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1)   ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY

  
Rok 2013 bol už štvrtým rokom pôsobenia neziskovej organizácie „RUMANSKÝ 
ART CENTRE“, ktorá bola založená 04.11.2009. Zakladateľmi sú manželia 
Michal a Oľga Rumanskí.

V roku 2013 boli v Galérii  RUMANSKÝ ART CENTRE realizované 4 projekty. 

Prvým projektom bola výstava „ IVAN RUMANSKÝ – KRESBA, druhým 
projektom bola výstava „Dušan Kállay, Kamila Štanclová – výber z tvorby“ tretí 
projekt , realizovaný v spolupráci s MKS Liptovský Mikuláš bol venovaný tvorbe 
amatérskych fotografov okresov LM a Ružomberok ( AMFO 2013). Štvrtá 
výstava bola prezentáciou návrhov poštových známok Igora Rumanského 
a rytca Rudolfa Cigánika z príležitosti inaugurácie poštovej známky venovanej 
práve  akademickému maliarovi Igorovi Rumanskému.

Srdečne ďakujeme za finančnú podporu projektov Ministerstvu Kultúry SR, 
mestu Liptovský Mikuláš, individuálnym darcom, ako aj osobám , ktoré sa 
rozhodli svoje 2% z odvedených daní poukázať práve našej organizácii.

Galéria pôsobí v prenajatých priestoroch na ulici E.Š.Martinčekovej 4506/4 
v Liptovskom  Mikuláši. Záujem kultúrnej verejnosti o jej výstavy je najlepším 
dôkazom toho, že v tejto inštitúcii sú prezentované kvalitné a zaujímavé 
projekty, ktoré sú obohatením kultúrnej ponuky v meste Liptovský Mikuláš.

Michal Rumanský, v.r.
predseda Správnej rady



2)   SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

  
2.1  Zasadnutia Správnej rady 
Správna rada zasadala v roku 2013 dvakrát. Prvé zasadnutie sa konalo v sídle 
organizácie 30.03.2013, na zasadnutí riaditeľ n.o., informoval o podaných 
žiadostiach na dotácie adresované MK SR  a Mestu Liptovský Mikuláš. 
Uznesením č.1/2013 bola schválená výročná správa za rok 2012 , a uznesením 
č.2/2013 bol schválený rozpočet n.o., na rok 2013.
Na druhom zasadnutí konanom28.12.2013 boli prerokované informácie riaditeľa 
RAC n.o. o činnosti v roku 2013 a o pripravovaných projektoch v roku 2014.

2.2.  Projekty v galérii RAC
V súlade s odsúhlasenými projektmi na rok 2013 , boli realizované v priestoroch 
galérie RAC celkom štyri projekty. Prvý projekt bol venovaný staršiemu z bratov 
Rumanských- Ivanovi – „Kresba“, vernisáž bola 8.marca 2013 , trvanie mala do 
15.mája 2013.
Po nej nasledovala výstava fotografií amatérskych fotografov okresov 
Lipt .Mikuláš a Ružomberok (AMFO 2013).
Tretí projekt prezentoval výber z tvorby spolužiakov z VŠVU ako aj kolegov 
(pedagógov VŠVU) Igora Rumanského  (Dušan Kállay, Kamila Štanclová).                                               
Vernisáž bola 20.júna 2013, derniéra sa uskutočnila 15.novembra 2013.
Štvrtým projektom bola výstava návrhov poštových známok Igora Rumanského 
a jeho žiaka Rudolfa Cigánika, grafika, rytca a autora poštových známok. 
Výstava sa uskutočnila v priestoroch Galérie RAC, otvorenie 6.12.2013,v deň 
poštovej známky, za prítomnosti zástupcov MDV a RR SR , zástupcov 
Slovenskej pošty, filatelistickej obce SR a ČR. Pri tejto príležitosti bola 
inaugurovaná poštová známka vydaná práve Igorovi Rumanskému , ktorej 
autorom je Rudolf Cigánik. Výstava trvala do konca januára  2014.

Financovanie projektov bolo viaczdrojové, z dotácií MK SR, mesta Liptovský 
Mikuláš , príspevkov dobrovoľných darcov, darcov 2% daní, príspevku 
Liptovského kultúrneho strediska, vlastných zdrojov galérie RAC a jej 
zakladateľov a vybratého vstupného.

4)   HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2013

V roku 2013 hospodárila RAC n.o., pozitívne, keď dosiahla mierny zisk vo 
výške 119,- Eur.

Správna rada dňa 29.03.2014, uznesením č.1/2014 rozhodla ,že zisk vo výške 
119,-Eur sa použije na čiastočnú úhradu straty za rok 2012 , na účet 428 – 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



5)   STANOVISKO REVÍZORA
        K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2013 A K VÝROČNEJ SPRÁVE      
        RUMANSKÝ ART CENTRE,  N.O. ZA ROK 2013

  
V zmysle §25 ods. 5 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov  
o neziskových organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
a v zmysle čl. VII. Ods. 7.1, 7.3.1, 7.3.2 a 7.3.7  Štatútu neziskovej organizácie 
RUMANSKY ART CENTRE, n . o.  predkladám toto svoje stanovisko:

1.
Ú Účtovníctvo neziskovej organizácie RUMANSKY ART CENTRE, n. o.  je 
spracovávané priebežne a v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi 
predpismi, upravujúcimi postupy  účtovania účtových jednotiek , ktoré nie sú 
založené alebo zriadené za účelom podnikania. Účtovníctvo neziskovej 
organizácie v roku 2013 viedol Ing.Ľubomír Švanda – DANIARIK  Liptovský 
Mikuláš.

2.
Účtovná závierka k 31.12.2013 vyjadruje pravdivý obraz  o stave a hospodárení 
účtovnej jednotky v uplynulom roku . Výsledkom hospodárenia roku 2013 bol 
zisk vo výške 119 € (zaokr. na celé €) a Správna rada svojím uznesením č. 
1/2014 zo dňa 29.3.2014 rozhodla, že sa použije na čiastočné vykrytie straty 
z roku 2012.  Týmto vyjadrujem súhlasné stanovisko k uzneseniu správnej rady 
o preúčtovaní zisku z roku 2013 v plnej výške na účet č. 428  - Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia   minulých rokov, s uvedením príslušnej analytiky  roku 
2013.

3.
Po preskúmaní činnosti neziskovej organizácie RUMANSKY ART CENTRE, n. 
o. v roku 2013 konštatujem, že nezisková organizácia vykonávala činnosť 
v zmysle jej Zakladacej listiny a Štatútu.

V Liptovskom Mikuláši, 29.03.2014

Bc. Alexandra Rumanská
Revízor RAC, n.o.



6)   OBLASŤ POSKYTOVANIA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH   
        SLUŽIEB V ROKU 2014.

  
V roku 2014, si v galérii RAC  pripomenieme nedožité 70. narodeniny 
akademického maliara IVANA RUMANSKÉHO. 

Za týmto účelom bude prezentovaná umelcova tvorba  v troch samostatných 
výstavách , kde predstavíme verejnosti dosiaľ nevystavovanú tvorbu umelca, 
v cykle „ Život žitý umením“.

1.
Cyklus výstav zahájime 21.03.2014 (v deň jeho narodenín) prezentáciou 
obrazov olejomalieb, ktoré môže verejnosť vidieť do 16.05.2014.

2.
30. mája 2014 bude vernisáž výstavy tempier, ktorá potrvá do 15. augusta2014.

3.
Posledná z cyklu bude výstava kresieb, ktorej vernisáž sa uskutoční 
28.augusta 2014 a potrvá do 20.októbra 2014.

Okrem plagátov a pozvánok na jednotlivé výstavy tohto cyklu bude vydaná 
skladačka v rozsahu 8 strán, počas výstav sa budú konať kultúrno – výchovné 
podujatia o umelcovi pre školskú mládež a kluby seniorov z mestských častí 
Liptovského Mikuláša.

Ing. Michal Rumanský 
riaditeľ RAC, n.o.


