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1. Úvod

Organizácia Terchová pre všetkých, n.o. bola založená 4.12.2009. Jej hlavným cieľom je podieľať sa 

na  na  tvorbe  projektov,  ktoré  majú  prínos  predovšetkým pri  ochrane  a  prezentácii  kultúrnych 

hodnôt,  digitalizácii  kultúrneho a historického dedičstva,  pri  poskytovaní informácií  a zvyšovaní 

informovanosti najmä na internete. Pritom sa sústredíme najmä na obec Terchová.

Nezisková organizácia v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov v roku 

poskytovala všeobecne prospešné služby na podporu:

1. tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt

2. vzdelávania a výchovy

3. regionálneho rozvoja

V  rámci  svojej  činnosti  nezisková  organizácia  poskytovala  v  roku  2010  najmä  tieto  všeobecne 

prospešné služby:

1. poskytovanie informácií o obci Terchová na internete

2. digitalizácia  kultúrneho  a  historického  dedičstva  obce  Terchová  a  jeho  sprístupnenie 

všetkým na internete
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2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2010

V úvode roku 2010 sme najprv vytvorili vlastnú webovú stránku, na ktorej chceme okrem našej 

filozofie  prezentovať  všetky  naše  aktivity.  Nájdete  ju  na  adrese  http://no.terchova-info.sk/. 

Webovú stránku sme plánovali využiť ako komunikačný kanál aj pri uchádzaní sa o 2 % z daní.

V roku 2010  vytvorila naša nezisková organizácia viacero projektov, zároveň spolupracovala pri 

realizácii projektu inej organizácie. Projekty sú popísané v nasledovných riadkoch.

2.1 Terchovské noviny

Webová stránka Terchovské noviny (http://noviny.terchova-info.sk/) vznikla v marci roku 2010. Je 

to vlastne internetový archív Obecných novín Terchová. Na tejto stránke nájdete postupne všetky 

noviny (dnes cca polovica), ktoré v Terchovej vychádzajú od roku 1990, teda 20 rokov. Noviny si 

môžete  prečítať  priamo  na  stránke,  prípadne  stiahnuť  vo  formáte  PDF  alebo  vytlačiť.  Žiadne 

tlačené  médium v Žilinskom  kraji  a trúfame si  povedať,  že  ani  na  Slovensku,  nemá zverejnený 

kompletný archív.  Od marca 2010,  kedy projekt  vznikol,  do konca roka 2010 sme zaznamenali 

19082 prečítaní niektorých z novín, ktoré sú už zverejnené.

Obrázok: Štatistiky prečítaní novín v projekte Terchovské noviny (zdroj: Scribd.com)
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2.2 Terchová na dlani

Webová stránka Terchová na  dlani  (http://pano.terchova-info.sk/)  vznikla  v  októbri  roku  2010. 

Terchová na  dlani  je  unikátnou zbierkou panorám z  Terchovej  a  Malej  Fatry.  Zachytáva  všetky 

podstatné  a  atraktívne  miesta  v  Terchovej  a  okolí,  ktoré  inovatívnym  spôsobom  prezentuje 

návštevníkom. Jednoducho, prostredníctvom obrazovky počítača sa môžete pozrieť, aký je výhľad 

z Rozsutca či Kriváňa.  Za 3 mesiace existencie (od októbra do decembra) prišlo na stránku Terchová 

na dlani 1191 ľudí z 25 krajín sveta.

Obrázok: Štatistiky návštevnosti projektu Terchová na dlani (zdroj: Google Analytics)
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2.3 Terchovská muzika

Webová  stránka  Terchovská  muzika  –  piesne  a  interpreti  z  kraja  Jánošíka 

(http://www.terchovskamuzika.sk/)  vznikla  v  roku  2010.  Táto  stránka  je  online  zbierkou textov 

piesní, nahrávok, interpretov a kolektívov z Terchovej. Je najväčšou zbierkou piesní z jednej obce na 

Slovensku (začo drží aj slovenský rekord), možno aj na svete. Na tomto projekte sme spolupracovali 

s občianskym združením Nebeská muzika, ktoré je autorom projektu. Naša organizácia sa podieľala 

na technickej realizácii projektu.

Okrem  uvedeného  sme  rozvíjali  projekty  Jánošík  vo  filme  (http://janosik.terchova-info.sk/)  a 

Terchovská  sieň  slávy  (http://slavni.terchova-info.sk/),  ktoré  sme  prebrali  pod  náš  patronát 

(autorkou  projektov  je  riaditeľka  Terchová  pre  všetkých,  n.o.).  Pri  obidvoch  projektoch  sme 

pracovali najmä na pravidelnej aktualizácii.

2.4 Terchovská sieň slávy

Terchovská sieň slávy je  stránka (http://slavni.terchova-info.sk/),  na ktorej  nájdete informácie o 

ľuďoch,  udalostiach,  pamiatkach,  ktoré  preslávili  Terchovú.  Terchovská  sieň  slávy  je  hlavným 

zdrojom informácií o terchovských osobnostiach, histórii Terchovej a terchovských reáliách.

Obrázok: Štatistiky návštevnosti webu Terchovská sieň slávy (zdroj: Google Analytics)
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2.5 Jánošík vo filme

Táto  webová  stránka  (http://janosik.terchova-info.sk/)  prináša  informácie  o  všetkých  filmoch  o 

Jánošíkovi, o ich histórii, hercoch, natáčaní a o všetkom, čo s tým súvisí. V roku 2010 túto stránku 

navštívilo vyše 18 tisíc ľudí.

Obrázok: Štatistiky návštevnosti webu Jánošík vo filme (zdroj: Google Analytics)

V  decembri  roku 2010 vyšiel  v tlačenom aj  internetovom vydaní  Žilinského večerníka článok 

mapujúci  činnosť  Terchová pre všetkých,  n.o.  v  roku 2010 týkajúci  sa  digitalizácie  kultúrneho 

dedičstva.  Článok  nájdete  na  adrese  http://www.zilinskyvecernik.sk/index.php?

option=com_content&task=view&id=23427&Itemid=54. 

2.6 Granty a dotácie

V roku 2010 sa Terchová pre všetkých, n.o. uchádzala o podporu v grantoch:

• Dotácie z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry pre rok 2010

• Dedičstvo regiónov 2010 – Nadácia SPP

• Inovácie Žilinského kraja

V ani jednom prípade sme však neboli úspešní.
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Obrázok: Poďakovanie Žilinského samosprávneho kraja neziskovej organizácii Terchová pre 

všetkých za prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja

V roku 2010 bola Terchová pre všetkých, n.o. zaregistrovaná k príjmu 2 % z daní.
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3. Hospodárenie v roku 2010

3.1 Účtovná závierka

V roku 2010 nezisková organizácia Terchová pre všetkých viedla jednoduché účtovníctvo. Ročná 

účtovná  závierka  n.o.  za  rok  2010  bola  zostavená  28.3.2011.  Celkové  hospodárenie  skončilo 

rozdielom  príjmov  a  výdavkov  vo  výške  582,71  eur.  Všetky  tieto  prostriedky  sú  uložené  na 

bankovom účte. 

3.2 Výrok audítora

Vzhľadom na objem finančných prostriedkov nebolo potrebné overovať výročnú správu audítorom.

3.3 Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Riadok Príjmy Suma

1 Z vkladu zakladateľky 590,00 €

2 Z darov a príspevkov 759,58 €

3 Z organizovania akcií 500,00 €

4 Ostatné 0,03 €

5 Súčet: 1849,61 €

Riadok Výdavky Suma

6 Prevádzková réžia 676,90 €

7 Ostatné 590,00 €

8 Súčet: 1266,90 €

Rozdiel príjmov a výdavkov k 31.12.2010: 582,71 €

Príjmy Terchová pre  všetkých,  n.o.  tvorili  v  roku  2010  najmä dary  a  príspevky.  Zakladateľka  a 

riaditeľka n.o. vložila 590,00  € (riadok 2), ktoré si neskôr vybrala (riadok 9). Dary boli prijaté od 

spoločnosti  OMNITRADE a.s.  -  suma 90,00 € a od riaditeľky n.o.  vo výške 669,58 € (riadok 2). 

Príjem v riadku 3 je za technickú realizáciu databázy pri projekte Terchovská muzika.
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Výdavky  Terchová pre všetkých, n.o. tvorila v roku 2010 administratívne, bankové a iné poplatky 

(suma 76,90 €) a úhrada faktúry spoločnosti Virtual Guide, s.r.o. vo výške 600,00 € za vyhotovenie 

virtuálnych panorám v projekte Terchová na dlani.

3.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov

Terchová  pre  všetkých,  n.o.  nevlastní  žiadny  dlhodobý  majetok.  Majetok  pozostáva  iba  z 

prostriedkov na bankovom účte. Terchová pre všetkých, n.o. nemá žiadne záväzky.

3.5 Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie

V zložení orgánov neziskovej organizácie Terchová pre všetkých nedošlo v roku 2010 k žiadnym 

zmenám. 

3.6 Prílohy

• Príloha č. 1: Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2010

• Príloha č. 2: Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2010
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4. Záver

V tejto výročnej správe ste sa dozvedeli všetko o činnosti a hospodárení Terchová pre všetkých, n.o. 

v  roku  2010.  Ďalšie  informácie  nájdete  na  našej  webovej  stránke  http://no.terchova-info.sk/. 

Chcem sa poďakovať všetkým darcom za podporu a všetkým partnerom za spoluprácu.

Verím, že v roku 2011 bude naša činnosť minimálne rovnako prospešná ako v roku 2010.

Mgr. Katarína Laurenčíková

riaditeľka Terchová pre všetkých, n.o.
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