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1) Úvodné slovo predsedu správnej rady.

Rok 2017 bol už siedmym rokom pôsobenia neziskovej organizácie „RUMANSKÝ ART
CENTRE“, ktorú 04. 11. 2009 založili manželia Ing. Michal Rumanský a Mgr. Oľga Rumanská.
Vznik organizácie bol motivovaný myšlienkou založenia galérie, v ktorej budú prezentované
výtvarné diela Michalových ( už nežijúcich) bratov – akademických maliarov Ivana a Igora
Rumanských, ktorí patria k významným osobnostiam v oblasti slovenského výtvarného
umenia.
Galéria s názvom RUMANSKÝ ART CENTRE , ktorá patrí interiérovo architektonicky
k najzaujímavejším výstavným priestorom na Slovensku, sídli na Ul. E. Š. Martinčekovej č.
4506/4 v centre Liptovského Mikuláša.
Za sedem rokov pôsobenia galérie RAC, bolo realizovaných v jej priestoroch celkom 19
projektov, ktoré sa stretli so značným záujmom priateľov výtvarného umenia nielen zo
Slovenska ale aj zo zahraničia.
Činnosť galérie bola v roku 2017 financovaná z viacerých zdrojov , z dotácií MK SR a Mesta
Liptovský Mikuláš , grantov VUC Žilina a Komunitnej nadácie Liptov, vstupného a finančných
darov fyzických osôb.
Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme nielen za finančnú podporu, ale zároveň aj za
prejav morálnej podpory v našej činnosti pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb. Je
to pre nás výzva, pokračovať v tejto činnosti aj v budúcom období – t.j. pripravovať
a prezentovať verejnosti nové projekty, ktoré budú obohatením kultúrnej ponuky v meste
Liptovský Mikuláš.

Michal Rumanský ml. v. r.
predseda Správnej rady

2. Správa o činnosti za rok 2017

2.1. Zasadnutia Správnej rady
Správna rada mala v roku 2017 dve zasadnutia, ktoré sa konali v sídle organizácie.
Na prvom zasadnutí 4. marca 2017 Správna rada uznesením č.1/2017 schválila Výročnú
správu za rok 2016.
Uznesením č.2/2017 schválila Návrh rozpočtu RAC, n. o., na rok 2017.
Na druhom zasadnutí Správnej rady konanom 27.12.2017 bola prednesená informácia
riaditeľa o činnosti galérie v roku 2017 a o pripravovaných projektoch v roku 2018 .

2.2. Projekty realizované galériou RAC v roku 2017.
V roku 2017 boli realizované 2 projekty.
1.PROJEKT s názvom „ Marek Burcl – (d)efekt povrchu“ , bol realizovaný od 3.marca 2017 vernisáž , výstava trvala do 19. Júna 2017. Kurátorom projektu bol PhDr. Karol Maliňák.
K výstave boli vydané okrem pozvánok a plagátov aj 8 stranové skladačky s reprodukciami diel
a textom o diele autora. Výstava bola príťažlivá nielen pre odbornú a kultúrnu verejnosť , ale najmä
pre žiakov ZŠ a študentov SŠ , ktorí si mohli pod vedením skúseného galerijného pedagóga prehĺbiť
vedomosti z výtvarnej výchovy , etiky a estetiky. Sprievodných podujatí sa uskutočnilo celkom 63 ,
pre 960 žiakov a študentov a 85 pedagógov. Okrem edukačnej činnosti sa v galérii konal „krst knihy“
za prítomnosti autora a 60 návštevníkov . V rámci dňa múzeí a galérií sa uskutočnili 3 podujatia pre
208 žiakov a 22 pedagógov. Túto výstavu a sprievodné podujatia navštívilo takmer 1500
návštevníkov. Výstava bola financovaná viaczdrojovo , z dotácií ( Fond na podporu umenia),
z rozpočtu VUC Žilina - grant, z dotácie MK SR na kultúrne poukazy, grantu Komunitnej nadácie Liptov
,finančných príspevkov fyzických a právnických osôb a vstupného.
2. PROJEKT s názvom „KONTEXTY – VZŤAHY – SÚVISLOSTI „ v kurátorstve PhDr. Zuzany Gažíkovej ,
predstavil tvorbu 5. súčasných výtvarných umelcov Liptova , konkrétne Rasťa Biarinca , Martu
Bošelovú , Jána Hrnčiarika , Jána Kudličku a Pavla Ruska. Vernisáž bola 24. 8. 2017 a výstava trvala do
19. 11. 2017. Aj táto výstava bola vhodná na edukačno vzdelávacie aktivity , uskutočnilo sa 53
kolektívnych podujatí pre 883 návštevníkov ( z toho 76 pedagógov). Projekt bol finančne podporený
dotáciami z Fondu na podporu umenia, z rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš, Ministerstva kultúry SR.

4. Hospodársky výsledok za rok 2017.
Hospodárenie RAC, n. o., bolo v roku 2017 vyrovnané. Hospodársky výsledok za účtovné
obdobie je strata vo výške 278,48 Eur.
Správna rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 3.2.2018 schválila Výročnú správu RAC, n. o.,
za rok 2017.
UZNESENÍM č.1/2018 rozhodla o zúčtovaní hospodárskeho výsledku na účet 428 –
nevysporiadaných hospodárskych výsledkov minulých rokov.

5. Stanovisko revízora k účtovnej závierke za rok 2017.
V zmysle § 25 odst. 5 zákona 4. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a v zmysle čl. VII. odst. 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 2017 :
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 2017 viedla účtovná kancelária – Ing. Ľubomír
Švanda – DANIARIK , Liptovský Mikuláš.

2. Účtovná závierka k 31. 12. 2017 predstavuje pravdivý a reálny obraz o stave
a hospodárení účtovnej jednotky. Výsledkom hospodárenia za rok 2017 je strata vo
výške 278,48 Eur , ktorú po schválení účtovnej závierky za rok 2017 navrhujem
preúčtovať na účet nevysporiadaných výsledkov minulých rokov ( účet 428 ).
3. Po preskúmaní činnosti neziskovej organizácie RUMANSKÝ ART CENTRE , n. o. v roku
2017 konštatujem , že nezisková organizácia vykonávala činnosť v zmysle jej
Zakladacej listiny a Štatútu.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 12.02.2018

Bc. Alexandra Rumanská v. r.

Revízor RAC

6. Oblasť poskytovania všeobecne prospešných služieb v roku 2018 .
V roku 2018 budú v galérii RAC realizované 2 projekty :
1. projekt bude výstava pod názvom : Robert Švarc – Život nie je omyl. Kurátorom projektu je PhDr.
Karol Maliňák . Vernisáž sa uskutoční 16. marca 2018 , trvanie výstavy bude do 29. júna 2018 .
Verejnosti budú predstavené diela maliara a grafika, ktorý žije a pracuje v Liptovskom Mikuláši.
2. projekt bude výstava pod názvom : Ján Ďurina, Ondrej Jób, David Kalata . Kurátorkou projektu
bude PhDr. Zuzana Gažíková ,vernisáž sa uskutoční 24. augusta 2018 a výstava potrvá do 16.
novembra 2018 .

Sprievodnými podujatiami k obom projektom budú edukačné a vzdelávacie aktivity pre
organizované skupiny detí a mládeže , ako doplnková forma vzdelávania k predmetu
výtvarná výchova , pod vedením galerijného pedagóga.
K obidvom projektom budú vydané okrem pozvánok a plagátov aj 8 – stranové skladadačky .
Financovanie projektov bude zabezpečené z dotácií Fondu na podporu umenia a Mesta
Liptovský Mikuláš, z Grantu Komunitnej nadácie Liptov, 2.% daní a finančných darov
fyzických osôb a vstupného.

