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 06.04.2011 výročnú správu za rok
2010.

2. Prehľad poskytovaných služieb v kalendárnom roku 2010

V roku 2010 uskutočnila galéria 10 výstav:
Marian Meško – do 31.1., výstavu uviedol prof. Peter Zajac, 50 návštevníkov
Vladimír Korček – 5.2.-14.3., Mgr. Katarína Trnovská, 45 návštevníkov
Alexandra Fazekašová – 19.3.-25.4., doc. Marian Mudroch, 72 návštevníkov
Štefan Schwartz – 30.4.-30.5., dr. Katarína Bajcúrová, 112 návštevníkov
Milan Paštéka – 4.6.-4.7., prof. Miroslav Marcelli, 133 návštevníkov
Robert Urbásek – 9.7.-8.8., prof. Rudolf Fila, 34 návštevníkov
Marcel Mališ – 13.8.-12.9., doc. Marian Mudroch, 56 návštevníkov
Lenka Cisárová – 17.9.-24.10, doc. Marian Mudroch, 60 návštevníkov
Polixeni Papapetrou – 7.11.-30.11., prof. Václav Macek, 193 návštevníkov
Ľuba Lauffová – 12.12.-22.12., dr. Zuzana Bartošová, 36 návštevníkov
Priemerná účasť na jednotlivých vernisážach bola 100-150 návštevníkov. Galéria vydala ku
každej vernisáži pozvánky, katalógové listy a plagáty.

Galéria zabezpečila propagáciu návštev na svojej webovej stránke (www.galeria19.sk) a na
internetových stránkach súvisiacich s umením a kultúrou.
Ohlasy na výstavy usporiadané v galérii vyšli v denníkoch SME a Pravda, v týždenníku Týždeň,
v časopisoch Flash Art a Atelier.
K dvom výstavám usporiadala galéria besedu: o tvorbe Mariana Meška viedol ju prof. Peter
Zajac za účasti 40 pozvaných hostí, tvorbu Štefana Schwartza predstavil akad. maliar Vladimír
Kordoš pre členov Klubu priateľov SNG.
Výstava austrálskej fotografky Polixeni Papapetrou v rámci Mesiaca fotografie sa konala
v spolupráci so Stredoeurópskym domom fotografie.
Galéria bola spoluorganizátorom udeľovania výročnej ceny Christmas, ktorú každoročne
v decembri odovzdáva Združenie A-R. Za rok 2010 ju získala spisovateľka Alta Vášová. Na
slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnilo 40 pozvaných hostí.
Galéria pripravuje Výročný katalóg Galérie 19 v rozsahu 3 AH, ktorý bude obsahovať stručné
životopisné údaje o vystavovaných autoroch, úvodné texty k výstavám v slovenčine a angličtine
a fotografie dvoch diel z výstavy.
V roku 2010 sa uskutočnili dve zasadnutia správnej rady galérie.

Galéria 19 n.o. je otvorená denne od 14,00 hod. do 19,00 hod., okrem pondelka.
Galéria 19 n.o má svoju internetovú stránku www.galéria19.sk, na ktorej si záujemcovia
nájdu pozvánky na vernisáže, úvodné texty k výstavám, životopis vystavujúcich autorov
a fotografie z vernisáží. Galéria 19 n.o. je aj na Facebooku, ktorý navštevuje 172 fanúšikov
galérie. Rovnako má i svoju kontaktnú e-mailovú adresu galeria@galeria19.sk.
Sídlo
GALÉRIA 19 n.o. je na Záborského 15, 831 03 Bratislava, výstavné priestory sa nachádzajú na
Lazaretskej 19, 811 09 Bratislava.

3.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Nezisková organizácia v roku 2010 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 hmotný ani nehmotný majetok. Majetok
pozostáva z peňažných prostriedkov na bankovom účte vo výške 2 175,24 € a v pokladni vo
výške 593,63 €. Ako majetok vykazuje organizácia aj položku časového rozlíšenia – náklady
budúcich období – s rozpustením v roku 2010 z titulu:
- poistenia majetku vo výške 367,08 €,
- internetovej domény vo výške 19,69 €,
- inzercie vo výške 83,30 €.

Hodnota celkového vykázaného majetku v roku 2010 predstavuje sumu 3 539,44 €.
Galéria 19 n. o. vykazuje k 31. 12. 2010 pohľadávky v celkovej výške 300,50 € z dôvodu
poskytnutých prevádzkových preddavkov s vyúčtovaním v roku 2011.
Nezisková organizácia k 31.12.2010 vykazuje záväzky v celkovej výške 887,01 €. Všetky
záväzky sú charakteru záväzkov z obchodného styku.
Celkové hospodárenie neziskovej organizácie za rok 2010 skončilo ziskom vo výške 6 022,94 €.

4. Prehľad o výnosoch a nákladoch
Nezisková organizácia v roku 2010 vykázala vo výnosoch prijatý finančný dar od fyzickej osoby
určený na prevádzkové účely v sume 12 500 € a kreditné úroky vo výške 0,08 €.
Celkové náklady roku 2010 dosiahli hodnotu 6 477,13 € a tvoria náklady na správu.
Z toho:
- Spotreba režijného materiálu
103,95 €
- Nákup drobného hmotného majetku
915,73 € */
- Reprezentačné náklady
565,99 €
620,00 €
- Náklady na spracovanie účtovníctva
- Náklady bezpečnostnej služby
1 422,00 €
- Náklady telekomunikačné (telefón, www doména)
167,12 €
- Poštovné, tlačiarenské náklady
1 519,46 €
- Ostatné režijne náklady
164,52 €
- Kolky, notárske poplatky
99,67 €
- Poistenie majetku (podiel r. 2010)
818,51 €
- Zmluvné pokuty a penále
7,50 €
- Bankové poplatky, debetné úroky
72,68 €
*/ Drobný hmotný majetok tvoria predmety prevádzkového vybavenia Galérie 19 n.o., ako napr.:
stoly, stoličky, koberec, radiátor, DVD prehrávače, ktoré sa pri zaradení do majetku účtovali
v plnej výške do nákladov.
Výsledkom hospodárenia neziskovej organizácie za rok 2010 je zisk 6 022,94 €.
5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
Nezisková organizácia dosiahla príjem (výnos) len vo forme prijatého finančného daru od
fyzickej osoby vo výške 12 500 €. Nevýznamným príjmom (výnosom) v roku 2010 boli kreditné
úroky pripísané na bežnom účte v sume 0,08 €.
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 len bežné obchodné záväzky.

7. Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie
V zložení orgánov neziskovej organizácie došlo v roku 2010 k jednej zmene.
Dňom 2. decembra 2010 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava,
Odboru všeobecnej vnútornej správy, Staromestská 6, 814 40, ktorým sa vymazáva štatutárny orgán:
riaditeľ – Alexandra KISSOVÁ a zapisuje sa štatutárny orgán: riaditeľ – Mgr. Eva PIOVARCSYOVÁ.
Pani Alexandra Kissová bola odvolaná z funkcie riaditeľa na základe jej žiadosti z 15.11.2010
(z dôvodu jej pracovnej zaneprázdnenosti) adresovanej predsedovi správnej rady GALÉRIA 19 n.o.

8. Ďalšie údaje
Nie sú žiadne ďalšie významné údaje. Revízor skontroloval hospodárenie organizácie za
rok 2010 a nemá žiadne pripomienky.

V Bratislave 06.04.2011

...............................................
Mgr. Eva Piovarcsyová
riaditeľka

Prílohy:
Ročná účtovná závierka za rok 2010, ktorú tvorí:
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k účtovnej závierke

