Výročná správa za rok 2014

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 OVVS26204/294/2009-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 01.04. 2015 predloženú výročnú správu
za rok 2014.

-----2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2014 s uvedením vzťahu k účelu
založenia neziskovej organizácie.
Organizovanie výstav s cieľom uspokojovania mnohostranných záujmov a záľub občanov v oblasti
umenia, kultúry a oddychu.
V roku 2014 uskutočnila Galéria 19 n.o. 10 výstav:
Výstava/názov

kurátor

úvodné slovo

počet
návštevníkov

Peter Kalmus (otvorená v decembri 2013)Boris Kršňák
Nove

Boris Kršňák

106

Peter Meluzin
MELUZEN

Katarína Bajcurová

136

Vlado Kordoš

Daniel Fischer
obrazy

Marian Mudroch

Marian Mudroch

Zdena Strobachová
Já malovat musím!

Michal Motyčka

Jana Šindelová

212

Marian Meško
monogramia

Peter Zajac

Peter Zajac

113

Vojtech Kolenčík
obrazy

Marian Meško

Marian Meško

143

J. Šrank

J. Šrank

Monogranista T.D.
doložka k žádosti o povolení
k pobytu

Marian Mudroch

Marian Mudroch

297

Juraj Lipták & Anonymus
Mesiac fotografie

Jaro Rihák

Jaro Rihák

396

Eduard Ovčáček
ARCHÍV & NOVÉ PRÁCE
(výstava trvá do 25.1.2015)

Marian Meško

Marian Meško

65

Nóra Ružičková
Marianna Mlynárčíková

290

87

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:
K výstave Petra Kalmusa - prednáška Petry Hanákovej k výstave – prišlo 35 návštevníkov.
Počas výstavy Daniela Fischera – hudobný večer barokovej hudby – Inventio antiqua - prišlo 40
návštevníkov.
Počas výstavy Zdeny Strobachovej: Prezentácia knihy F. Gála a Petra Zajaca – Dvadsaťpäť v spolupráci
s Artforom – prišlo 50 návštevníkov; Výstava návrhov log študentov ŠÚV v malej galérii – prišlo 40
návštevníkov.
Počas výstavy Mariana Meška: Noc literatúry v spolupráci s Českým centrom – prišlo 400 návštevníkov;
Hudobno – maliarske performance E. Letňanová – P. Kotvan – prišlo 40 návštevníkov.
Počas výstavy Vojtecha Kolenčíka – projekcia dokumentu Ľuba Štecka o výstave Art brut na Slovensku
– prišlo 30 návštevníkov.
K výstave Nóry Ružičkovej a Marianny Mlynárčíkovej – komentovaná prehliadka – prišlo 10
návštevníkov; výklad k výstave pre študentov ŠÚV – prišlo 10 študentov.
Počas výstavy Monogramistu T.D.: Prezentácia korešpondencie Osamelých bežcov Poker s kockami ľadu
v spolupráci s vydavateľstvom F.R.& G. – prišlo 70 návštevníkov; literárny večer pod názvom Stretnutie,

na ktorom Norbert Lacko číta Monogramistu T.D. a Monogramista T.D. číta Andro Verdana – prišlo 43
návštevníkov.
K výstave Juraj Lipták & Anonymus – stretnutie s autorom – 10 návštevníkov; autorský a kurátorský
výklad pre žiakov ZŠ Grösslingova – 23 žiakov v sprievode pani učiteľky; prezentácia knihy Matúša
Zajaca Out/Mimo (v rámci Mesiaca fotografie 2014) – 60 návštevníkov.
Počas výstavy Eduarda Ovčáčka – Spomienkový večer na Adrienu Šimotovú a Ivu Mojžišovú – prišlo 30
návštevníkov.

Poskytovanie informácií z oblasti výtvarného umenia a kultúry prostredníctvom internetu a
drobných tlačovín.

Galéria 19 n.o. vydala v roku 2014 Výročný katalóg 2013 s finančným príspevkom MK SR..

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 takmer 857
priaznivcov. Denná návštevnosť stránky galérie je v priemerne 70 - 80 osôb. Galéria je otvorená denne
okrem pondelka od 14.00 hod. do 19.00hod.
Na vernisážach sa zúčastňuje priemerne 100 - 150 návštevníkov.
Celkový počet návštevníkov na 10 výstavách bol 1830 návštevníkov (počet návštevníkov je uvedený pri
každej výstave), čo je priemere 183 návštevníkov na výstavu.
Na 15 sprievodných akciách sa zúčastnilo 892 návštevníkov, čo je v priemere na podujatie
návštevníkov (počet návštevníkov je uvedený pri každom sprievodnom podujatí) .
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Galéria vydala ku každej výstave pozvánky, katalógové listy, infopanel, plagáty a dva propagačné
bannery na priečelí galérie. Od udelenia grantu MK SR je v súlade so zmluvou na všetkých tlačovinách
uvedené logo MK SR a text: realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky.
Liga za duševné zdravie udelila svoju Výročnú cenu za rok 2013 kurátorom výstavy a projektu Art brut
na Slovensku v Galérii 19 n.o., akademickému sochárovi Vladimírovi Kordošovi a MUDr. Jánovi Šubovi.
O úspešnej činnosti Galéria 19 n.o svedčia aj pozitívne ohlasy v médiách: SME, Pravda, Atelier, Fórum
architektov, Kinečko, Arch, Print Progress, Pravda, Atelier, hentak.sk, RTVS.
Pravidelnými návštevníkmi každej výstavy sú študenti ŠÚV Josefa Vydru so svojimi pedagógmi, odborný
výklad podávajú členovia galerijnej rady alebo kurátori výstav. Spolupráca galérie s touto školou vyústila
v roku 2014 do konkrétnej podoby. Študenti dostali ako zadanie vypracovať návrh nového loga pre
galériu. Návrhy posúdili členovia galerijnej rady a víťazný návrh Viktórie Vičíkovej realizuje galéria
v roku 2015.
Galériu so svojim pedagógom navštívili aj študenti VŠVU.
Koncom roka nadviazala galéria spoluprácu so ZŠ Grosslingová. Žiaci 8. a 9. ročníka absolvujú v galérii
v sprievode svojej učiteľky PhDr. Antónie Antalíkovej vyučovaciu hodinu predmetu Výchova umením,
ktorú vedie autor alebo kurátor výstavy. V novembri to boli Juraj Lipták a Jaro Rihák a žiaci si vypočuli
výklad k výstave fotografií pána Liptáka. V tejto spolupráci pokračuje galéria aj naďalej.

Služby v oblasti analýz, prieskumov, rozborov, spracovanie projektov s cieľom získania
finančných prostriedkov z fondov pre rozvoj uvedených aktivít.

V roku 2014 Galéria 19 n.o. získala dva granty Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jeden na
celoročnú výstavnú činnosť vo výške 9 000,- €, ktorý vyúčtovala v stanovenom termíne do 20.12015,
a druhý na vydanie Výročného katalógu 2013 vo výške 3 000,-€, ktorý v riadnom termíne vyúčtovala.
Správna rada Galéria 19 n.o. zasadala v roku 2014 dvakrát.

-----3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov
v nej obsiahnutých.
Galéria 19 n. o. v roku 2014 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 2014 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 2014 výsledok hospodárenia pred
zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti - 4 726,07 €. Za zdaňovanú (podnikateľskú )
činnosť organizácia dosiahla zisk 408,00 €. Výsledok hospodárenia spolu pred zdanení je strata
– 4 318,07 €.
-----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 1.1.2014
Stav na bankovom účte k 1.1.2014:

80,39
1 768,36

Počiatočný stav k 1.1.2014 spolu

1 848,75

Príjmy za rok 2014 spolu

18 886,90

Prijaté dary
Dotácie:
Ministerstvo kultúry SR – podpora realizácie projektu:
Prezentácia významných súčasných výtvarníkov v r.2014
Ministerstvo kultúry SR – podpora realizácie projektu:
Výročný katalóg 2013 – tlač katalógu
2% podiel zaplatenej dane, použité v r.2014 = 312,00
Kreditný úrok
Príjmy z vlastnej činnosti:
Odmena za sprostredkovanie predaja obrazov
Prijatá dlhodobá pôžička na prevádzku

Výdavky za rok 2014 spolu
1. Výdavky na správu :
Kancel., hygienické potreby
reprezentačné
telefón, internet
prevádzkové náklady priestorov
spracovanie účtovníctva, účt. závierka
správne poplatky, kolky
bankové poplatky
daň z úrokov

864,00

9 000,00
3 000,00
3 934,24
0,66
408,00
1 680,00

17 329,26

920

2. Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb:
Polygrafické služby k výstavám a výročnému katalógu - tlač pozvánok,
obálok, plagátov, banerov, katalógových listov, kašírovanie textov,
ploter text, grafické práce, kopírovacie služby, tlač výročného katalógu
aktualizácia www stránky, oznamy o výstave, autoroch
inštalácia výstav
fografické služby- fotodokumentácia k výstavám, fotografie do
výročného katalógu
poštovné – zasielanie pozvánok na výstavy, katalógov z výstav
bezpečnostná služba vo výstavných priestoroch
poistenie výstavných priestorov, obrazov
preklady do výročného katalógu
propagácie v tlači

1 331,59
122,66
15,60
61,08
108,00
850,00
64,18
109,99
0,08

15 882,14
8 610,04

1 076,14
2 283,93
1 310,40
307,75
434,00
122,88
662,00
75,00

3. Výdavky k zdaňovanej činnosti:
Daň z príjmov právnických osôb r.2013

115,53
115,53

Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2014
Konečný zostatok na účte k 31.12. 2014
Konečný zostatok spolu k 31.12.2014.
------

0,15
3 406,24
3 406,39

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 2014 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 3 468,79 €.
V porovnaní s rokom 2013 je to nárast o 840,04 €.
Obežný majetok tvoria:
Názov
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Spolu

r. 2013

r. 2014

780,00
1848,75
2 628,75

62,40
3 406,39
3 468,79

Krátkodobé pohľadávky tvorí 1 pohľadávka, predstavuje mylnú úhradu.
Finančné účty v r. 2014 v porovnaní s rokom 2013 vzrástli o 1 557,64 €.
Finančné účty tvoria peňažné prostriedky v pokladnici v hodnote 0,15 € a peňažné prostriedky na
bankovom účte v hodnote 3 406,24 €.
Ako majetok vykazuje organizácia aj položku časového rozlíšenia – náklady budúcich období,
spolu v hodnote 160,73 €, ktoré budú rozpustené v roku 2015 a to z titulu:
poistenia majetku vo výške
122,88 €,
internetovej domény vo výške
37,85 €.
Hodnota celkového vykázaného majetku v roku 2014 predstavuje sumu
3 829,52 €.
Vlastné zdroje krytia majetku predstavujú hodnotu
- 20 235,46 €.
Tvoria ich kumulované straty a zisky spoločnosti vzniknuté za dobu existencie spoločnosti.
Cudzie zdroje krytia majetku predstavujú hodnotu
20 242,74 €
Cudzie zdroje tvoria:
Názov
r. 2013
Rezervy
200,00
Dlhodobé záväzky
17 820,00
Krátkodobé záväzky
597,11

r.2014
220,00
19 500,00
522,74

Bankové výpomoci a pôžičky
Spolu

18 617,11

20 242,74

Najvýraznejšou položkou cudzích zdrojov sú dlhodobé záväzky. Dlhodobé záväzky tvoria
bezúročné pôžičky poskytnuté na úhradu prevádzkových nákladov neziskovej organizácie.
Pôžičky majú splatnosť v r. 2017. Počiatočný stav pôžičiek k 1.1.2014 17 820,00€, Stav
dlhodobých pôžičiek v porovnaní s rokom 2013 sa zvýšil o 1 680,00 € .
Ako cudzí zdroj organizácia vykazuje aj položku časového rozlíšenia – výnosy budúcich období
spolu v hodnote 3 822,24 €, ktoré budú rozpustené v r. 2015 a to:
Nespotrebované 2% príspevok z daní príjmov
3 622,24 €
Poskytnutý dar na výstavu realizovanú v r. 2015
200,00 €
Galéria 19 n.o. dosiahla za rok 2014 výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej
nezdaňovanej činnosti - 4 720,07 €. Za zdaňovanú (podnikateľskú ) činnosť organizácia
dosiahla zisk 408,00 €. Výsledok hospodárenia spolu po zdanení je strata – 4 407,91 €.

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

Na zasadnutí Správnej rady Galéria 19 n.o., konanom 11. septembra 2014 doc. Marian Mudroch, akad.
soch., predseda Správnej rady Galéria 19 n.o. oboznámil prítomných, že sa nebude uchádzať o miesto
člena Správnej rady na ďalšie funkčné obdobie a jeho členstvo v Správnej rade zanikne uplynutím
súčasného funkčného obdobia dňa 1.10.2014.

Správna rada Galéria 19. n.o. zvolila na ďalšie funkčné obdobie od 2.10.2014 do 1.10.2019 za nového
člena Správnej rady Galéria 19 n.o. pána Ing. Egona Gála, CSc., nar. 15.08.1940, bytom Haanova 17,
851 04 Bratislava.

Za členov Správnej rady Galéria 19 n.o., boli na ďalšie funkčné obdobie zvolení doterajší členovia
správnej rady MUDr. Andrea Herchelová a PhDr. Milan Sova.

Členovia Správnej rady Galéria 19 n.o. zvolili za predsedu Správnej rady na ďalšie funkčné obdobie od
2.10.2014 do 1.10.2019 pána Ing. Egona Gála, CSc.

Za revízora Galéria 19 n.o. na ďalšie funkčné obdobie bol zvolený doterajší revízor Ing. Ladislav Gregor.

V sledovanom období k ďalším zmenám v Galérii 19 n.o. nedošlo.

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.

