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1) Úvodné slovo predsedu správnej rady.

Rok 2021 bol 12. 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
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 k architektonicky najzaujímavejším
interiérovým výstavným priestorom na Slovensku, sídli na ul. E. Š. Martinčekovej č. 4506/4
v centre Liptovského Mikuláša.
Za dvanásť rokov pôsobenia galérie RAC, bolo realizovaných v jej priestoroch celkom 26
projektov, ktoré sa stretli so značným záujmom priateľov výtvarného umenia nielen zo
Slovenska ale aj zo zahraničia.
Činnosť galérie je financovaná viaczdrojovo, z dotácií MK SR , Fondu na podporu umenia a
mesta Liptovský Mikuláš , 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 2022 nebude pre galériu RUMANSKÝ ART CENTRE , n. o. jednoduchý. Epidémia ,
spôsobená vírusom Covid 19 a z nej vyplývajúce obmedzenia a opatrenia výrazným
spôsobom zasiahli aj do oblasti kultúry. Zákaz vychádzania, zákaz organizovať hromadné
kultúrne podujatia, zatvorenie škôl a ďalšie protiepidemiologické opatrenia, majú za
následok zatvorenie, prípadne obmedzenie návštevnosti kultúrnych inštitúcií, posúvanie
termínov plánovaných podujatí, niekedy aj ich zrušenie. Dúfame, že sa táto situácia skoro
zmení k lepšiemu .
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2. Správa o činnosti za rok 2021

2.1. Zasadnutie Správnej rady
Správna rada mala v roku 2021 dve zasadnutia, ktoré sa konali v sídle organizácie.
Na prvom zasadnutí 24.02.2021 Správna rada uznesením č.1/2021 , schválila Výročnú správu
za rok 2020 .
Uznesením č.2/2021 schválila Návrh rozpočtu RAC , n .o. , na rok 2021 .

Na druhom zasadnutí konanom dňa 27.12.2021 bola prerokovaná informácia riaditeľa
o činnosti v roku 2021 a o pripravovaných projektoch na rok 2022.

2.2.Projekty realizované galériou RAC v roku 2021.
V roku 2021 boli realizované 2 projekty.
Prvý projekt – s názvom „ Ján Revaj – OD LÍNIE K FORME „ , bol realizovaný v termíne od
mája 2021 do 17.08.2021 Výstava bola pôvodne plánovaná na termín marec až jún, ale pre
vládou SR prijaté nariadenia z dôvodu pandémie sme ju sprístupnili až v máji 2021 .
Kurátorom výstavy bol PhDr . Karol Maliňák. K výstave boli vydané tlačoviny – pozvánka ,
plagát a skladačka . Aj keď výstava trvala do 17. 08. 2021, návštevnosť bola z pandemických
dôvodov veľmi nízka. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Druhá výstava bola otvorená vernisážou dňa 27.08.2021 , trvala do 12. 11. 2021. Na tejto
výstave boli prezentované diela M. Podmanickej , A. Ševčíkovej, J. Vaterkovej a K. Nguyen,
výstava mala názov „ SÚKROMNÉ PRIESTORY „ kurátorkou bola PhDr. Zuzana Gažíková.
Informácie o podujatiach boli zverejnené na Webstránke galérie, v informačnom mesačníku
Mikuláš, v Informačnom centre mesta a na plagáte a rádiu Regina stred. Aj túto výstavu
podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

4. Hospodársky výsledok za rok 2021 .
RUMANSKÝ ART CENTRE , n. o. , v roku 2021 dosiahla hospodársky výsledok – stratu vo
výške 435,21 € .
Správna rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 06. 02. 2022 schválila Výročnú správu RAC ,
n. o., za rok 2021.
UZNESENÍM č.1/2022 , rozhodla o zúčtovaní hospodárskeho výsledku na účet 428 –
nevysporiadaného hospodárskeho výsledku minulých rokov .

5. STANOVISKO REVÍZORA k účtovnej závierke za rok 2021 .
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
a7.3.7 Štatútu neziskovej organizácie RUMANSKÝ ART CENTRE, n. o. , predkladám toto svoje
stanovisko k účtovnej závierke za rok 2021 :

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 2021 vedie Ing. Ľubomír Švanda – DANIARIK Liptovský
Mikuláš .
2. Účtovná závierka k 31.12.2021 predstavuje pravdivý a reálny obraz o stave
a hospodárení účtovnej jednotky. Výsledkom hospodárenia za rok 2021 je strata vo
výške 435,21 € , ktorá bude po schválení účtovnej závierky za rok 2021 preúčtovaná
na účet nevysporiadaného hospodárskeho výsledku ( účet 428).
3. Po preskúmaní činnosti neziskovej organizácie RUMANSKÝ ART CENTRE , n. o. v roku
2021 konštatujem , že nezisková organizácia vykonávala činnosť v zmysle jej
Zakladacej listiny a Štatútu .
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6. Oblasť poskytovania všeobecne prospešných služieb v roku 2022 .

V roku 2022 tak , ako po minulé roky , pripravujeme 2 projekty .
Prvý projekt – výstava – Pavol Rusko „ Vzťahy a väzby „ , je plánovaný v termíne marec – jún
2022 , kurátorom výstavy je PhDr. Zuzana Gažíková . Projekt z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia . K projektu budú vydané plagáty pozvánky a skladačky . Súčasťou
projektu budú aj edukačno vzdelávacie aktivity pre organizované skupiny žiakov a študujúcej
mládeže , pokiaľ to umožnia usmernenia hlavného hygienika v náväznosti od vývoja
pandemickej situácie.
Druhý projekt –výstava- s názvom: Marián Čižmárik – CEZ BRÁNY , kurátorsky pripraví PhDr.
Karol Maliňák . Súčasťou projektu bude vydanie 8-stranovej skladačky, plagát a pozvánky na
výstavu v tlačenej a elektronickej forme, ako aj edukačé aktivity pre študentov. Projekt
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umania. Výstava je plánovaná v termíne
august až november 2022 .
Financovanie projektov bude zabezpečené z dotácií FPU, finančných darov – 2% z daní
fyzických a právnických osôb a vstupného.

