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 OVVS26204/294/2009-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 21.03.2013 Výročnú správu za rok 2012.

2. Prehľad poskytovaných služieb v kalendárnom roku 2012
V roku 2012 uskutočnila Galéria 19 n.o. 11 výstav:
Výstava/názov

kurátor

úvodné slovo

počet
návštevníkov

Svetozár Mydlo,
Namydlený (b)lesk

Daniel Hevier

Daniel Hevier

221

Emőke Vargová,
Počujem padať sneh ...

Marian Mudroch

Marian Mudroch

130

Mária Čorejová ,
Eo instanto (v tomto momente)
Spolupráca: Sylvia Jokelová

Marian Meško

Marian Meško

90

Jiří Valoch,
Výstava bez názvu
Adriena Šimotová,
My sme ti, které hledáme

Marian Meško

Marian Meško

Pavel Brunclík

Katarína Bajcurová
Pavel Brunclík

Ivona Žirková,
Od detailu

Marian Meško

Marian Meško

63
361

62

Ladislav Novák ,
Výstava bez názvu

Marian Meško

Katarína Bajcurová
Jiří Valoch

213

Klára Bočkayová,
Jeden z Vás ma zradí a iné príbehy

Marian Meško

Marian Meško

110

Martin Derner,
Miniatúry

Alena Vrbanová

Mesiac fotografie,
Miloš Koreček a Vilém Reichmann

Marian Meško

Jiří Valoch

276

Otis Laubert,
Zaváraniny

Marian Meško

Marian Meško

127

Marian Meško

134

Priemerná účasť na jednotlivých vernisážach bola (162) návštevníkov.
Na vernisáži výstavy Ladislava Nováka sa zúčastnil veľvyslanec Českej republiky J.E. Dr. Jakub
Karfík a starosta mesta Třebíč MVDr. Pavel Heřman.
Výstava Ivony Žirkovej bola uskutočnená s pomocou finančného príspevku Magistrátu hlavného
mesta Bratislavy v rámci grantového programu Ars Bratislaveniss.
Galéria vydala ku každej vernisáži pozvánky, katalógové listy, plagáty a dva propagačné bannery
na priečelí galérie.
K unikátnej výstave Ladislava Nováka zo zbierok jeho priateľov vydala Galéria katalóg v rozsahu
72 strán, s úvodom Kataríny Bajcurovej a štúdiou Jiřího Valocha. Katalóg vyšiel s finančným príspevkom
Ministerstva kultúry SR.
Ďalšou publikáciou galérie v roku 2012 bol v poradí už druhý Výročný katalóg za uplynulý rok,
v rozsahu 63 strán.
V roku 2012 usporiadala Galéria 19 n.o. v súlade so svojím Štatútom aj nasledujúce sprievodné
podujatia:
Večer poézie Mily Haugovej počas výstavy Adrieny Šimotovej. Autorkine básne recitovala
Božidara Turzonovová, 40 návštevníkov.
Večer poézie Ladislava Nováka, recitovali Božidara Turzonovová a Lucia Hurajová, 60
návštevníkov.
Prezentácia 44. čísla časopisu Kritika a kontext spojená s diskusiou na tému Sila umenia,
moderoval Egon Gál, 35 návštevníkov.
Odovzdávanie výročnej ceny Združenia A-R Christmas, ktorú za rok 2012 získal jej zakladateľ
a organizátor Marian Meško. Laudatio predniesli Milan Bočkay a Etienne Cornevin, 50 pozvaných hostí.
Galéria spolupracuje s Klubom priateľov SNG, ktorý ku každej výstave usporiada odborný
výklad a podľa možnosti aj besedu s autorom. Garantom týchto pravidelných podujatí je akad. sochár
Vladimír Kordoš.

Výstavy v galérii pravidelne navštevujú študenti Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
v sprievode svojich profesorov, odborný výklad podávajú členovia umeleckej rady galérie.
Mesiac fotografie usporiadala galéria už po štvrtý raz v spolupráci so Stredoeurópskym domom
fotografie.
Činnosť galérie má veľkú odozvu v tlači, k jednotlivým výstavám vyšli recenzie v denníkoch
SME a Pravda, v časopisoch Týždeň a Atelier. Výstavy pravidelne mapuje redaktorka RTVS Ivica
Ruttkayová, ktorá robí rozhovory s autormi a kurátormi výstav.
Z výstavy Ladislava Nováka odvysielala šot Daniely Pappovej spravodajská televízia TA3.
Propagáciu návštev zabezpečuje galéria na svojej webovej stránke www.galeria19.sk a na
internetových stránkach súvisiacich s kultúrou a umením. Na sociálnej sieti Facebook má galéria 451
priaznivcov. Denná návštevnosť stránky galérie je v priemere 70 - 80 osôb. Galéria je otvorená denne
okrem pondelka od 14.00 hod. do 19.00hod.
V ankete denníka SME o najlepšiu výstavu roka mala galéria 14 nominácií, z toho 5 k výstave
Adrieny Šimotovej, 3 – Ladislav Novák, 3 – Otis Laubert a po 1 nominácii Mesiac fotografie, Klára
Bočkayová a Jiří Valoch.
Správna rada galérie zasadala v roku 2012 dvakrát.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Galéria 19 n. o. v roku 2012 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/24342/200774, 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 2012 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 532,71 € a v pokladni vo výške
6,91 €. Ako majetok vykazuje organizácia aj položku časového rozlíšenia – náklady budúcich období,
spolu v hodnote 142,77 €, ktoré budú rozpustené v roku 2013 z titulu:
- poistenia majetku vo výške
122,88 €,
- internetovej domény vo výške
19,89 €,
Hodnota celkového vykázaného majetku v roku 2012 predstavuje sumu 682,39 €.
Vlastné zdroje krytia majetku predstavujú hodnotu
- 15 987,00 €.
Cudzie zdroje krytia majetku predstavujú hodnotu
16 669,39 €
Cudzie zdroje tvoria najmä záväzky z obchodného styku, ktoré sú v hodnote 1 649,39 € a pôžička na
prevádzku spoločnosti v hodnote 14 870,00 €..
Nezisková organizácia Galéria 19 n.o. dosiahla za rok 2012 výsledok hospodárenia pred zdanením spolu
z hlavnej nezdaňovanej činnosti - 16 518,27 €. Zdaňovanú (podnikateľskú ) činnosť organizácia v r.
2012 nevykonávala.

4. Prehľad o výnosoch a nákladoch
Nezisková organizácia Galéria 19 n. o. v roku 2012 vykázala výnosy vo výške 3 250,53 €.
Z toho:
Výnosy z hlavnej nezdaňovanej činnosti tvoria:
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 400,00 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0,00 €
Dotácie
1 850,00 €
Úroky z bežného účtu
0,53 €
Výnosy zo zdaňovanej (podnikateľskej činnosti:
Tržby za sprostredkovanie predaja umel.diel

0,00 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb tvoria finančné dary od fyzických osôb, ktoré boli určené a použité
na financovanie nákladov spojených s realizáciou výstav, spracovanie výročného katalógu Galérie 19
n.o..
V r. 2012 nezisková organizácia získala 2 dotácie, a to:
1.) 1 500,00 € dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá Min. kultúry SR na spracovanie
Katalógu k výstave Ladislava Nováka
2.) 350,00€ finančná dotácia od Hlavného mesta SR Bratislava na propagáciu, technickú
realizáciu výstavy: „Ivona Žirková-maľby„ 21.6.- 5.7.2012
Celkové náklady roku 2012 dosiahli hodnotu 19 768,75 €. Z toho tvoria:
náklady na výstavy, prevádzku a správu:
17 918,75 €
náklady hradené z poskytnutých dotácií:
1 850,00 €.
Náklady na výstavy, prevádzku a správu tvoria tieto náklady:
- Spotreba režijného materiálu, kanc. potreby
468,68 €
- Nákup drobného hmotného majetku
756,45 € */
- Reprezentačné náklady
499,66 €
- Náklady na spracovanie účtovníctva
550,00 €
- Náklady bezpečnostnej služby
1 493,76 €
- Náklady telekomunikačné (telefón, www doména)
820,79 €
- Drobné predmety k výstavám-katalóg.listy,samolepky,
inzercia, preklady, doprava obrazov,
2 813,55 €
- Tlač. náklady, grafické práce, pošt. - zasielanie pozvánok 11 398,34 €
- Kolky, notárske poplatky
60,00 €
- Poistenie majetku (podiel r. 2012)
771,34 €
- Bankové poplatky, debetné úroky
136,18 €
*/ Drobný hmotný majetok tvoria predmety prevádzkového vybavenia Galérie 19 n.o., ako napr.:
zariadenie na ozvučenie galérie, stoly, ktoré sa pri zaradení do majetku účtovali v plnej výške do
nákladov.
Výsledkom hospodárenia neziskovej organizácie Galéria 19 n. o. za rok 2012 celkom po zdanení je strata
–16 518,27 €.

5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
Nezisková organizácia dosiahla príjem (výnos) vo forme prijatých finančných darov od fyzických
osôb vo výške 1 400,00 €, dotácie z Min. kultúry SR a od Hlavného mesta SR Bratislava spolu
1 850,00€. Nevýznamným príjmom (výnosom) v roku 2012 boli kreditné úroky pripísané na bežnom účte
v sume 0,53 €.

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 bežné obchodné záväzky vo výške 1 649,39 €, prijaté
krátkodobé finančné výpomoci vo výške 14 870,00 €.

7. Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie
V zložení orgánov neziskovej organizácie nedošlo v roku 2012 k žiadnej zmene.

8. Ďalšie údaje
Nie sú žiadne ďalšie významné údaje. Revízor skontroloval hospodárenie organizácie za rok 2012
a nemá žiadne pripomienky.

V Bratislave 21.03.2013
...............................................
Mgr. Eva Piovarcsyová
riaditeľka
GALÉRIA 19 n.o.

Prílohy:
Ročná účtovná závierka za rok 2012, ktorú tvorí:
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k účtovnej závierke

