
Výročná správa neziskovej organizácie 
 

GALÉRIA 19 n.o. 
 
 

1. Charakteristika organizácie 
 

GALÉRIA 19 n.o., so sídlom Záborského 15, 831 03 Bratislava, bola zaregistrovaná 
Obvodným úradom Bratislava  odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 9. októbra 2009 pod 
číslom OVVS-26204/294/2009-NO.  
 
Druh všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie 
duchovných a kultúrnych hodnôt: 
 
- organizovanie stretnutí, prezentácií, seminárov, školení, sympózií, výstav a kurzov so zámerom 
propagácie kultúry a umenia, 
- organizovanie výstav s cieľom uspokojovania mnohostranných záujmov a  záľub občanov 
v oblasti umenia, kultúry a oddychu, 
 
a ďalšie služby z oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb: 
 
- poskytovanie informácií z oblasti výtvarného umenia a kultúry prostredníctvom internetu a 
drobných tlačovín, 
- služby v  oblasti analýz, prieskumov, rozborov, spracovanie projektov s cieľom získania 
informačných prostriedkov z fondov pre rozvoj uvedených aktivít. 

 
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 31. 03. 2010 výročnú správu za rok 
2009. 

  
 

2. Prehľad poskytovaných služieb v kalendárnom roku 
 
Galéria 19 n.o. začala svoju činnosť  9. októbra 2009. Výstavné priestory Galérie 19 n.o. sú na 
Lazaretskej ulici 19 v Bratislave. 
 

Prvou aktivitou bolo slávnostné Otvorenie Galérie 19 n.o. a vernisáž v rámci Mesiaca 
fotografie dňa 7. novembra 2009. Išlo o kolektívnu výstavu francúzskych fotografov (Julien 
Guinand, Laurent Mulot, Paola Salerno, Clavdij Sluban, Gilles Verneret) s názvom 
Dokumentárne rozpomínania. Výstavu otvoril Jesus Alberto Benitez. Výstava bola doplnená 
hudobným programom(Oskar Rósza a Ondrej Krajňák). Na vernisáži sa zúčastnilo 150 
návštevníkov. Počas trvania výstavy od 7. novembra 2009 do 29. novembra 2009 ju navštívilo 
cca 350 návštevníkov. 

 
Dňa 3. decembra bola otvorená výstava Christmas, výročné ceny udelené združením A-R 

(Rudolf Fila / 1995, Jozef Jankovič / 2004). Išlo o neverejnú akciu, ktorá prebehla večer 3. 
decembra 2009. Na túto slávnostnú udalosť bolo pozvaných 50 hostí. 
Počas trvania výstavy od 3. decembra 2009 do 15. decembra 2009 ju navštívilo cca 100 
návštevníkov. 
 



 Dňa 17. decembra bola vernisáž výstavy Marian Meško. Výstava trvala od 18. decembra 
2009 do 31. januára 2010. Vernisáže sa zúčastnilo 50 hostí a počas trvania výstavy v mesiaci 
december ju navštívilo cca 100  návštevníkov. 
 
 Galéria 19 n.o. je otvorená denne od 13,00 hod. do 20,00 hod., okrem pondelka. 
 
 Galéria 19 n.o má svoju internetovú stránku www.galéria19.sk, kde záujemcovia sa majú 
možnosť oboznámiť s pozvánkami a fotografiami z vernisáží. Rovnako má i svoju  kontaktnú e-
mailovú adresu galeria@galeria19.sk . 
 
3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

 
Nezisková organizácia v roku 2009 viedla podvojné účtovníctvo v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; Opatrenia MF SR zo 14. Novembra 2007 č. 
MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove 
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, v znení opatrenia 
MF SR č. MF SR/24485/2008-74 a v zmysle Zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 
Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
 
Nezisková organizácia nevykazuje žiaden dlhodobý majetok. Majetok pozostáva z peňažných 
prostriedkov na bankovom účte vo výške 25,48 € a v pokladni vo výške 16,01 €. Ako majetok 
vykazuje organizácia aj položku časového rozlíšenia – náklady budúcich období – z titulu 
poistenia majetku vo výške 209,20 € s rozpustením v roku 2010. Hodnota celkového vykázaného 
majetku v roku 2009 predstavuje sumu 250,69 €. 
 
Nezisková organizácia k 31.12.2009 vykazuje záväzok voči zakladateľovi p. Kissovej Alexandre 
vo výške 3 400 € z titulu pôžičky a záväzok voči spoločnosti RAVI s.r.o., ktorá poskytuje 
organizácií bezpečnostné služby, vo výške 221,20 €. Iné záväzky organizácia neeviduje. 
 
Celkové hospodárenie neziskovej organizácie za rok 2009 skončilo stratou vo výške 3 370,51 €. 
 
 
4. Prehľad o výnosoch a nákladoch 

 
Nezisková organizácia v roku 2009 nevykázala žiadne výnosy. 
 
Celkové náklady roku 2009 dosiahli hodnotu 3 370,51 € a tvoria náklady na správu.  
Z toho: 

- Spotreba režijného materiálu     598,21 € 
- Nákup drobného hmotného majetku    511,08 € 
- Reprezentačné náklady   139,44 € 
- Náklady na právne služby   693,46 € 
- Náklady bezpečnostnej služby    909,61 € 
- Ostatné režijne náklady (poštovné, kopírovacie služby) 363,84 € 
- Kolky, správne poplatky         85,50 € 
- Poistenie majetku (podiel r. 2009)        61,26 € 
- Bankové poplatky              8,11 € 

 
Výsledkom hospodárenia neziskovej organizácie za rok 2009 je strata 3 370,51 €. 
 



5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov 
 
Nezisková organizácia nedosiahla žiadne príjmy (výnosy) zo svojej činnosti.  
 
6. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 
Nezisková organizácia nevlastní žiaden dlhodobý odpisovateľný majetok. Vlastní len majetok vo 
forme drobného vybavenia organizácie, nespĺňajúce podmienky k odpisovaniu, ktorý bol pri 
obstaraní účtovaný priamo do nákladov. Organizácia vykazuje záväzky voči zriaďovateľovi 
a bežné obchodné záväzky. 
 
7. Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie 

 
V zložení orgánov neziskovej organizácie nedošlo v roku 2009 k žiadnym zmenám. 
 
8. Ďalšie údaje 
 
Nie sú žiadne ďalšie významné údaje. Revízor skontroloval hospodárenie organizácie za rok 
2009 a nemá žiadne pripomienky. 
 
 
 
V Bratislave 31.3.2010 
 
 
 
 
 Alexandra Kissová 
               riaditeľka 
 
 
 
 
Prílohy: 
Ročná účtovná závierka za rok 2009, ktorú tvorí: 

- Súvaha 
- Výkaz ziskov a strát 
- Poznámky k účtovnej závierke 


