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1)   ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY 

   
Nezisková organizácia a galéria s rovnakým názvom RUMANSKÝ ART 
CENTRE, bola založená manželmi Oľgou a Michalom Rumanským st., 
4.11.2009. Galéria pôsobí v prenajatých  priestoroch na ulici E. Š. 
Martinčekovej č. 4506/4 v Liptovskom Mikuláši. 

Hlavnými aktivitami galérie sú prezentácie výtvarných diel bratov, akademických 
maliarov, Ivana (1944 – 1990) a Igora (1946 – 2006) Rumanských, prezentácia 
výtarných diel umelcov, ktorí mali priamy vzťah s bratmi Rumanskými 
( spolužiaci, priatelia, žiaci Igora z pôsobenia na VŠVU,......), prezentácia diel 
autorov ktorí majú priamy vzťah k Liptovu ( tu žijúci, rodáci žijúci mimo Liptova, 
podpora mladých umelcov formou prezentácie ich diel v galérii RAC , možnosť 
prezentácie filatelistov , fotografov z regiónu Liptova). 
Počas pôsobenia galérie od jej vzniku do konca roku 2014, bolo v jej 
priestoroch organizovaných už 13 projektov. 
Ďakujeme za podporu formou dotácií z rozpočtu MKSR, mesta Liptovský 
Mikuláš, individuálnych podporovateľov formou poskytnutia 2% z daní ako aj 
osobám, ktoré priamo podporili činnosť našej galérie. 

Michal Rumanský, v.r. 
predseda Správnej rady 



2)   SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 

   
2.1  Zasadnutia Správnej rady  
V roku 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia Správnej rady. Prvé zasadnutie sa 
konalo v sídle organizácie dňa 29.03.2014 , na ktorom uznesením č. 1/2014 
bola schválená výročná správa za rok 2013 a uznesením č.2/2014 schválila 
Správna rada rozpočet RAC, n.o., na rok 2014. Druhé zasadnutie sa konalo 
22.12.2014.  Predmetom zasadnutia bola informácia riaditeľa o činnosti RAC, 
n.o., v roku 2014 , ako aj o pripravovaných projektoch na rok 2015. 

2.2.  Projekty v galérii RAC v roku 2014 
Rok 2014 bol v galérii RAC venovaný nedožitým 70. narodeninám Ivana 
Rumanského.  
K tomuto jubileu bol pripravený cyklus výstav autora pod názvom „Život žitý 
umením“, na ktorých boli prezentované doposiaľ nevystavované diela Ivana 
Rumanského z jeho pozostalosti. 
Prvá výstava bola otvorená 21.03.2014, na nej boli prezentované olejomaľby, 
trvala do 15.05.2014. 
Druhá výstava bola od 30.05.2014 do 28.08.2014, na ktorej boli prezentované 
diela technikou tempera. 
Tretia výstava mala vernisáž 5.09.2014 pod názvom „Kresba“ a trvala do konca 
októbra 2014.  
Ku každej výstave boli okrem pozvánok a plagátov vydané aj skladačky 
v rozsahu 8. strán, v ktorých je priblížená osobnosť tohto výnimočného umelca 
i jeho ojedinelé koherentné dielo. 
S potešením konštatujeme , že cieľ projektu bol splnený. Výstavy navštívili 
okrem miestnych milovníkov výtvarného umenia a študentov aj návštevníci 
Liptova zo Slovenska, ale aj mimo SR. Tento projekt bol zaradený medzi 
kultúrne podujatia mesta Liptovský Mikuláš , v rámci „Roku umenia“. 
Financovanie  činnosti galérie RAC bolo zabezpečované z viacerých zdrojov. 
Významná podpora spočívala z dotácií – z rozpočtu MKSR na rok 2014, 
rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, poskytovateľov 2% z daní, vstupného 
a súkromných darov (zakladateľov galérie a ich priateľov). 

4)   HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2014 

V roku 2014 hospodárenie RUMANSKÝ ART CENTRE bolo vyrovnané, keď 
organizácia pri , nákladoch 7 495,18 Eur dosiahla miernu stratu 157,60 Eur. 
Správna rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 7.marca 2015 schválila 
výročnú správu RAC , n.o., za rok 2014 a uznesením č.1/2015 rozhodla 
o zúčtovaní hospodárskeho výsledku na účet „Nevysporiadaného výsledku 
hospodárenia minulých rokov“. 



5)   STANOVISKO REVÍZORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 
   
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 
RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o.  predkladám toto svoje stanovisko k účtovnej 
závierke za rok 2014: 

1. 
Účtovníctvo neziskovej organizácie RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o. je 
spracovávané priebežne a v súlade s príslušnými zákonmi a právnymi 
predpismi, upravujúcimi postupy účtovania účtovných jednotiek, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené za účelom podnikania. Účtovníctvo neziskovej 
organizácie v roku 2014 vedie Ing. Ĺubomír Švanda – DANIARIK Liptovský 
Mikuláš. 

2. 
Účtovná závierka k 31.12.2014 predstavuje pravdivý a reálny obraz o stave 
a hospodárení účtovnej jednotky. Výsledkom hospodárenia za rok 2014 je 
strata vo výške 157,60 Eur, ktorú po schválení účtovnej závierky  za rok 2014 
navrhujem preúčtovať na účet nevysporiadaných výsledkov hospodárenia 
minulých rokov ( účet 428). 

3. 
Po preskúmaní činnosti neziskovej organizácie  RUMANSKÝ ART CENTRE, 
n.o., v roku 2014 konštatujem, že nezisková organizácia vykonávala činnosť 
z zmysle jej Zakladacej listiny a Štatútu. 

V Liptovskom Mikuláši dňa 06.03.2015 

Bc. Alexandra Rumanská 
Revízor RAC, n.o. 



6)   OBLASŤ POSKYTOVANIA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH  
        SLUŽIEB V ROKU 2015 

   
V roku 2015 v galérii RAC budeme realizovať tri projekty. 

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

1. 
Projekt s názvom „PF pre Kolomana Sokola“ , bude realizovaný v spolupráci 
s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa a Centrom Kolomana Sokola. Vernisáž sa 
uskutoční 13.03.2015. Kurátorkou  projektu bude PhDr. Zuzana Gažíková. 

2. 
Projekt, ktorý môžeme zaradiť do  cyklu „Súvzťažnosť“, je venovaný tvorbe prof. 
Jána Krížika „Fotografie“. Profesor Krížik bol kolegom profesora Igora 
Rumanského  na VŠVU v Bratislave, ale aj Igorovým priateľom. Výstava potrvá 
od 05.06.2015 do 28.08.2015. 

3. 
Projekt, pod názvom “Miroslav Ksandr – socha, kresba“ tiež zaraďujeme do 
otvorených cyklov učiteľov, priateľov a študentov bratov Rumanských. Na 
výstave bude prezentovaná po dlhšom časovom období verejnosti tvorba M. 
Ksandra – plastiky, kresba a maľba, ktorá určite má blízko k tvorbe Igora 
Rumanského spočívajúcej v estetike tradičnej kultúry a čistej ľudovosti 
a umeleckej poctivosti. 
Obidva projekty budú pod kurátorským dozorom PhDr. Karola Maliňáka. 

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. 


