
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Výročná správa neziskovej organizácie 
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Výročná správa neziskovej organizácie 

Terchová pre všetkých, n.o.  

za rok 2020 

so sídlom v Terchovej, Májová 413, 013 06, IČO: 

45731225, zapísaná v registri Obvodného úradu v Žiline 

dňa 9.12.2009 pod číslom OVVS/NO – 16/09.   



  

 

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 

2020 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 2020 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 a športových podujatí najmä pre deti a mládež, ale aj ostatných 

obyvateľov a návštevníkov obce Terchová  

 

2.  Prehľad činností vykonávaných v roku 2020  

V roku 2020 sa nezisková organizácia Terchová pre všetkých zamerala predovšetkým na 1 projekt, 

ktorý je širšie popísaný nižšie – Terchovský polmaratón. Okrem toho prevádzkuje a udržiava weby s 

tématikou Terchovej – Terchovský bazár (http://bazar.terchova-info.sk/) , Terchovská sieň slávy 

(http://slavni.terchova-info.sk/), Jánošík vo filme (http://janosik.terchova-info.sk/), Terchovské 

noviny (http://noviny.terchova-info.sk/), Terchová na dlani (http://pano.terchova-info.sk/), Terchová 

kedysi (http://kedysi.terchova-info.sk/)  
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.2.1 Terchovský polmaratón  

Spoluorganizovali sme v spolupráci s Obcou Terchová, Reštauráciou Kultúrny dom, Terchovským 

národným divadlom a s Horskou záchrannou službou Terchová – Malá Fatra 6. ročník bežeckého 

podujatia Terchovský polmaratón. Terchovský polmaratón bol určený pre profesionálnych aj 

rekreačných bežcov. Podujatia sa malo uskutočniť 17.10.2020, žiaľ z rozhodnutia hlavného hygienika 

boli tesne pred začiatkom podujatia prijaté také protiepidemiologické, že podujatie sa nemohlo 

uskutočniť a bolo presunuté na rok 2021. Pripravené však bolo a boli použité aj značné finančné 

prostriedky.  Prihlásení športovci prejavili solidaritu a svoje uhradené štartovné ponechali 

organizátorom na realizáciu ďalšieho ročníka. Veríme, že sa nám ho podarí úspešne zorganizovať. 

  

 

  

.2.2 Granty a dotácie  

V roku 2020 sa Terchová pre všetkých, n.o. uchádzala o podporu v grantoch. Žiaľ pre 

koronakrízu boli aj prisľúbene granty nerealizované. 

 

 

3.  Hospodárenie v roku 2020  

 

.3.1 Účtovná závierka  

V roku 2020 nezisková organizácia Terchová pre všetkých viedla jednoduché účtovníctvo. Ročná 

účtovná závierka n.o. za rok 2020 bola zostavená 24.3.2021. Celkové hospodárenie za rok 2020 

skončilo rozdielom príjmov a výdavkov vo výške  - 708,08 eur (mínus sedemstoosem eur a osem  

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 podielu zaplatenej dane z príjmov 339,57 €  

2  Z organizovania podujatí 235,00 €  

3  Ostatné  5,95 €  

4  Súčet:  580,50 €  

Riadok  Výdavky  Suma  

5  Zásoby  742,78 €  

6 Prevádzková réžia  545,80 €  

7 Súčet:  1288,58 €  

 Rozdiel príjmov a výdavkov k 31.12.2020:  -708,08 €  

  

Hlavné príjmy Terchová pre všetkých, n.o. tvorili v roku 2020 výber štartovného na podujatí  

Terchovský polmaratón 2020 vo výške 235 € (riadok 2), podiel na zaplatenej dani z príjmov (2%) vo 

výške 339,57 €.   

Hlavné výdavky Terchová pre všetkých, n.o. tvorili v roku 2020 najmä zásoby a prevádzková réžia 

(riadky 5 a 6) – napr. materiál na vyznačenie trate polmaratónu, spracovanie účtovníctva a podobne.  

 

.3.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov  

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

na bankových účtoch (1401,41 €), prostriedkov v pokladni (140,15 €).  



 

.3.5 Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie  

V zložení orgánov neziskovej organizácie Terchová pre všetkých nedošlo v roku 2020  k žiadnym  

zmenám.  

 

.3.6 Prílohy  

 •  Príloha č. 1: Účtovná závierka k 31.12.2020  

  

  

4.  Záver  

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

v roku 2020. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke http://no.terchova-info.sk/. Chcem 

sa poďakovať všetkým podporovateľom za podporu a všetkým partnerom za spoluprácu.  

Verím, že v roku 2021 bude naša činnosť prospešnejšia ako v roku 2020 a situácia s pandémiou nám 

umožní naše aktivity zrealizovať a dokončiť.  

  

  

  

               Ing. Milan Laurenčík  

               riaditeľ Terchová pre všetkých, n.o.  
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