000,00
- ceny na koncert                7.440,00
- program na účtovnictvo   5.940,00

- kolky, not.zápisnice         3.678,00

- úhrady došlých FA          5.193,00

- ostatné 6.175,00

  Spolu výdavky 49.103,50

Výsledok hospodárenia za rok 2003:     213.556,44

Stavy k 31.12.- 2003:   

- bankový účet 254.193,11
- SKB    4.870,45
- VUB - ZI 455.000,00
- pokladňa 43.008,60
Spolu bankové účty a 
pokladňa:

757.072,16



PRÍJMY

1. Príjmy z činnosti         7 577,50
(benefičný program)

     
2.  Dary a príspevky                222 450,00         

         

     - Mesto Stará Turá, Riaditeľstvo staroturianskeho jarmoku    100 000,00
    - PREMAGAS, s.r.o. Stará Turá      60 000,00
     - Invensys Metering Systems, a.s. Stará Turá      20 000,00
     -Júlia Bublavá, Stará Turá            42 450,00

     

4.  Suma zodpovedajúca 1% zo zaplatenej dane       9803,00

     - Daňový úrad Stará Turá      9512,00
     - Daňový úrad Nové Mesto n/Váh.       263,00
     - Daňový úrad Púchov                     28,00

Vypracoval: Ing.Ján Volár
V Starej Turej, 30.4.2004

Správca             ..............................................

Revízor ..............................................

Predseda správnej rady   ..............................................


