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1) Úvodné slovo predsedu správnej rady.  

Rok   2018  bol  už  9.  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  (RAC)  ,  ktorá  patrí  interiérovo  a
architektonicky  k  najzaujímavejším výstavným priestorom na Slovensku,  sídli  na  Ul.  E.  Š.
Martinčekovej             č. 4506/4 v centre Liptovského Mikuláša.

Za  deväť  rokov  pôsobenia  galérie  RAC,  bolo  realizovaných  v  jej  priestoroch  celkom  20
projektov,  ktoré  sa  stretli  so  značným  záujmom  priateľov  výtvarného  umenia  nielen  zo
Slovenska ale aj zo zahraničia.

Činnosť galérie je financovaná z viacerych zdrojov, z dotácií MK SR, Fondu na podporu
umenia, grantov – Žilinského samosprávneho kraja a mesta Liptovský Mikuláš, Komunitnej
nadácie  Liptov,  vstupného,  individuálnych  darov   a  príspevkov  z  2%  daní  právnických  a
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, prezentovať
verejnosti  nové  projekty,  ktoré  budú  obohatením  kultúrnej  ponuky  v  meste  Liptovský
Mikuláš.

Rok  2019  bude  pre  RUMANSKÝ  ART  CENTRE,  n.  o.  zvlášť  významný,  keď  si  4.
novembra 2019 pripomenieme desiate výročie jej vzniku .

                                                                                    Michal Rumanský ml. v.r.

                                                                                    predseda Správnej rady



 

2. Správa o činnosti za rok 2018 

2.1. Zasadnutie Správnej rady 

Správna rada mala v roku 2018 dve zasadnutia, ktoré sa konali v sídle organizácie.

Na prvom zasadnutí 13..02. 2018 Správna rada uznesením č.1/2018 schválila Výročnú

správu za rok 2017.

Uznesením č.2/2018 schválila Návrh rozpočtu RAC, n .o., na rok 2018.

Na  druhom  zasadnutí  Správnej  rady  konanom  22.12.2018  bola  prednesená

informácia riaditeľa o činnosti  galérie v roku 2018 a o pripravovaných projektoch v roku

2019.

2.2. Projekty realizované galériou RAC v roku 2018.

V roku 2018 boli realizované 2 projekty.

Prvý projekt – s názvom „Róbert Švarc – Život nie je omyl“, bol realizovaný v termíne
od 16.3.2018 do 29 .6. 2018 .

Okrem samotnej výstavy sa uskutočnili sprievodné podujatia, najme pre študujúcu mládež,
formou prednášok, premietaním dokumentárnych filmov a samostatnej výtvarnej činnosti
pod vedením galerijnej pedagogičky. Týchto podujatí sa uskutočnilo celkom 56, zúčastnilo sa
na nich 1 036 žiakov a študentov a 148 pedagógov. Pri príležitosti „Dňa múzeí a galérií“ sa
uskutočnili  3  divadelné  predstavenia  pre  219  žiakov  a  28  pedagógov.
Výstavu, ktorej kurátorom bol PhDr. Karol Maliňák, vrátane sprievodných podujatí navštívilo
približne 1 400 návštevníkov.

 Druhý projekt – s názvom „Hrádockí výber“ v kurátorstve PhDr. Zuzany Gažíkovej,
predstavil tvorbu 3. mladých súčasných výtvarných umelcov, narodených, alebo pôsobiacich
v Liptovskom Hrádku.  Vernisáž  sa konala 24.  8.  2018 a výstava  trvala  do 16.  11.   2018.
Aj v rámci tejto výstavy sa uskutočnilo 38 kolektívnych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 595
žiakov a 54 pedagógov. Výstavu, vrátane sprievodných podujatí navštívilo približne 750 osôb.

Obidva projekty hodnotíme ako úspešné , o čom svedčia aj uvedené počty návštevníkov .

Financovanie projektov bolo zabezpečené viaczdrojovo, z dotácií MK SR a Fondu na podporu
umenia, dotácie z mesta Liptovský Mikuláš, grantu od Komunitnej nadácie Liptov, príjmov z
2% z daní fyzických a právnických osôb, darov zakladateľov RAC n.o.  a vstupného.



 4. Hospodársky výsledok za rok 2018 . 

RUMANSKÝ ART CENTRE, n. o., v roku 2018  dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo
výške 564,41 Eur.

Správna rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 15. 02. 2019 schválila Výročnú správu RAC,
n. o., za rok 2018.

UZNESENÍM č.1/2019 rozhodla o zúčtovaní  hospodárskeho výsledku na účet  428 – 
nevysporiadaných hospodárskych výsledkov minulých rokov .

5. STANOVISKO REVÍZORA kúčtovnej závierke za rok 2018 .

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 2018 :

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 za účelom podnikania.
Účtovníctvo  n.  o.  v  roku  2018  vedie  Ing.  Ľubomír  Švanda  –  DANIARIK  Liptovský
Mikuláš .

2. Účtovná  závierka  k  31.  12.  2018  predstavuje  pravdivý  a  reálny  obraz  o  stave  a
hospodárení účtovnej jednotky. Výsledkom hospodárenia za rok 2018 je zisk vo výške
564,41 Eur, ktorý bude po schválení účtovnej závierky za rok 2018 preúčtovaný na
účet nevysporiadaného hospodárskeho výsledku ( účet 428).

3. Po preskúmaní činnosti neziskovej organizácie RUMANSKÝ ART CENTRE, n. o. v roku
2018  konštatujem,  že  nezisková  organizácia  vykonávala  činnosť  v  zmysle  jej
Zakladacej listiny a Štatútu .

V Liptovskom Mikuláši 14.02.2019

                                                                                Bc. Alexandra Rumanská v.r.

                                                                                    Revízor RAC, n. o.



6. Oblasť poskytovania všeobecne prospešných služieb v     roku 2019.

V  roku  2019  si  pripomenieme  10.  Výročie  od  založenia  neziskovej  organizácie
RUMANSKÝ  ART  CENTRE.  Na  tento  rok  pripravujeme  verejnosti  predstaviť  2  projekty.
Prvý projekt má názov : „Doľacká , Jančo , Korinková“, kurátorkou ktorého je PhDr. Zuzana
Gažíková  sa  uskutoční  v  termíne  od  29.03.2019  –  vernisáž,  do  28.06.2019.
Svojimi dielami sa predstavia priateľom výtvarného umenia 3.  mladí  Liptovsko-Mikulášski
umelci, v technikách maľba, fotografia a dizajn.  

Druhý projekt s názvom : „Na prelome“ – je pripravovaný k 10. výročiu založenia
neziskovej organizácie a rovnomennej galérie RUMANSKÝ ART CENTRE. Kurátorom projektu
je  PhDr.  Karol  Maliňák,  vernisáž  sa  bude  konať  23.08.2019,  výstava  potrvá  do  konca
novembra  2019.  Na  výstave  budú  okrem  bratov  Rumanských  kultúrnej  verejnosti
predstavené  aj  diela  ich  spolužiakov  z  VŠVU,  ktorí  všetci  končili  štúdiá  v  „prelomových“
rokoch 1968-69, akad. maliari Hološka, Gromnica, Brun, Rašla, Štanclová .   

K obidvom projektom budú vydané aj 8 stranové skladačky. Súčasťou projektov budú
aj vzdelávacie aktivity – edukačná činnosť pre organizované skupiny žiakov, ako doplnok k
predmetu výtvarná výchova, pod vedením galerijného pedagóga .      

Financovanie projektov bude zabezpečené z verejných zdrojov – dotácií FPU, MK SR,
ŽSK a mesta Liptovský Mikuláš, grantu Komunitnej nadácie Liptov, a príspevkov  darcov 2 %
daní právnických a fyzických osôb . 
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