
           Príloha č. II. 

 

Výročná správa za rok 2016 

 
1. Úvod 

 

Nezisková organizácia GALÉRIA 19 n.o., so sídlom Záborského 15, 831 03 Bratislava vznikla              

dňa 9. októbra 2009, bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-

26204/294/2009-NO.  

 

Druh všeobecne prospešných služieb: 

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 

Výskum, vývoj, ved.- tech. služby a informačné služby 

 

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby 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 finančných 

prostriedkov z fondov pre rozvoj uvedených aktivít. 

 

 

Správna rada prerokovala a  jednohlasne schválila dňa 04.05.2017 predloženú Výročnú správu         

za rok 2016 a priloženú účtovnú závierku. 

 

------ 

  

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku  2016  s uvedením vzťahu k účelu 

založenia neziskovej organizácie. 

 

Organizovanie výstav s cieľom uspokojovania mnohostranných záujmov a  záľub občanov v oblasti 

umenia, kultúry a oddychu. 

 

 

Cieľom projektu bolo prezentovať vo výstavných priestoroch Galérie 19 na Lazaretskej 19 tvorbu 

významných výtvarníkov.   Galéria sa opäť zapojila do mesiaca fotografie prezentáciou tvorby 

v spolupráci so Stredoeurópskym domom fotografie.  

Výber vystavovaných autorov zostavila a schválila galerijná rada (doc. Marian Mudroch, akad. soch.; 

Vladimír Kordoš, akad. soch.; akad. mal. Marián Meško) v duchu celkovej koncepcie a zamerania 

galérie. 

 

Zámer projektu bol naplnený realizáciou všetkých 10 plánovaných výstav. Desiata, respektíve prvá 

výstava v roku už tradične pokračuje z predchádzajúceho kalendárneho roka.  

 



 

Výstava/názov /termín   kurátor  úvodné slovo   počet   

           návštevníkov 

 

Ondřej Michálek   Jana Šindelová  Jana Šindelová              90  

Cesta z bodu A do bodu A 

(Výstava trvala do 17.1.2016) 

03.12.2015-17.01.2016 

 

Peter Kotvan Naraz    Marian Meško   Marian Meško  257 

21.01.2016-21.02.2016      Peter Zajac     

 

STOPY – reflexie minulosti   Júlia Kunovská   Júlia Kunovská  231  

03.3.2016 – 27.03.2016               Egon Gál 

 

Vladimír Havrilla   Marian Mudroch  Marian Mudroch 432  

Komiksy, sochy, prílepky 

31.03.2016-01.05.2016   

 

Dorota Filová    Želmíra Grajciarová      Želmíra Grajciarová  422  

Z reštaurátorského ateliéru  Marian Meško  Marián Meško 

05.05.2016-05.06.2016      

 

Tatiana Svrčková Larsen  Marian Meško  Marian Meško  190 

Príbehy        

Art4ONE4all 

09.06.2016-10.07.2016 

 

Dalibor Chatrný   Marian Meško  Marian Meško   289 

Tak Teď Tu       

25.08.2016-25.09.2016 

 

Veronika Šramaty   Marian Mudroch Marian Mudroch 288 

Vlastnosti metafor     

a intuícia rozumu 

29.09.2016-23.10.2016 

 

Jindřich Štreit    Katarína Bajcurová       Katarína Bajcurová       810 

Domov (bez) domova      Václav Macek,  

03.11.2016-4.12.2016      Vladimír Birgus 

        Jiří Siostrzonek 

 

César Baldaccini, Arnulf Rainer Marian Meško  Marian Meško              330  

Zao Wou Ki, Hans Hartung, 

Jiří Kolář, Zoltán Kemény, 

Ladislav Novák, 

Karl Schmidt-Rottluff, 

Adriena Šimotová, Kathe Kollwitz 

Eduard Ovčáček, Stefan Schvartz, 

Günther Uecker, Victor Vasarely, 

Antoni Tàpies, Dalibor Chatrný, 

Wilfredo Lam, Václav Boštík 

14.12.2016-05.02.2017 

 

 



Organizovanie stretnutí, prezentácií, seminárov, školení, sympózií, výstav a kurzov so zámerom 

propagácie kultúry a umenia.  

 

GALÉRIA 19 n.o.  uskutočnila nasledujúce sprievodné podujatia (literárne a hudobné večery, 

komentované prehliadky výstav, projekcie, diskusie a prednášky: 

 

 

Sprievodné podujatia:  

 

                     

18.02.2016 Druhý z večerov o filmoch 2000 ± 1, Filmy pri zrode milénia 

 

23.02.2016 Výtvarná akcia Petra Kotvana  -  Daktyloskopia smartfónov – aktívna grafika 

 

21.04.2016 Tretí z večerov o filmoch – Avantgarda na konci dejín 

  

09.06.2016 Medzinárodný workshop verejného umenia – Galéria 19 Bratislava a Múzeum súčasného 

umenia Salt Lake City Utah USA, kurátorka Tatiana Svrčková Larsen  

 

30.06.2016 Štvrtý z večerov o filmoch na tému Dotyky osudu 

 

10.09.2016 Etienne Cornevin a jeho pozdravy slovenským priateľom – minivýstava pri príležitosti 

úmrtia francúzskeho teroretika umenia Etienna Cornevina 

 

13.10.2016 Piaty z večerov o filmoch  na tému Precitnutia 

 

20.10.2016 Poetický večer s Veronikou Šramaty 

 

15.11.2016 Jindřich Štreit – stretnutie s autorom 

 

01.12.2016 Šiesty z večerov o filmoch – O komédii   

 

15.12.2016 Prezentácia knihy Milana Bočkaya 

 

 

 

Počas roka pokračovala spolupráca so ZŠ Grösslingová v rámci predmetu Výchova umením a spolupráca 

so ŠÚV J. Vydru. Na sprievodnom podujatí k výstave Kataríny Slaninkovej (Prezentácia knihy F. 

Gyarfáša a J. Malíčka Naše filmové storočie) boli premietnuté aj ukážky z filmov, ktoré sa v knihe 

spomínajú. Toto podujatie vyvolalo veľký záujem u návštevníkov, a preto sa galéria rozhodla pokračovať 

v cykle filmových večerov.  

 

 

Poskytovanie informácií z oblasti výtvarného umenia a kultúry prostredníctvom internetu a 

drobných tlačovín. 

 

Ku každej výstave realizovala galéria pozvánky, katalógové listy, vstupné panely, plagáty a banery na 

priečelí galérie. Realizáciu projektu a  sprievodných podujatí zabezpečila galéria vlastnými ľudskými 

zdrojmi. 

 

GALÉRIA 19 n.o. vydala v roku 2016 jeden katalóg: Katalóg 2015, ktorý zdokumentoval výstavnú 

činnosť v roku 2015 a zachoval texty, ktoré odzneli na otvorení výstav a autorský výber reprodukcií. 

Súčasťou publikácie sú aj anglické preklady textov a fotografie autorov.  

 

 



 

Úspešná činnosť GALÉRIA 19 n.o. neustále vyvoláva  odborné a mediálne ohlasy: 

(dátum a čas vysielania, priložiť recenzie, kritiky a pod.) 

 

O výstavách a činnosti galérie pravidelne informovali renomované média: denníky Denník N, SME a 

Pravda, Hentak- on line magazín. 

 

Dokumentácia zverejnených príspevkov je dostupná na adrese http://www.galeria19.sk/press/ 

 

Kultúra Pravda, 18.02.2016 Miloš Štofko; „Kotvan pretvára knihy aj hudbu“ 

O výstave Petra Kotvana 

 

Denník N, 20.02.2016 Alexander Balogh; „Hry s náhodou a opakovaním“   

O výstave Petra Kotvana 

 

Denník N, 03.03.2016 Alexander Balogh; „Umenie vstať, keď vás niekto prinúti padnúť“ 

O výstave „Stopy/reflexie minulosti“ 

 

SME Kultúra, 15.04.2016 Eva Andrejčáková; „Dorota Filová: Aké je byť v tieni významného maliara“ 

 

Denník N, 17.04.2016 Beata Jablonská; „Sú zriedkavé chvíle vnútornej harmónie“ 

O výstave Vladimíra Havrillu 

 

Kultúra Pravda, 25.04.2016 Miloš Štofko; „Fiktívne svety Vladimíra Havrillu“ 

O výstave Vladimíra Havrillu 

 

HENTAK On line magazín o výtvarnom umení, 26.04.2016, Alexandra Tamášová 

Recenzia, Výstava Vladimíra Havrillu 

 

Denník N, 29.05.2016 Jana Németh; „Ako sa liečia obrazy“ 

Výstava práce Doroty Filovej i jej spolupráce s Rudolfom Filom 

 

Denník N, 09.09.2016 Jana Németh; „Toto zoznámenie môže trvať navždy“ 

O výstave Dalibora Chatrného „Tak Teď Tu“ 

 

 

Celková návštevnosť na vernisážach, výstavách a sprievodných podujatiach počas roka dosiahla počet      

3 551 osôb.  

 

 

GALÉRIA 19 n.o. sa priebežne venuje propagácii svojho projektu: 

 

Propagácia projektu prebiehala na vlastnej webovej stránke www.galeria19.sk. Webová stránka dosahuje 

priemernú mesačnú návštevnosť 450 unikátnych návštevníkov.  

Galéria informuje o svojej činnosti priaznivcov prostredníctvom pravidelnej emailovej komunikácie. 

V databáze máme 720 záujemcov o informácie. 

Aktivity GALÉRIE 19 n.o. sú pravidelne propagované aj na facebookovej stránke, ktorá má  

1 397 fanúšikov.  

GALÉRIA 19 n.o.  propagovala svoju činnosť aj prostredníctvom výročného katalógu, ktorý vydala 

v náklade päťsto kusov.  

Na facebookovej stránke boli bezodkladne sprístupňované fotografie z jednotlivých podujatí. Kompletný 

archív fotografií má možnosť verejnosť nájsť aj na našej webovej stránke.   

 

 

http://www.galeria19.sk/press/


Pravidelnými návštevníkmi každej výstavy sú žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ Grösslingová, 

študenti Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru so svojimi pedagógmi.  

 

 

Služby v  oblasti analýz, prieskumov, rozborov, spracovanie projektov s cieľom získania 

finančných prostriedkov z fondov pre rozvoj uvedených aktivít. 

 

V roku 2016 GALÉRIA 19 n.o. získala jeden  grant z Fondu na podporu umenia na projekt Prezentácia 

súčasných významných výtvarníkov v Galérii 19 v roku 2016. . Finančné prostriedky  boli poskytnuté vo 

forme dotácie v celkovej výške 6 200,- EUR.. GALÉRIA 19 n.o. sa zaviazala podieľať  na finančnom 

zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania v sume najmenej 446,25 EUR.  

GALÉRIA 19 n.o.  si v zmysle Zmluvy splnila svoju povinnosť a vyúčtovanie odovzdala poskytovateľovi 

30.01. 2017, teda v riadnom termine, v tlačenej aj v elektronickej podobe. 

V roku 2016 získala galéria dotáciu aj z Bratislavského samosprávneho kraja na projekt Výročný katalóg 

2015 vo výške 3000.- EUR, ktorý v riadnom termíne vyúčtovala.  

Výročný katalóg 2015 vydala galéria na jar 2016 v náklade 500 nepredajných kusov.  

 

 

Správna rada GALÉRIA 19 n.o. zasadala v roku 2016 dvakrát. 

 

 

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov  

v nej obsiahnutých. 

 

Galéria 19 n. o. v roku 2016 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 účtovej 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.  

 

V prílohe je priložená ročná účtovná závierka, ktorú tvorí:  Súvaha (Úč NUJ 1-01), Výkaz ziskov 

a strát  (Úč NUJ 2-01) a Poznámky Úč NUJ 3-01. 

Pre rok 2016 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. dosiahla za rok 2016 výsledok hospodárenia pred 

zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti – 4 970,13 €.  Za zdaňovanú (podnikateľskú)  

činnosť organizácia dosiahla zisk  100,00 €. Výsledok hospodárenia spolu pred zdanením je 

strata – 4 870,13 €. 

                                                                       ------ 

 

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.    

  

Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem 

finančných prostriedkov. 

                                                                        ------ 

 

 

 

 

 



5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch. 

 

Príjmy a výdavky v €:                               

 

Stav pokladničnej hotovosti k 1.1.2016                                                               243,59  

Stav na bankovom účte k 1.1.2016:                                                                     461,36 

Počiatočný stav k 1.1.2016  spolu                                                                       704,95 

 

Príjmy za rok 2016 spolu                                                                              20 035,32 

 

Prijaté dary                            855,00 
 

 

Dotácie:                                                                                                              9 200,00    

 

Fond na podporu umenia   – podpora realizácie projektu:  

Prezentácia súčasných významných výtvarníkov v Galérii 19 v roku 2016     6 200,00                                                                 

 

Bratislavský samosprávny kraj – podpora realizácie projektu:  

Výročný katalóg 2015              3 000,00 
 

Príjmy z 2% podielu dane                                                                                  1 880,28 
               

Kreditný úrok                                                                                                            0,04 
 

Príjmy z vlastnej činnosti:  

Odmena za sprostredkovanie predaja obrazov                                              100,00 

 

Prijatá dlhodobá pôžička na prevádzku a dofinancovanie 

výstav                                                                                                                8 000,00 

 

     

Výdavky  za rok 2016 spolu                                                                          16 603,40 
 

 

1. Výdavky na správu :                                                                                         839,91 

 

Kancel., hygienické potreby                                                                                  51,68                                                                                                       

 

Sprac.účtovníctva,                                                                450,00 

 

správne poplatky, kolky                                     112,05 

 

bankové poplatky                                      126,18 

 

administr.poplatky FPU                                                                                        100,00 

 

 

2. Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb:                             15 695,05  

 

Polygrafické služby k výstavám  a výročnému katalógu,                                 7 464,30   

tlač pozvánok, obálok, plagátov,  banerov, katalógových listov,  



ploter text, grafické práce, kopírovacie služby , tlač výročného katalógu                                                                                                    

 

Inštalácia výstav, pasportizácia, rámovanie, úpravy priestorov  k výstavám    4 871,19                                                                                                                      

 

fografické služby- fotodokumentácia k výstavám, fotografie do                         950,00 

výročného katalógu,                                                                                                              

 

poštovné – zasielanie pozvánok na výstavy, katalógov z výstav                          132,19 

 

bezpečnostná služba  vo výstavných priestoroch, pri preprave obrazov            1 523,20                                             

 

poistenie výstavných priestorov, obrazov, špeciálne poistenie pri preprave         288,17                                                            

 

preklady do výročného katalógu                                                                           366,00 

 

propagácie na mape Bratislavy                                                                             100,00                                                                                                           

 

 

3. Výdavky k zdaňovanej činnosti:                                                                         68,44 

 

Daň z príjmov právnických osôb r.2015                                                                 68,44 

 

 

Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2016              263,55 

Konečný zostatok na účte k  31.12. 2016                     3 873,32 

Konečný zostatok  spolu  k  31.12.2016.                                4 136,87  

  

                                                                   ------     

                                           

6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov. 

 

Prehľad v prílohe k výročnej správe. 

Príslušná  tabuľka  –  Prehľad  o  daroch,  príspevkoch  a  príjmoch za rok 2016 je súčasťou 

tejto výročnej správy, nachádza sa na jej konci. 

 

                                                                               ------- 

 

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie. 

 

Nezisková organizácia neeviduje žiaden dlhodobý nehmotný,. Eviduje  dlhodobý hmotný  

v hodnote 200 € - umelecké dielo. Dlhodobý finančný majetok neeviduje. 

Eviduje obežný majetok  v hodnote 4 136,87 €.  

 

Obežný majetok tvoria: 

Názov r. 2015 r. 2016 

Zásoby   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky 0 0 

Finančné účty 704,95  4 136,87 

Spolu 704,95 4 136,87 



 

Finančné účty v r. 2016 v porovnaní s rokom 2015 vzrástli  o 3 431,92 €. 

Finančné účty tvoria peňažné prostriedky v pokladnici v hodnote 263,55 € a peňažné prostriedky 

na bankovom účte v hodnote  3 873,32 €.  

 

Ako majetok vykazuje organizácia aj položku časového rozlíšenia – náklady budúcich období, 

spolu v hodnote 122,88 €, ktoré budú rozpustené v roku 2017 a to  z titulu: 

poistenia majetku vo výške 122,88 €, 

 

Hodnota celkového vykázaného majetku v roku 2016 predstavuje sumu         4 459,75 €. 

 

Vlastné zdroje krytia majetku  predstavujú hodnotu                         - 30 082,74 €.  

Tvoria ich kumulované straty a zisky spoločnosti vzniknuté za dobu existencie spoločnosti. 

  

Cudzie zdroje  krytia majetku predstavujú hodnotu                                         34 542,49 €               

 

Cudzie zdroje tvoria: 

Názov r. 2015 r.2016 

Rezervy 350,00 350,00 

Dlhodobé záväzky 25 500,00 33 500,00 

Krátkodobé záväzky 168,44 692,49 

Bankové výpomoci a pôžičky   

Spolu 26 018,44 34 542,49 

 

Najvýraznejšou položkou cudzích zdrojov sú dlhodobé záväzky. Dlhodobé záväzky tvoria 

bezúročné pôžičky  poskytnuté na úhradu prevádzkových nákladov neziskovej organizácie. 

Pôžičky majú  splatnosť v r. 2018. Počiatočný stav pôžičiek k 1.1.2016 25 500,00€. Stav 

dlhodobých pôžičiek k 31.12.2016  je  33 500,00€, čo je nárast o 8 tis. €. 

 

Galéria 19 n.o. dosiahla za rok 2016 výsledok hospodárenia po zdanení,  spolu   stratu   

- 4 892,13 €. 

Pre zabezpečenie nepretržitosti trvania spoločnosti, je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na 

získanie darov, grantov, resp. zníženie nákladov, aby sa neprehlbovala zadĺženosť spoločnosti. 

                                                                    -----      

 

8. Zmeny  a  nové  zloženie  orgánov  neziskovej  organizácie, ku ktorým  došlo  

     v priebehu roka. 

 
V sledovanom období nedošlo k žiadnej zmene  a  ani k zmene v zložení orgánov  

neziskovej organizácie.  

 

Štatút riaditeľa neziskovej organizácie naďalej zastáva Mgr. Piovarcsyová Eva.  

 

                                                                               ------ 

9. Ďalšie údaje určené správnou radou. 

 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 

                                                                                      ------ 

 

 



10. Vyjadrenie revízora. 

 
 Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 

 

 

V Bratislave 04.05.2017 

 

 

Výročnú správu vypracovala: ...................................................... 

          Mgr. Eva Piovarcsyová 

       riaditeľka GALÉRIA 19 n.o. 
 

 

  

Za Správnu radu:                                                               ........................................................ 

   Ing. Egon Gál, CSc. 

          predseda Správnej rady 

 

 

 

Revízor:                                                                         .....................................................                               

            Ing. Ladislav Gregor  

                                                                                                                  revízor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1:      Ročná účtovná závierka 

- Súvaha, Výkaz ziskov a strát 

                                      -      Poznámky k účtovnej závierke 

        

Príloha č. 2:       Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


