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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

2013 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  2013  najmä tieto  všeobecne

prospešné služby:

1. poskytovanie informácií o obci Terchová na internete

2. podpora regionálneho rozvoja a budovanie komunity

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

všetkým na internete
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2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2013

V roku 2013 sa nezisková organizácia Terchová pre všetkých zamerala predovšetkým na 2 projekty,

ktoré sú širšie popísané nižšie – Terchovský bazár a Výstava plagátov Jánošíkových dní.

2.1 Od plagátu k festivalu

Pri  príležitosti  51. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej sme zopakovali  a vylepšili  našu výstavu

plagátov  Jánošíkových  dní  z  50  ročníkov  tohto  festivalu.  Výstava  bola  súčasťou  oficiálneho

programu festivalu,  konala  sa v  expozícii  Považského múzea v  Terchovej.  V  programe festivalu

figurovala pod názvom Od plagátu k festivalu. Výstavu podporila finančne Obec Terchová.

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. Výstava historických plagátov festivalu doplnená súčasnými modernými

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

Výstavu plagátov videlo množstvo ľudí, ktorí navštívili Terchovú počas 51. ročníku medzinárodného

folklórneho festivalu Jánošíkove dni, ktorý sa konal 25. až 27. júla 2013 v Terchovej.

2.2 Terchovský bazár

V júli  2013 sme spustili  internetový bazár  s  názvom Terchovský bazár.  Je  určený primárne pre

občanov Terchovej. Cieľom webu je umožniť ľuďom v Terchovej jednoducho predávať, vymieňať,

darovať rôzne veci.  Špeciálnu pozornosť venujeme kategórii  Dopestované. Zámerom je umožniť

ľuďom vymieňať si nadbytočnú zeleninu, ovocie, živočíšne produkty ako mlieko, vajíčka, syry, mäso

a podobne. Snáď aj ostatné kategórie inzerátov nájdu svoje opodstatnenie a pomôžu prispieť k

budovaniu zdravej a ekologickej komunity v Terchovej. Často totiž končia pri kontajneroch na ulici

Za  mlynom  veci,  ktoré  sú  stále  použiteľné  (detské  hračky,  televízory,  nezničené  pneumatiky  a

podobne), nemuseli by skončiť na smetisku ale v rukách človeka, ktorý by ich ešte využil.

Terchovský bazár sa nachádza na adrese http://bazar.terchova-info.sk.

Terchovský  bazár  je  financovaný  z  prostriedkov  Terchová  pre  všetkých,  n.o.,  ktoré  poväčšine
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pochádzajú z príspevkov z 2 percent z daní našich fanúšikov.

2.3 Počítač do každej rodiny

Projekt Počítač do každej rodiny realizujeme od konca roka 2012. Tento projekt je v súlade s bodmi

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.

V marci roku 2013 sme venovali 3 počítače žiakom zo Základnej školy v 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. 

2.4 Premietanie filmov o Jánošíkovi

Aktívne sme sa zapojili do organizácie podujatia Smrť Jánošíkova, ktoré sa konalo 16. – 17. marca

2013 v Terchovej pri príležitosti 300. výročia smrti a 325. výročia narodenia Jánošíka. Bol to vlastne

zbojnícky jarmok s fúrou sprievodných podujatí. Najviac zrejme zaujalo vešanie “jánošíkov” na hák

či zaujímavé divadelné predstavenie. 

Okrem iného bolo súčasťou tohto podujatia aj premietanie filmov o Jurajovi Jánošíkovi. Keďže s

niečím takým už máme z minulosti prax, organizátori nás prizvali a počas oboch dní sme premietli v
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spolupráci so Slovenským filmovým ústavom viaceré filmy s jánošíkovskou tematikou.

2.5 Ďalšie projekty

Okrem vyššie spomenutých projektov sme v roku 2013 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.  V  súčasnosti  je  na  tejto  stránke

umiestnených už vyše 800 starých fotografií alebo videí.

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

čísla týchto novín, ktoré vyšli v roku 2013.

• Jánošík vo filme: V roku 2013 sme pripravili nový dizajn stránky, ktorá je venovaná filmom o

Jánošíkovi. Stránku nájdete na adrese http://janosik.terchova-info.sk/. 

2.6 Granty a dotácie

V roku 2013 sa Terchová pre všetkých, n.o. uchádzala o podporu v grantoch:

• 2 % z dane

Od obce Terchová sme získali  finančnú podporu vo výške 650 EUR na projekt Výstava plagátov

Jánošíkových dní, ktorá je bližšie popísaná v časti 2.1. Z 2 % z daní sme získali 759,27 EUR. Aj v roku

2013 sme sa zaregistrovali k príjmu 2 % z daní.
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3. Hospodárenie v roku 2013

3.1 Účtovná závierka

V roku 2013 nezisková organizácia Terchová pre všetkých viedla jednoduché účtovníctvo. Ročná

účtovná závierka n.o. za rok 2013 bola zostavená 16.6.2014. Celkové hospodárenie za rok 2013

skončilo rozdielom príjmov a výdavkov vo výške 778,91 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 37,90 €

2 Z podielu zaplatenej dane z príjmov (2 % z dane) 759,27 €

3 Z poskytovania služieb 650,00 €

4 Súčet: 1447,17 €

Riadok Výdavky Suma

5 Zásoby 168,66 €

6 Prevádzková réžia 499,60 €

7 Súčet: 668,26 €

Rozdiel príjmov a výdavkov k 31.12.2013: 778,91 €

Príjmy Terchová pre všetkých, n.o. tvorili v roku 2013 najmä príspevky z 2 % z dane. Z 2 % z daní

naša organizácia získala 759,27 € (riadok 2). 650,00 € na príjmovej strane tvorí finančná podpora

od obce Terchová na realizáciu projektu Od plagátu k festivalu (2.1). 

Výdavky Terchová pre všetkých, n.o. tvorila v roku 2013 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
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výstave Od plagátu k festivalu), a podobne. Položky v kategórii Služby tvoria nakupované služby ako

tlač letákov k 2  % z daní, tlač plagátov a ich grafická príprava, úpravy na webe Terchovský bazár

(2.2). 

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  (1108,46  €),  prostriedkov  v  pokladni  (258,08  €).  Terchová pre

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

historického časopisu. 

3.5 Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie

V zložení orgánov neziskovej organizácie Terchová pre všetkých nedošlo v roku 2013 k žiadnym

zmenám. 

3.6 Prílohy

• Príloha č. 1: Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2013

• Príloha č. 2: Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2013
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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  2013.  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 2014 bude naša činnosť minimálne rovnako prospešná ako v roku 2013.

Mgr. Katarína Laurenčíková

riaditeľka Terchová pre všetkých, n.o.
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MAJETOK Č. r. Účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

Zásoby

Pohľadávky

Peniaze

Ceniny

Priebežné položky (+/-)

Bankové účty

Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý
finančný majetok

Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)

258,08

1 108,46

1 366,54

ZÁVÄZKY Č. r. Účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3 4

12

13

14

15

16

17

Záväzky

z toho: sociálny fond

fond prevádzky, údržby a opráv

Úvery a pôžičky

Záväzky celkom (súčet r. 12 a r. 15)

Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r. 16) 1 366,54

481,99

105,61

587,60

29,90

29,90

557,70



PRÍJMY Č. r.
Nezdaňovaná
     činnosť

Zdaňovaná
   činnosť

1 2

VÝDAVKY Č. r.
Nezdaňovaná
     činnosť

Zdaňovaná
   činnosť

3 4

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa

Z majetku

Z darov a príspevkov

Z členských príspevkov

Z podielu zaplatenej dane z príjmov

Z verejných zbierok

Z úverov a pôžičiek

Z dedičstva

Z organizovania podujatí

Z dotácií

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky

Z predaja majetku

Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov

Fond prevádzky, údržby a opráv

Ostatné

Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)

Zásoby

Služby

Mzdy, poistné a príspevky

Dary a príspevky iným subjektom

Prevádzková réžia

Sociálny fond

Ostatné

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)

Daň z príjmov

37,90

759,27

650,00

1 447,17

0,03

0,03

168,66

499,60

668,26

778,91 0,03

Splátky úverov a pôžičiek 22

IČO

4 5 7 3 1 2 2 5

SID

/

b

b

a

a


	Výročná správa neziskovej organizácie Terchová pre všetkých, n.o. za rok 2013
	1. Úvod
	2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2013
	2.1 Od plagátu k festivalu
	2.2 Terchovský bazár
	2.3 Počítač do každej rodiny
	2.4 Premietanie filmov o Jánošíkovi
	2.5 Ďalšie projekty
	2.6 Granty a dotácie

	3. Hospodárenie v roku 2013
	3.1 Účtovná závierka
	3.2 Výrok audítora
	3.3 Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
	3.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov
	3.5 Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie
	3.6 Prílohy

	4. Záver


