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
za rok 2011.

jednohlasne schválila dňa 25.04.2012 výročnú správu

2. Prehľad poskytovaných služieb v kalendárnom roku 2011

V roku 2011 uskutočnila Galéria 19 n.o. 10 výstav:
Výstavy
Ľuba Lauffová
Dušan Nágel
Robert Bielik
Jiří Lindovský
Milan Vagač
Milan Bočkay
Vlado Kordoš
Marian Mudroch
Mesiac fotografie
Rudolf Fila

úvodné slovo

počet návštevníkov

ohlas

Zuzana Bartošová
Daniel Hevier
Beata Jablonská
Marian Mudroch
Vlado Kordoš
Aurel Hrabušický
Vlado Kordoš
Otis Laubert
Martin Gerboc
Pavel Vilikovský

240 návštevníkov
207 návštevníkov
257 návštevníkov
84 návštevníkov
64 návštevníkov
71 návštevníkov
220 návštevníkov
199 návštevníkov
294 návštevníkov
297 návštevníkov

Pravda, SME
Týždeň
Pravda, Týždeň, Ateliér
Ateliér
Týždeň
Týždeň, SME
Slovenský rozhlas
Týždeň, SME, Slovenský rozhlas
Slovak Spectator, SME, Literární
noviny, Pravda, Týždeň

Priemerná účasť na jednotlivých vernisážach bola 193 návštevníkov. Galéria vydala ku
každej vernisáži pozvánky, katalógové listy a plagáty.
Galéria zabezpečuje propagáciu návštev na svojej webovej stránke (www.galeria19.sk) a na
internetových stránkach súvisiacich s umením a kultúrou. Aktualizuje sa pravidelne, uvedené sú
názvy výstav, profil autora a úvodný text, fotogaléria z vernisáže, ohlasy v tlači. Galéria je na
sociálnej sieti Facebook, kde má 312 priaznivcov. Denná návštevnosť stránky galérie je
v priemere 70 - 80 osôb.
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. Galéria je otvorená denne okrem pondelka od 14.00 do 19.00.
V Galéria 19 n.o. sa v roku 2011 uskutočnili aj nasledovné Sprievodné podujatia:
V spolupráci s vydavateľstvom F.R. and G. dve prezentácie kníh, a to:
Stretnutie s Rudom Slobodom a Juraj Mojžiš – Voľným okom I., II., III.
Obidva večery moderoval šéfredaktor vydavateľstva Oleg Pastier. Podujatia sa stretli
s veľkým záujmom predstaviteľov literárnej obce a širšej verejnosti.
Obhajoba diplomovej práce Lucie Gašparovičovej, študentky VŠVU, na ktorej sa
zúčastnili významní predstavitelia VŠVU a študenti. Jednodňovú výstavu autorkiných prác si
pozrelo asi 50 návštevníkov.
Prezentácia monografie Mariana Mudrocha. Knihu predstavil prof. Vladimír Bužek.
Prezentácia monografie Vlada Kordoša, spojená s videoprojekciou a autorovým
komentárom.
Odovzdávanie Ceny Christmas. Toto významné podujatie sa uskutočnilo v galérii už po
tretí raz. Organizátorom je akad. mal. Marian Meško. Cenu, ktorou je album prác členov
združenia A-R, si za účasti 50 pozvaných hostí prevzala teoretička umenia Iva Mojžišová.
Galéria n.o. 19 trvalo spolupracuje s Klubom priateľov SNG. Akad. soch. Vlado Kordoš
poskytuje pre členov Klubu odborný výklad k jednotlivým výstavám, podľa možností za účasti
autora.
Výstavy v galérii pravidelne navštevujú študenti Školy úžitkového výtvarníctva Josefa
Vydru v sprievode svojich profesorov, odborný výklad podávajú členovia umeleckej rady
galérie.
Okrem toho sa v Galérii 19 n.o. uskutočnila aj jedna derniéra:
Ľuba Lauffová, derniéra výstavy spojená s diskusiou a premietaním diel Ľuby Lauffovej.
Derniéru uviedol Vladimír Kordoš.
V roku 2011 dostali v rozhlase priestor a to dva razy akad. soch. Vladimír Kordoš, člen
umeleckej rady a doc. Marian Mudroch akad. soch., predseda Správnej rady a člen umeleckej
rady.

Výstavy usporiadané v Galéria 19 n.o. boli hodnotené veľmi pozitívne o čom svedčí aj to,
že v Ankete denníka SME o najlepšiu výstavu boli podané až štyri nominácie a to:
Martin Bútora –
–
Pavol Malovič –
Tomáš Janovic –

výstava Mariana Mudrocha
výstava Mariana Mudrocha
výstava Milana Bočkaya
výstava Rudolfa Filu

Veľký ohlas medzi verejnosťou odbornou ako i laickou podľa ohlasov malo Vydanie
výročného katalógu 2009 – 2010.
Katalóg vydala Galéria 19 n.o. s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, je
nepredajný a slúži na propagáciu galérie. Stretol sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Kladne sa
hodnotí vizuálna aj obsahová stránka. Galéria 19 n.o. chce v tejto začatej tradícii pokračovať
každoročne.
Výstavu Punctum v rámci Medzinárodného mesiaca fotografie usporiadala galéria už
tradične v spolupráci so Stredoeurópskym domom fotografie.
Správna rada Galéria 19 n.o zasadala v roku 2011 trikrát.
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Galéria 19 n. o. v roku 2011 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
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Zákona č. 35/2002 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
Pre rok 2011 bola nezisková organizácia zaradená na základe žiadosti, do zoznamu prijímateľov
podielu zaplatenej dane v zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Nezisková organizácia Galéria 19 n. o. nevykazuje žiaden dlhodobý hmotný ani nehmotný
majetok. Majetok pozostáva z peňažných prostriedkov na bankovom účte vo výške 2 330,86 €
a v pokladni vo výške 1,69 €. Ako majetok vykazuje organizácia aj položku časového rozlíšenia
– náklady budúcich období, spolu v hodnote 441,90 €, ktoré budú rozpustenév roku 2012
z titulu:
- poistenia majetku vo výške
367,08 €,
- internetovej domény vo výške
19,87 €,
- inzercie vo výške
53,94 €.
Hodnota celkového vykázaného majetku v roku 2011 predstavuje sumu 2 774,45 €.
Vlastné zdroje krytia majetku predstavujú hodnotu
531,27 €.
Cudzie zdroje krytia majetku predstavujú hodnotu
2 243,18 €
Cudzie zdroje tvoria najmä záväzky z obchodného styku, ktoré sú v hodnote
a pôžička na prevádzku spoločnosti v hodnote 910,00 €..

2 063,18 €

Nezisková organizácia Galéria 19 n.o. dosiahla za rok 2011 výsledok hospodárenia pred
zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej ) činnosti:
stratu - 2 022,20 €.
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti je - 2 542,20 €.
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej činnosti je 520,00 €
Zdaňovaná činnosť sa týkala tržieb za sprostredkovanie predaja umeleckých diel.
Zo zdaňovanej činnosti bola odvedená daň z príjmov právnických osôb vo výške 98,80 €.
3. Prehľad o výnosoch a nákladoch
Nezisková organizácia Galéria 19 n. o. v roku 2011 vykázala výnosy vo výške 13 357,69 €.
Z toho:
Výnosy z hlavnej nezdaňovanej činnosti tvoria:
Prijaté príspevky od fyzických osôb
6 300,00 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane
3 036,56 €
Dotácie
3 500,00 €
1,13 €
Úroky z bežného účtu
Výnosy zo zdaňovanej (podnikateľskej činnosti:
Tržby za sprostredkovanie predaja umel. diel

520,00 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb tvoria finančné dary od fyzických osôb, ktoré boli určené
a použité na prevádzkové účely galérie.
V r. 2011 nezisková organizácia získala 2 dotácie, a to:
1.) 3 000,00 € na spracovanie Výročného katalógu Galérie n.o. z Min. kultúry SR
2.) 500,00 € na tlač pozvánok, plagátov, katalógového listu a kašírovanie panelov výstavy
Rudolfa Filu z rozpočtu mestskej časti Staré Mesto
Celkové náklady roku 2011 dosiahli hodnotu 15 379,89 €. Z toho tvoria:
náklady na výstavy, prevádzku a správu:
11 879,89 €
náklady hradené z poskytnutých dotácií:
3 500,00 €.
Náklady na výstavy, prevádzku a správu tvoria tieto náklady:
- Spotreba režijného materiálu, kanc. potreby
633,99 €
- Nákup drobného hmotného majetku
1 638,65 € */
- Reprezentačné náklady
380,43 €
- Náklady na spracovanie účtovníctva
650,00 €
- Náklady bezpečnostnej služby
1 453,92 €
- Náklady telekomunikačné (telefón, www doména)
504,18 €
- Drobné predmety k výstavám - katalóg. listy, samolepky,
inzercia,
989,07 €
- Poštovné, tlačiarenské náklady
4 346,89 €
- Ostatné režijne náklady (hygienické. potr., uprat).
158,78 €
- Kolky, notárske poplatky
55,00 €
- Poistenie majetku (podiel r. 2011)
949,23 €
- Zmluvné pokuty a penále
2,50 €
- Bankové poplatky, debetné úroky
117,25 €
*/ Drobný hmotný majetok tvoria predmety prevádzkového vybavenia Galérie 19 n.o., ako napr.:

zariadenie na ozvučenie galérie, skriňa, osvetlenie, ktoré sa pri zaradení do majetku účtovali
v plnej výške do nákladov.
Výsledkom hospodárenia neziskovej organizácie Galéria 19 n. o. za rok 2011 celkom po zdanení
je strata -2 121,16 €.
4. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
Nezisková organizácia dosiahla príjem (výnos) vo forme prijatých finančných darov od
fyzických osôb vo výške 6 300,00 €, príspevky z podielu zaplatenej dane 3036,56 €, dotácie
z Min. kultúry SR a z Mestskej časti Staré Mesto spolu 3 500,00€. Nevýznamným príjmom
(výnosom) v roku 2011 boli kreditné úroky pripísané na bežnom účte v sume 1,13 €.
5. 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.
6. Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie
V zložení orgánov neziskovej organizácie nedošlo v roku 2011 k žiadnej zmene.
7. Ďalšie údaje
Nie sú žiadne ďalšie významné údaje. Revízor Galéria 19 n.o. skontroloval hospodárenie
organizácie za rok 2011 a nemá žiadne pripomienky.

V Bratislave 25.04.2012
...............................................
Mgr. Eva Piovarcsyová
riaditeľka
GALÉRIA 19 n.o.

Prílohy:
Ročná účtovná závierka za rok 2011, ktorú tvorí:
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k účtovnej závierke

