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1. Úvod

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

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 

2012 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  2012  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 2012

V roku 2012 sa nezisková organizácia Terchová pre všetkých zamerala predovšetkým na 2 projekty, 

ktoré sú širšie popísané nižšie – 50 rokov Jánošíkových dní v plagátoch, Počítač do každej rodiny.

2.1 50 rokov Jánošíkových dní v plagátoch

Pri príležitosti  50. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej sme pripravili projekt s názvom 50 rokov 

Jánošíkových  dní  v  plagátoch.  Tento  projekt  bol  finančne  podporený  Nadáciou  Tatra  banky 

prostredníctvom zamestnaneckého programu Dobré srdce.

Najviditeľnejším výstupom tohto projektu bola  výstava historických plagátov Jánošíkových dní, 

ktorá sa konala počas leta 2012 v Terchovskej záhrade Hotela Gold (vo vytrážach hotela). Výstava 

bola doplnená o staré terchovské fotografie s folklórnou tématikou. Plagáty sme takisto publikovali 

na  internete  na  stránke  Terchová  kedysi:  http://kedysi.terchova-info.sk/kategoria/plagaty-

janosikovych-dni/. 

Plagáty z 50-tich rokov Jánošíkových dní majú dnes už aj historickú hodnotu. Pre bežného človeka 

je  takmer nemožné tieto staré  plagáty  vzhliadnuť.  Z  niektorých ročníkov podujatia  existuje iba 

jeden exemplár plagátu. Predloženým projektom sme chceli  prispieť k oslavám jubilea festivalu 

Jánošíkove dni v Terchovej. Výstava historických plagátov festivalu doplnená súčasnými modernými 

plagátmi zdôraznila 50-ročnú tradíciu festivalu a zosumarizovala jeho históriu. Keďže sme plagáty 

zdigitalizovali,  prispeli  sme  aj  k  ich  zachovaniu  pre  ďalšie  generácie.  Ako  sme  spomínali,  z 

niektorých plagátov existuje iba jeden exemplár. Napokon, publikovaním plagátov na internete sme 

ich sprístupnili pre široké vrstvy občanov Terchovej a návštevníkov a fanúšikov Jánošíkových dní.

Výstavu  plagátov  videlo  množstvo  ľudí,  ktorí  navštívili  Terchovú  pred,  počas  a  po  50.  ročníku 

medzinárodného  folklórneho  festivalu  Jánošíkove  dni,  ktorý  sa  konal  26.  až  29.  júla  2012  v 

Terchovej.

2.2 Počítač do každej rodiny

Projekt Počítač do každej rodiny realizujeme od konca roka 2012. Tento projekt je v súlade s bodmi 
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3. a 4. z všeobecne prospešných služieb, ktoré poskytuje naša nezisková organizácia Terchová pre 

všetkých. Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie počítačovej a internetovej gramotnosti všetkých 

vrstiev obyvateľov obce Terchová.

Budovať internetovú a počítačovú gramotnosť je  podľa nášho názoru veľmi  dôležité.  Obe tieto 

gramotnosti  uľahčia  štúdium,  zvýšia  šancu  na  získanie  zamestnania,  otvoria  bránu  k 

neuveriteľnému množstvu informácií,  poskytnú vzdelanie  a  zábavu  či  umožnia komunikovať  so 

svetom. Rozhodli sme sa pomôcť ľuďom v Terchovej získať počítačovú a internetovú gramotnosť.

Budeme oslovovať  firmy,  veľké  inštitúcie,  dobrodincov  za účelom získania  starších  použitých 

počítačov. Tieto budeme distribuovať občanom Terchovej.

Prečo staršie a použité?

Sú  to  počítače  určené  najmä  na  základnú  prácu,  teda  písanie  textov,  vytváranie  tabuliek, 

prezentácií, používanie internetu, e-mailu, komunikácia cez Skype, chat a podobne. Majú to byť 

prvé  počítače  cieľových  používateľov.  Ich  ďalším  používaním  šetríme  prírodu,  pretože  inak  by 

zrejme skončili niekde v šrote. Po skončení ich životnosti budú umiestnené do elektroodpadu za 

účelom recyklácie.

Prečo s voľne šíriteľných operačným systémom?

Na  všetky  zariadenia  inštalujeme  voľne  šíriteľný  open-source  operačný  systém Xubuntu. 

Podporujeme myšlienku, že operačný systém by mal byť (aj) voľne dostupný.

Na konci  roka 2012 sme získali  10 desktop počítačov od Tatra banky.  Sú to typy HP dc7100 a 

dc5100. Sú k nim aj  15-palcové monitory HP, káble a klávesnice.  Do konca roka sme nerozdali 

žiadne z týchto počítačov, avšak očakávame, že sa nám to podarí veľmi rýchlo v roku 2013.

2.3 Ďalšie projekty

Okrem vyššie spomenutých projektov sme v roku 2012 intenzívne pracovali aj na rozvoji ďalších 

projektov, ktoré boli realizované v predchádzajúcich rokoch:

• Terchová kedysi: Do internetovej galérie starých fotografií a videí týkajúcich sa Terchovej 

sme pridali niekoľko desiatok nových materiálov. 

mailto:no@terchova-info.sk
http://no.terchova-info.sk/o-nas/
http://no.terchova-info.sk/
mailto:no@terchova-info.sk


Terchová pre všetkých, n.o.
IČO: 45731225
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Májová 413, 01306 Terchová
tel: 0911 041 300, e-mail: no  @terchova-info.sk  , web: http://no.terchova-info.sk 

• Terchovské noviny:  Do internetového archívu obecných novín Terchová sa pridali  všetky 

čísla týchto novín, ktoré vyšli v roku 2012.

• Terchovská sieň slávy: Terchovskú sieň slávnych osobností a slávnych terchovských reálií 

sme priebežne aktualizovali o ďalšie obcou vyhlásené osobnosti Terchovej.

2.4 Granty a dotácie

V roku 2012 sa Terchová pre všetkých, n.o. uchádzala o podporu v grantoch:

• Dobré srdce – grantový program Nadácie Tatra banky

• 2 % z dane

Z grantu Dobré srdce Nadácie Tatra banky sme získali  sumu 300 EUR na realizáciu projektu 50 

rokov Jánošíkových dní v plagátoch. Od obce Terchová sme získali finančnú podporu vo výške 1000 

EUR na projekt Terchovské noviny (podpora sa uzavrela až v roku 2012, ale bola žiadaná ešte v roku 

2011). Z 2 % z daní sme získali 751,08 EUR. Aj v roku 2012 sme sa zaregistrovali k príjmu 2 % z daní.
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3. Hospodárenie v roku 2012

3.1 Účtovná závierka

V roku 2012 nezisková organizácia Terchová pre všetkých viedla jednoduché účtovníctvo. Ročná 

účtovná závierka n.o. za rok 2012 bola zostavená 18.3.2013. Celkové hospodárenie za rok 2012 

skončilo rozdielom príjmov a výdavkov vo výške -576,32 eur. 

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 darov a príspevkov 300,00 €

2 Z podielu zaplatenej dane z príjmov (2 % z dane) 751,08 €

3 Z poskytovania služieb 1000,00 €

4 Ostatné 0,21 €

5 Súčet: 2051,29 €

Riadok Výdavky Suma

6 Služby 1219,35 €

7 Prevádzková réžia 357,34 €

8 Mzdy, poistné, príspevky 1050,92 €

8 Súčet: 2627,61 €

Rozdiel príjmov a výdavkov k 31.12.2012: -576,32 €

Príjmy Terchová pre všetkých, n.o. tvorili v roku 2012 najmä dary, granty a príspevky z 2 % z dane. 

Cez grant Nadácie Tatra banky sme získali 300 € (riadok 1). Z 2  % z daní naša organizácia získala 

751,08 € (riadok 2). Zvyšných 1000 € na príjmovej strane tvorí finančná podpora od obce Terchová 

na realizáciu projektu Terchovské noviny. Príjem označený ako „Ostatné“ (riadok 4) tvoria úroky na 

bankovom účte. 
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Výdavky Terchová pre všetkých, n.o. tvorila v roku 2012 platby na prevádzkovú réžiu a nakupované 

služby. Položky v kategórii Prevádzková réžia tvoria platby za poštovné, overovanie listín a nákup 

kancelárskych potrieb, bankové poplatky, spracovanie účtovníctva, nákup rámikov na fotografie (k 

výstave  50  rokov  Jánošíkových  dní  v  plagátoch),  a podobne.  Položky  v  kategórii  Služby  tvoria 

nakupované služby ako tlač letákov k 2  % z daní, tlač plagátov a ich grafická príprava, realizácia 

vernisáže, laminovanie plagátov, odmeny pre brigádnikov (k výstave 50 rokov Jánošíkových dní v 

plagátoch).  Položky  v  kategórií  Mzdy,  poistné  a  príspevky  tvoria  odmeny  a  odvody  pre  2 

pracovníkov, ktorí sa podieľali na realizácii projektu 50 rokov Jánošíkových dní v plagátoch.

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  (105,61  €),  prostriedkov  v  pokladni  (481,99  €).  Terchová  pre 

všetkých, n.o. má záväzok vo výške 29,90 €, ktorý tvorí dodávateľská faktúra za odber odborného 

historického časopisu. Táto faktúra bude uhradená v deň splatnosti, ktorý však bol až v roku 2013.

3.5 Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie

V zložení orgánov neziskovej organizácie Terchová pre všetkých nedošlo v roku 2012 k žiadnym 

zmenám. 

3.6 Prílohy

• Príloha č. 1: Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2012

• Príloha č. 2: Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2012
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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  2012.  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 2013 bude naša činnosť minimálne rovnako prospešná ako v roku 2012.

Mgr. Katarína Laurenčíková

riaditeľka Terchová pre všetkých, n.o.
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