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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 2015 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 2015 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

4. organizovanie  kultúrnych  podujatí  najmä  pre  deti  a  mládež,  ale  aj

ostatných obyvateľov a návštevníkov obce Terchová
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2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2015

V  roku  2015  sa  nezisková  organizácia  Terchová  pre  všetkých  zamerala

predovšetkým  na  2  projekty,  ktoré  sú  širšie  popísané  nižšie  –  Terchovský

polmaratón a organizovanie vzdelávacích a výchovných kultúrnych podujatí pre

deti.

2.1 Divadlá a podujatie pre deti

V roku 2015 sme pokračovali v organizovaní podujatí pre deti v Terchovej.

6.2.2015 sme  v spolupráci  s  Divadlom zo šuflíka zorganizovali  bábkové

divadelné  predstavenie  s  názvom  Pinocchio.  Predstavenie  sa  konalo  v

Kultúrnom dome A. Hlinku v Terchovej.
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Pri príležitosti konca školského roka (30.6.2015) sme pre deti pripravili bábkové

divadelné  predstavenie  O  kohútikovi  a  sliepočke v  spolupráci  s

Divadelným klubom Makovice. Predstavenie sa konalo pod holým nebom v

Terchovskej záhrade Hotela Gold. 
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Viac  fotografií  z  predstavenia  O  kohútikovi  a  sliepočke  je  možné  nájsť  na

stránke  http://no.terchova-info.sk/2015/06/30/vydarene-divadlo-o-kohutikovi-a-

sliepocke/. 
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10.8.2015  sme  v  spolupráci  s  pánom  Mrkvičkom pripravili  pre  deti

dramatizované čítanie rozprávok s názvom Čítanie v záhrade. 
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Viac  fotografií  a  2  videá  z  podujatia  Čítanie  v  záhrade  nájdete  na  stránke

http://no.terchova-info.sk/2015/08/10/podarene-citanie-v-zahrade/. 
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2.2 Terchovský polmaratón

Spoluorganizovali  sme v spolupráci s Obcou Terchová, Reštauráciou Kultúrny

dom a s Horskou záchrannou službou Terchová – Malá Fatra premiérový ročník

bežeckého  podujatia  Terchovský  polmaratón.  Terchovský  polmaratón  bol

otvorený pre profesionálnych aj rekreačných bežcov. Podujatia sa uskutočnilo

10.10.2015 za účasti viac ako 170 bežcov z 5 krajín. Ohlasy boli vynikajúce,

nájdete ich spolu s fotografiami a videami na http://terchovskypolmaraton.sk/. 
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2.3 Granty a dotácie

V  roku  2015  sa  Terchová  pre  všetkých,  n.o.  uchádzala  o  podporu  v

grantoch:

• 2 % z dane

Z 2 % z daní sme získali 1621,40 EUR. V roku 2015 sme sa nezaregistrovali

k príjmu 2 % z daní.
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3. Hospodárenie v roku 2015

3.1 Účtovná závierka

V roku 2015 nezisková organizácia Terchová pre všetkých viedla jednoduché

účtovníctvo.  Ročná  účtovná  závierka  n.o.  za  rok  2015  bola  zostavená

16.3.2016. Celkové hospodárenie za rok 2015 skončilo  rozdielom príjmov a

výdavkov vo výške 84,04 eur (osemdesiatštyri eur a štyri centy). 

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 334,16 €

2 Z podielu zaplatenej dane z príjmov (2 %

z dane)

1621,40 €

3 Z darov a príspevkov 130,00 €

4 Súčet: 2085,56 €

Riadok Výdavky Suma

5 Služby 487,52 €

6 Prevádzková réžia 1325,71 €

7 Ostatné 60,00 €

8 Mzdy, poistné a príspevky 128,29 €

9 Súčet: 2001,52 €

Rozdiel príjmov a výdavkov k 31.12.2015: 84,04 €

Príjmy Terchová pre všetkých, n.o. tvorili v roku 2015 najmä príspevky z 2 % z

dane. Z 2 % z daní naša organizácia získala 1621,40 € (riadok 2). 130,00 € na

príjmovej strane tvorí dar od fyzickej osoby (riadok 3). Príjem zo vstupného na
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vzdelávacích a výchovných podujatiach organizovaných pre deti v roku 2015

(bod riadok 1) predstavuje 334,16 €. 

Výdavky  Terchová pre  všetkých,  n.o.  tvorili  v  roku 2015 najmä nakupované

služby (riadok 5) a náklady na organizovanie podujatí (riadky 6 a 7) – napr.

prenájom časomiery, prenájom auta, tlač plagátov a podobne. V riadku 8 sú

uvedené náklady na mzdu a odvody pre zamestnankyňu, ktorá ma na starosti

administratívu  spojenú  s  prevádzkou  neziskovej  organizácie.  Táto

zamestnankyňa bola prijatá v septembri 2015.

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  (672,23  €),  prostriedkov  v

pokladni (302,15 €). 

3.5 Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie

V zložení orgánov neziskovej organizácie Terchová pre všetkých nedošlo v roku

2015 k žiadnym zmenám. 

3.6 Prílohy

• Príloha č. 1: Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2015

• Príloha č. 2: Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2015
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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 2015. 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 2016 bude naša činnosť minimálne rovnako prospešná ako v

roku 2015.

Mgr. Katarína Laurenčíková

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

Zdaňovaná
   činnosť

1 2

VÝDAVKY Č. r. Nezdaňovaná
     činnosť

Zdaňovaná
   činnosť
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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

        130,00

      1 621,40

        334,16

      2 085,56

        487,52

        128,29

      1 325,71

         60,00

      2 001,52

         84,04
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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)

        302,15

        672,23

        974,38

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)         974,38

        237,62

        652,72

        890,34

        890,34
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