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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

2014 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  2014  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 2014

V roku 2014 sa nezisková organizácia Terchová pre všetkých zamerala predovšetkým na 3 projekty,

ktoré sú širšie popísané nižšie – Terchovský bazár, Terchová kedysi a organizovanie vzdelávacích a

výchovných kultúrnych podujatí pre deti.

2.1 Terchovský bazár

V roku 2014 sme pracovali na rozvoji internetového bazáru s názvom Terchovský bazár. Je určený

primárne  pre  občanov  Terchovej.  Cieľom  webu  je  umožniť  ľuďom  v  Terchovej  jednoducho

predávať,  vymieňať,  darovať  rôzne  veci.  Terchovský  bazár  sa  nachádza  na  adrese

http://bazar.terchova-info.sk. Celkom v roku 2014 pribudlo na Terchovský bazár vyše 100 inzerátov,

z nich drvivá väčšina bola od obyvateľov Terchovej. 

Najpopulárnejšie inzeráty sú:

• Terchovská krojová košeľa: http://bazar.terchova-info.sk/inzeraty/terchovska-kosela/

• Drevené sochy: http://bazar.terchova-info.sk/inzeraty/drevene-sochy/

• Klietka pre zajaca: http://bazar.terchova-info.sk/inzeraty/klietka-pre-zajaca/

• Zemiaky  na  zimné  uskladnenie:  http://bazar.terchova-info.sk/inzeraty/kupim-zemiaky-na-

zimne-uskladnenie/

Je  potešiteľné,  že  podstatná  časť  inzerátov  sa  týka  praktických  vecí  ako  ľudové  výrobky,

dopestované  potraviny  či  nadbytočné  oblečenie.  Veríme,  že  inzerovanie  takýchto  produktov

podporí rozvoj a zblíženie rôznych komunít v Terchovej.

V roku 2014 web Terchovský bazár navštívilo takmer 3000 návštevníkov.
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2.2 Terchová kedysi

Internetová galéria starých fotografií a videí týkajúcich sa Terchovej sa vďaka pridávaniu nových

multimédií rozrástla o takmer  100 nových položiek a dnes ich tam je spolu 881. Web Terchová

kedysi je umiestnený na http://kedysi.terchova-info.sk. 

V roku 2014 web Terchová kedysi navštívilo viac ako 4000 návštevníkov. 
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2.3 Divadlá a podujatie pre deti

V  roku  2014  sme  našu  pozornosť  upriamili  na  deti  v  Terchovej.  Rozhodli  sme  sa  začať  s

organizáciou výchovných a vzdelávacích kultúrnych podujatí pre deti od veku 0 do 12 rokov. Pre

detské publikum sa v obci Terchová donedávna neorganizovali takmer žiadne podujatia.

Ako prvé sme v 2.11.2014 zorganizovali bábkové divadelné predstavenie s názvom Kráska a zviera

v spolupráci so žilinským Divadlom na hojdačke. 

Po  úspešnom  bábkovom  predstavení  sme  pre  deti  zorganizovali  kúzelnícke  predstavenie  s

kúzelníkom Petrom Šestákom dňa 27.11.2014. Video z úspešného predstavenie Petra Šestáka v

Terchovej nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=bBU3i5tjL-w
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2.4 Granty a dotácie

V roku 2014 sa Terchová pre všetkých, n.o. uchádzala o podporu v grantoch:

• 2 % z dane

Z 2 % z daní sme získali 684,73 EUR. Aj v roku 2014 sme sa zaregistrovali k príjmu 2 % z daní.
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3. Hospodárenie v roku 2014

3.1 Účtovná závierka

V roku 2014 nezisková organizácia Terchová pre všetkých viedla jednoduché účtovníctvo. Ročná

účtovná závierka n.o. za rok 2014 bola zostavená 16.6.2014. Celkové hospodárenie za rok 2014

skončilo rozdielom príjmov a výdavkov vo výške -476,20 eur (mínus štyristosedemdesiatšesť eur a

dvadsať centov). 

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 organizovania podujatí 250,00 €

2 Z podielu zaplatenej dane z príjmov (2 % z dane) 684,73 €

3 Z poskytovania služieb 200,00 €

4 Súčet: 1134,73 €

Riadok Výdavky Suma

5 Služby 1532,64 €

6 Prevádzková réžia 74,30 €

7 Ostatné 3,99 €

8 Súčet: 1610,93 €

Rozdiel príjmov a výdavkov k 31.12.2014: -476,20 €

Príjmy Terchová pre všetkých, n.o. tvorili v roku 2014 najmä príspevky z 2 % z dane. Z 2 % z daní

naša organizácia získala 684,73 € (riadok 2). 250,00 € na príjmovej strane tvorí príjem zo vstupného

na vzdelávacích a výchovných podujatiach organizovaných pre deti v roku 2014 (bod 2.3). 200 € na

príjmovej  strane v  riadku 3  tvorí  príjem od Považského múzea za náklady  na  vyrobenie  50 ks

plagátov Jánošíkových dní a ich zarámovanie.
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Výdavky  Terchová  pre  všetkých,  n.o.  tvorili  v  roku  2014  najmä nakupované  služby  (riadok  5).

1000,01  € boli  náklady  na  prenájom  priestorov  na  organizovanie  kultúrnych  podujatí   a

zabezpečenie občerstvenia a zvuku. Zvyšná suma v riadku 5 je zložená z odmien pre divadlo a

kúzelníka, takisto nakupované služby ako tlač letákov k 2  % z daní,  tlač plagátov a ich grafická

príprava. 

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 (652,72 €), prostriedkov v pokladni (237,62 €). 

3.5 Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie

V zložení orgánov neziskovej organizácie Terchová pre všetkých nedošlo v roku 2014 k žiadnym

zmenám. 

3.6 Prílohy

• Príloha č. 1: Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2014

• Príloha č. 2: Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2014
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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  2014.  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 2015 bude naša činnosť minimálne rovnako prospešná ako v roku 2014.

Mgr. Katarína Laurenčíková

riaditeľka Terchová pre všetkých, n.o.
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PRÍJMY Č. r. Nezdaňovaná
     činnosť

Zdaňovaná
   činnosť

1 2
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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

        684,73

        250,00

        200,00

      1 134,73

      1 532,64

         74,30

          3,99

      1 610,93

      - 476,20
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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)

        237,62

        652,72

        890,34

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)         890,34

        258,08

      1 108,46

      1 366,54

      1 366,54
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