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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 2005 nadácia pokračovala v "Programe malých komunitných grantov", ktorý sa 
usiluje o rozvoj voľnočasových aktivít pre deti a mládež do 26 rokov. Vyhlásené boli 2 kolá, 
v ktorých nadácia podporila 25 projektov celkovou čiastkou 228 156,50 Sk.

Ing. Juraj Borovský – predseda

Ján Mikláš Věra Tepličková
Ing. Stanislav Maďar Ing. Jana Dornáková
Ing. Peter Ištoňa Mgr. Monika Ambrušová 

Ing. Ján Volár

  Ing. Renáta Horňáková
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 Správna rada nadácie v roku 2005 zasadala  4x. Na svojich zasadnutiach: 
- schvaľovala vyhlásenie jednotlivých kôl Programu malých komunitných grantov a 

kontrolovala priebeh realizovaných projektov
- zobrala na vedomie priebežné informácie o hospodárení nadácie a stave peňazí v pokladni 

a na bežnom účte
- prerokovávala žiadosti o pomoc a zaujala k nim stanovisko. Schválila  žiadosť Mestskej 

polície Stará Turá o príspevok na dofinancovanie projektu „Mládež sebe“ podporeného 
Nadáciou pre deti Slovenska čiastkou 58 000,-Sk. Schválený Príspevok z Nadácie ŽIVOT 
je vo výške  10 500,- Sk.

- schválila výročnú správu a výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2004, zobrala na vedomie   
audítorskú správu o overení účtovnej závierky za rok 2004

- v súvislosti s odsúhlaseným výsledkom hospodárenia nadácie za rok 2004 schválila 
zúčtovanie kladného hospodárskeho výsledku vo výške 146 176,73 Sk na účet ostatných 
fondov nadácie

- Správna rada rozhodla o darovaní knihy Martiny Monošovej Lásky o piatej vydanej 
s podporou nadácie: 2 ks knižnica Domu kultúry Javorina, 2 ks Združená stredná 
priemyselná škola, 2 ks Základná škola Stará Turá, zostávajúce výtlačky v počte 14 ks 
zostanú pre potreby nadácie    

- Správna rada prerokovala informáciu správcu nadácie o ukončení  rodičovskej dovolenky 
zamestnankyne nadácie.Vzhľadom na finančné možnosti nadácie správna rada rozhodla 
o zrušení pracovného miesta a o ukončení pracovnej zmluvy výpoveďou z organizačných 
dôvodov

- prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2006
- Správna rada prerokovala návrh predsedu správnej rady na zrušenie termínovaného 

vkladu vo VÚB, na ktorom je uložené základné imanie nadácie a použiť tieto prostriedky 
na nákup podielových fondov. Správna rada uložila zrealizovať nákup podielových 
fondov v hodnote nadačného imania 455 000,- SK a to 50% VÚBAM- dlhopisový 
korunový fond a 50% VÚBAM- dlhopisový konvergentný fond

- prerokovávala ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou nadácie. 

 Nadácia propagovala svoje poslanie a informovala o svojich aktivitách na stránkach 
miestnej tlače - Staroturianskeho spravodajcu.

 Nadácia pripravila v roku 2005  dve kolá Programu malých komunitných grantov.

Správna rada Nadácie Život sa na svojom riadnom zasadnutí dňa  23.2.2005 zaoberala 
žiadosťami, ktoré dostala v rámci 1.kola "Programu malých komunitných grantov  2005". 
Správna rada nadácie rozhodla o pridelení finančných prostriedkov na podporu 13 projektov 
v celkovej výške 112 990,-Sk, z ktorých sa pri realizácii projektov vyčerpalo 110 236,50 Sk. 
Nevyčerpané finančné prostriedky na 1 projekt boli vrátené na účet Nadácie ŽIVOT. 
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Podporené boli tieto projekty:

Žiadateľ Názov projektu Grant od 
Nadácie ŽIVOT v Sk

RZ pri ZŠ Hurbanova Účasť na festivale BADEM 2005 7 560
RZ pri  MŠ Hurbanova 62 Budeme sa hrať a pracovať 10 000
RZ pri  MŠ Hurbanova 62 Škola v prírode: 10 000
RZ pri  MŠ Hurbanova 142 Príroda nie je na jedno použitie 10 000
RZ pri  MŠ Hurbanova 142 Cesta prírodou za poznaním 10 000
RZ pri ZŠ Hurbanova Dopravné ihrisko 9 000
RZ pri ZŠ Hurbanova Eko areál  10 000
RZ pri Centre voľného času Deti prírode II 8 180
RZ pri Centre voľného času Vítanie jari a Deň Zeme 6 300
RZ pri Centre voľného času PĽAH mládeže 2005 7 246,5
MO SZR, Klub mladých rybárov Výchova mladých rybárov 7 650
Detská organizácia FÉNIX Ideme ďalej 10 000
INFOTUR Peťka a PETulka 4 300

Účasť na festivale BADEM 2005 - účasť na XIV.festivale v minibasketbale a basketbale 
chlapcov a dievčat BADEM 2005 v Žiline. Podporiť družstvo chlapcov v ďalšom rozvoji 
športu. Získanie skúseností v medzinárodnej súťaži, motivácia pre spolužiakov. 

Budeme sa hrať a pracovať, príroda bude náš dobrý kamarát  - tematické hry a aktivity

Škola v prírode: Pozrime sa do prírody, čo osoží a čo škodí - 5-dňový pobyt v prírode 

zamerané na budovanie vzťahu detí k prírode.      
Celodenný výlet do prírody s besedou 
a praktickým poznávaním stromov.   
Výstavba dreveného domčeka v átriu MŠ.

spojený s aktivitami, hrami a súťažami 
zameranými na vytváranie citového  a 
šetrnému vzťahu detí k prírode a získanie 
praktických znalostí. Dva poldňové výlety –
Roh, Čachtický hrad.
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Príroda nie je na jedno použitie  - nadväzuje na projekt „Malí ochranári“ z minulého roka,

Cesta prírodou za poznaním - Škola v prírode -  projekt je  zameraný na pobyt detí v prírode 
- súťaže a hry  s environmentálnou tematikou, poznávanie stromov, plodov, orientácia v 
teréne.

Dopravné ihrisko - využitie asfaltového ihriska v areáli školy na Komenského ulici na 
vybudovanie dopravného ihriska v spolupráci 
s Autoškolou Maja, nákup kolobežiek na 
praktický tréning.

Eko areál (ZŠ Stará Turá) - nadväzuje na projekt podporený v r. 2004 nákupom materiálu 
(drevo, montážny materiál, farby). Drevené montované ihrisko – preliezky LOĎ, HRAD 
a KONÍK.

ktorý bol tiež podporený z nadácie. V tomto 
projekte sa vybavenie doplnilo o šmýkalku  a
upravilo okolie. Vychádzky do prírody, 
využitie prírodného materiálu nazbieraného 
počas vychádzok.
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Deti prírode II - nadväzuje na podporený projekt Deti prírode I z r. 2004. Výlet do prírody 
spojený s rozvešaním zhotovených búdiek pre vtáčikov, neskôr ich monitoring, besedy 
o činnosti krúžku pre menšie deti, celodenný výlet do Bojníc – pozorovanie rôznych druhov 
domácich i exotických zvierat.

Vítanie jari a Deň Zeme - podpora tradičných podujatí. Vítanie jari – deti ponúkajú svoje 
výrobky a jarné dekorácie v stánkoch, folklórne 
pásmo, hádzanie Moreny. Deň Zeme: výtvarná 
súťaž Moje mesto, súťaže, hry s ekologickými 
úlohami a otázkami. 

Podjavorinské ľahkoatletické hry mládeže 2005 - organizácia tradičného podujatia pre 
talentovaných žiakov II.stupňa ZŠ zo 6 škôl podjavorinského regónu. Súťaže v 8 
ľahkoatletických disciplínach v 4 kategóriach.

Výchova mladých rybárov - teoretická a praktická príprava – nácvik zachádzania s rybárskym 
náradím, prednáška o životnom prostredí 
a nakladaní s odpadmi so záverečnými skúškami. 
Brigáda – zber odpadu okolo vodnej nádrže. 
Rybárske preteky mladých rybárov. 
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Ideme ďalej - otvorenie brigádnickej sezóny – úprava okolia bunkra vo Vetešovom jarku. 
Prioritou projektu sú podujatia pre verejnosť – prezentácia činnosti oddielu: Deň zeme 
v spolupráci s CVČ – vlastný stánok s hrami a súťažami; účasť na pochode Podjavorinská 50 
- rozprávka; Medzinárodný deň detí – deň plný hier a súťaží. Výlet – Žilina v rámci cyklu 
spoznávame slovenské mestá. 

Peťka a PETulka - výtvarná a literárna súťaž na motívy nakladania s odpadom, výchova 
k vzťahu k prírode, súťaž v zbere PET fliaš.

V rámci 2.kola "Programu malých komunitných grantov 2005" Správna rada Nadácie 
Život na svojom zasadaní dňa 28.09.2005 vyhodnotila 13 žiadostí, ktoré počítali s príspevkom 
celkom 153.520,-Sk.  Členovia správnej rady sa rozhodli podporiť 12 žiadostí sumou 
117.920,-Sk,- Sk. 

Podporené boli tieto projekty:

Žiadateľ Názov projektu Grant od 
Nadácie ŽIVOT 

v Sk
RZ pri Centre voľného času Environmentálna výchova 9000
RZ pri Centre voľného času Celomestské aktivity pre deti 14940
RZ pri Centre voľného času Podjavor. ľahkoatletické hry mládeže 8950
MO SZR ST, Klub mladých 
rybárov

Výchova mladých rybárov 9000

RZ Materská škôlka Hurb.62 Sezónne športové aktivity s rodičmi 3600
RZ Materská škôlka Hurb.62 Radostná jeseň 9000
RZ Materská škôlka Hurb. 142 V zdravom tele zdravý duch 11800
ERKO-Oblastné centrum ST Vianočné a veľkonočné tvorivé dielne 6000
Zbor Cirkvi bratskej ST Oáza 5580
Detská org. FENIX ST Nesedíme doma 13050
Stolnotenisový klub ST Stolný tenis pre mladých 15000
RZ Základná škola - basketb. 
krúžok 

Nákup športového materiálu pre 
basketbal

12 000
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Environmentálna výchova v Centre voľného času - podpora činnosti chovateľského krúžku, 
vychádzky do prírody spojené s prikrmovaním zveri,  prednáškový cyklus pre deti materských 
škôl, celodenný autobusový zájazd do ZOO Bratislava.  

Celomestské aktivity pre deti - oranizácia tradičných podujatí: Aerobicmaratón 2005, 
Karneval na ľade, Majstrovstvá ZŠ, Vítanie jari, Deň Zeme

Podjavorinské  ľahkoatletické hry mládeže - podujatie regionálneho charakteru, ktorého sa 
zúčastňujú žiaci 6 základných škôl, deti súťažia v 8 disciplínach v 4 kategóriach. 

Výchova mladých rybárov - podpora činnosti Klubu mladých rybárov, teoretická a praktická 
príprava zakončená tradične rybárskymi pretekami mladých rybárov na vodnej nádrži Dubník, 
brigáda zameraná n azber odpadov v okolí vodnej nádrže.

Sezónne športové aktivity s rodičmi - podpora pohybových aktivít: Šarkaniáda, Hľadáme 
Yetiho - sánkovačka, Cvičenie rodičov s deťmi,  Športový súťažný deň s opekačkou.

Radostná jeseň - Smelé žabky - plavecká príprava; Ocko, mama, poď sa hrať - práca s 
prírodným materiálom a nadväzovanie komunikácie

V zdravom tele zdravý duch - podnecovať k aktivite aj pohybovo menej zdatné deti, akcie: 
Ktorý šarkan vyletí najvyššie, Športom ku zdraviu, Upečme si koláč z piesku, Škola v prírode.

Vianočné a veľkonočné tvorivé dielne - rozvíjať v deťoch tvorivosť, zoznámenie sa s 
rôznymi technikami výroby dekorácií, výzdoby a darčekov.

Oáza - podpora pravidelnej schôdzkovej činnosti orientovanej na budovanie etických hodnôt, 
nácvik vianočného programu.

Nesedíme doma - príprava podujatí pre širokú verejnosť: Pamätníkmi Bielych Karpát, Deň 
Zeme, Medzinárodný deň detí ako aj vlastná turistická činnosť oddielu. 

Stolný tenis pre mladých -  zlepšenie tréningového procesu zvýšením tréningových jednotiek 
a umožnením účasti na súťažiach družstiev

Nákup športového materiálu pre basketbal - nákup ľahších  lôpt pre deti do 13 rokov, čím sa 
sprístupní aj pre túto vekovú kategóriu 

Za dva roky svojej existencie  podporil „Program malých komunitných 
grantov“  vo svojich doterajších štyroch kolách  45 projektov

celkovou sumou 384 359,50 Sk.
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 Nadácia zorganizovala dňa 11. decembra 2005 benefičný program v spolupráci so 

staroturianskymi školami a Domom kultúry Javorina. Účinkujúcimi boli žiaci základných 
škôl, základnej umeleckej školy a deti materských škôl. Výťažok z koncertu v sume 
9.025,-Sk je príjmom nadácie.

Každoročne sa na koncerte oceňuje  významná osobnosť, prípadne osobnosti, Starej Turej. 
Tento rok bola čestným hosťom PhDr. Oľga Kralovičová, ktorá žije v našom meste a je 
známa najmä ako prekladateľka diel o Harrym Potterovi.
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Finančná správa Nadácie ŽIVOT za rok 2005

SÚVAHA k 31.12.2005  v tis.Sk

k 31.12.2005 k 31.12.2004
AKTÍVA
Dlhodobé finančné investície 448 0
Finančný majetok - pokladnica 1 11
Finančný majetok - bankové účty 341 892
AKTÍVA CELKOM 790 903

PASÍVA
Fondy organizácie 896 757
Základné imanie 455 455
Oceňovací rozdiel z precenenia 
podielových listov

-7 0

Fondy nadácie 448 302
Výsledok hospodárenia -106 146
PASÍVA CELKOM 790 903

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2005

Stav k 31.12.2005 k 31.12.2004
NÁKLADY
Spotreba materiálu 0 0
Ostatné služby 47 24
Mzdové náklady 0 1
Zákonné sociálne náklady 18 0
Iné ostatné náklady 2 2
Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám

278 156

Daň z príjmov 1 3
NÁKLADY SPOLU 346 191

VÝNOSY
Úroky 6 14
Prijaté príspevky od iných organizácií 109 111
Príspevky z podielu zaplatenej dane 125 200
VÝNOSY SPOLU 240 337
Hospodársky výsledok po zdanení -106 146
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VÝNOSY A NÁKLADY V ROKU 2005

Náklady na správu nadácie
Správna rada Nadácie ŽIVOT odsúhlasila na svojom riadnom zasadnutí Správnej rady 
rozpočet na rok 2005 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 2004 sú účtovne vedené oddelene 
a boli odsúhlasené Správnou radou dňa10.12.2005 vo výške 30.000 Sk. 

Odmena správcu Nadácie za rok 2005 nebola stanovená a ani nebola v roku 2005 čerpaná.

Navýšenie oproti pôvodnému rozpočtu  bolo spôsobené vyplatením odstupného  podľa § 63 
ods. 1 písm b, zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce zamestnankyni nadácie, ktorej 
končila materská dovolenka. Správna rada Nadácie ŽIVOT dňa 21.11.2005 uznesením č.2 
rozhodla o racionalizačných opatreniach  znížením stavu zamestnancov a zrušením 
pracovného miesta. 

Plán na rok 
2005

Skutočnosť
k 31.12.2005

Výnosy
1 Dary  od právnických a fyzických osôb              100.000 109.025,00
2 2% zo zaplatenej dane 140.000 125.465,00
3 Prijaté úroky 10.000 6.152,38

VÝNOSY SPOLU 250.000 240.642,38

Náklady
A Náklady na činnosť 
1 Program malých komunitných grantov -1.kolo 100.000 110.236,50
2 Program malých komunitných grantov -2.kolo 100.000 117.920,00
3 Príspevky na sociálnu a verejnoprosp.oblasť

(tlač knihy, príspevok MsP)
20.000 50.500,00

4 Koordinácia Programu malých komun.grantov 0 22.816,00
5 Ostatné 0 6.487,00

Výdavky na činnosť spolu 307.959,5
B Výdavky na správu nadácie

Propagácia verejnoprospešného účelu    nadácie  5.000 0
Odmena za výkon správcu nadácie  0 0
Cestovné náhrady 0 0
Kolky, notárske poplatky 3.000   2.522,00
Vedenie účtovníctva     18.000 18.000,00
Kancelárske potreby a ostatné výdavky              4.000   83,00
Zák.soc.nák.-odstupné 0 18.000,00
Výdavky na správu nadácie spolu 30.000 38.605,00
VÝDAVKY SPOLU 250.000 346.564,50

Výsledok hospodárenia za rok  2005: - 105.922,12 Sk     
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Príjmy v roku 2005

1. Príjmy z činnosti
Vianočný benefičný koncert Nadácie ŽIVOT - vstupné 9.025,50

2.  Dary a príspevky
Mesto Stará Turá, Riaditeľstvo staroturianskeho jarmoku 100.000,00

3. Suma zodpovedajúca 2% zo zaplatenej dane 125.465,00

Použitie 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2005

V roku 2005 bola suma z 2% zaplatenej dane z príjmov rovná 125.465,00 Sk. Celá táto 
čiastka bola minutá v roku 2005 na 2.kolo Programu malých komunitných grantov (117.920,-
Sk) a príspevok pre Mestskú políciu Stará Turá na jej projekt v rámci programu Hodina 
deťom (7545,-Sk).

Prehľad príspevkov poskytnutých v roku 2005

P.č. Názov žiadateľa, adresa Poskytnutý 
príspevok

1 Detská organizácia FÉNIX, SNP 266/1, 916 01 Stará Turá 23050
2 ERKO-Oblastné centrum Stará Turá, Hurbanova 136/4, 

916 01 Stará Turá
6000

3 INFOTUR, Husitská cesta 253/3, 916 01 Stará Turá 4300
4 MO SZR ST, Klub mladých rybárov, Štefánikova 361/32, 

916 01 Stará Turá
16650

5 RZ Materská škôlka Hurbanova 62, 916 01 Stará Turá 32600
6 RZ pri  MŠ Hurbanova 142, 916 01 Stará Turá 31800
7 RZ pri Centre voľného času, Štefánikova 355, 916 01 Stará Turá 54616,5
8 RZ pri ZŠ Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá 38560
9 Stolnotenisový klub Stará Turá, Športová 503, 916 01 Stará Turá 15000
10 Zbor Cirkvi bratskej Stará Turá, Družstevná 70, 916 01 Stará Turá 5580
11 Monošová Martina, Majakovského 25, 902 01Pezinok 40000
12 Mestská polícia Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 10500

Spolu 278.656,50
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 všetkým právnickým i fyzickým osobám, ktoré za adresáta 2% daní z príjmu za rok 2004 
určili Nadáciu ŽIVOT,  osobitne   spoločnosti PREMAGAS s.r.o. Stará Turá 

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.

Kontakt:

Nadácia ŽIVOT
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá

Internet: www.staratura.sk
e-mail: prednosta@staratura.sk
tel: 032 776 4277
fax: 032 776 4276

Kontakt na správcu nadácie: Ing. Ján Volár, tel. 032/ 776 4277

Vypracoval: Ing. Ján Volár
V Starej Turej, 21.04.2006

Správca ...........................

Revízor ...........................

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

         


