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1) ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY

RUMANSKÝ ART CENTRE ,n. o., so sídlom Demänová 278, 031 01 Liptovský
Mikuláš vznikla na podnet zakladateľov Ing. Michala Rumanského a jeho
manželky Mgr. Oľgy Rumanskej, dňa 4.11.2009.
Galéria s rovnomenným názvom – RUMANSKÝ ART CENTRE sídli na ulici
E.Š.Martinčekovej č. 4506/4 v Liptovskom Mikuláši.
Poslanie galérie – prezentácia výtvarných diel akademických maliarov , bratov
Ivana a Igora Rumanských, ale aj iných umelcov ktorí majú vzťah k Liptovu, bol
v roku 2010 naplnený úvodnou výstavou bratov Rumanských.
Úvodná výstava sa stretla s veľkým záujmom nielen u odbornej verejnosti, ale
aj návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš, zo Slovenska ale aj zahraničia.
Novovzniknutý priestor galérie svojim architektonickým výrazom interiéru
zaujme každého návštevníka. Mnohí z návštevníkov galérie sa aktívne
zaujímajú o budúce podujatia poriadané RAC, potešujúci je záujem o
poriadanie výstav fotografov Liptova, výtvarníkov aj mimo regiónu Liptov a tiež
záujem všetkých vekových kategórií.
Som rád, že sa naplnil cieľ zakladateľov a členov správnej rady, nielen vytvoriť
dôstojný nový priestor pre milovníkov umenia v Liptovskom Mikuláši, ale že aj
úvodná výstava bratov Rumanských prilákala viac ako 600 návštevníkov.
Verím, že aj projekty, ktoré sme pripravili v našej galérii na rok 2011 budú
umelecky hodnotné a výrazne obohatia ponuku kultúrnych podujatí
v Liptovskom Mikuláši.

Michal Rumanský, v.r.
predseda Správnej rady

2) SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

2.1 Projekty v galérii RAC
Hlavným podujatím v galérii RUMANSKÝ ART CENTRE v roku 2010,
bola realizácia projektu: RUMANSKÝ ART CENTRE – slávnostné
otvorenie priestoru pre umenie ( úvodná výstava Igora a Ivana
Rumanských).
Výstava obrazov bratov Igora a Ivana Rumanských ( výber z tvorby) bola
slávnostne otvorená 23.apríla 2010. Mala byť otvorená do 31.októbra
2010, pre záujem verejnosti bola predĺžená do 10.decembra 2010.
Okrem vystavovaných výtvarných diel bol v rámci projektu premietaný
film o profesorovi Igorovi Rumanskom, pod názvom „ Dobro ako princíp
svetla a pravdy“(nakrútený v roku 2005 ). V galérii, ktorá je otvorená
v pracovné dni ( utorok až piatok ) od 13:00 do 17:00 hod. a v nedeľu od
13:00 do 16:00 hod., si návštevníci mohli zakúpiť aj knihy – monografiu
„ Igor Rumanský“ a „ Svetlá Igora Rumanského“. ( vydané vo vydav.
Matice Slovenskej v r. 2009 ).
Úvodnú výstavu navštívilo viac ako 600 návštevníkov, nielen zo
Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Izraela,
Kazachstanu. Projekt finančne podporilo MK SR , ako aj Mesto Liptovský
Mikuláš. Výstava bola realizovaná v spolupráci s Liptovskou galériou
P.M.Bohúňa, kurátorkou výstavy bola PhDr. Zuzana Gažíková.
Projekt bol medializovaný v týždenníku MY – Liptovské noviny ( č.18 ),
ako aj v regionálnej televízii TV Liptov.

2.2. Zasadnutia Správnej rady
Správna rada RAC, n. o., na svojom zasadnutí 24.03.2010 schválila:
- rozpočet na rok 2010
- výročnú správu za rok 2009
- žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
Na druhom zasadnutí správnej rady RAC, n. o., dňa 27.12.2010 bol
prerokovaný plán projektu v galérii RAC na rok 2011. V tomto roku bude
galéria organizovať tri projekty.
Prvý projekt bude realizovaný v spolupráci s LGPMB v termíne 15.
február – 15. apríl 2011, pod názvom „ S KRAJINOU V OBJATÍ
„ (Krajinárske návraty Igora a Ivana Rumanských).
Druhý projekt bude galéria RAC organizovať v spolupráci s Liptovským
kultúrnym strediskom v termíne od 26. apríla do 25. mája 2011, pod
názvom „ AMFO 2011“ ( regionálna súťažná výstava amatérskych
fotografov Liptova ).
Tretí projekt bude organizovaný znova s Liptovskou galériou
P.M.Bohúňa v termíne od 3. júna do 28. októbra 2011 pod názvom
„SÚVZŤAŽNOSŤ“ (obrazobásne Igora Rumanského k poézii Milana
Rúfusa), výstava so sprievodnými podujatiami v podobe so slovom
a obrazom.
Správna rada odsúhlasila aj podané žiadosti na dotácie uvedených
podujatí z dotačných programov MK SR.
Za dôležitý pre ďalší vývoj RAC, n. o., treba považovať aj skutočnosť, že
organizácia Notárskou zápisnicou zo dňa 22.11.2010, získala osvedčenie
na prijímanie podielu zaplatenej dane, splnením podmienok §50.Zákona
č. 595/2003 Z. z. v znení noviel.

6) HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

RUMANSKÝ ART CENTRE, n. o., v roku 2010 dosiahla hospodársky výsledok
– stratu vo výške 178 Eur.
Správny rada RAC ,n. o., na svojom riadnom zasadnutí dňa 24.03.2011 ,
uznesením č. 1/2011 rozhodla o zúčtovaní straty za rok 2010 na účet č. 428 –
neuhradená strata z minulých období.

7) STANOVISKO REVÍZORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
A K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2010 – RUMANSKÝ ART
CENTRE, N.O.

V súlade s článkom VII. odst. 7.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.7, štatútu RUMANSKÝ
ARE CENTRE, n. o., k činnosti organizácie v roku 2010 predkladám
nasledovné stanovisko:
Organizácia v zmysle štatútu RAC, n. o., ako aj zákona č.213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
naplnila svojou činnosťou cieľ, na ktorý bola založená.
Úvodná výstava – projekt „ RUMANSKÝ ART CENTRE – slávnostné
otvorenie priestoru pre umenie“, sa stretla na podmienky mesta Liptovský
Mikuláš s mimoriadnym ohlasom u kultúrnej verejnosti, ale aj u inštitúcií,
ktoré tento projekt dotačne podporili ( MK SR, mesto Liptovský Mikuláš ).
Úspech úvodného projektu je dobrou predzvesťou pre pripravované
projekty v roku 2011 a ďalších rokoch.
Revízor, po preskúmaní účtovných dokladov, súvahy, výkazu ziskov
a strát ako aj zápisníc a uznesení správnej rady za rok 2010
súhlasí
so zúčtovaním hospodárskeho výsledku – straty vo výške 178 Eur na
účet č. 428.

Bc. Alexandra Rumanská
Revízor RAC, n.o.

8) OBLASŤ POSKYTOVANIA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH
SLUŽIEB V ROKU 2011.

RUMANSKÝ ARE CENTRE, n. o., v rovnomennej galérii pripravuje v roku 2011
realizáciu troch projektov.
1.
projekt bude organizovaný v spolupráci s Liptovskou galériou P.M.Bohúňa
v termíne od 15.02.2011 do 15.04.2011, pod názvom „ S KRAJINOU
V OBJATÍ“. Budú vystavené obrazy bratov Ivana a Igora Rumanských –
krajinárske návraty z Liptova.
2.
projekt bude realizovaný v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom
v termíne od 26.04.2011 do 25.05.2011 pod názvom „AMFO 2011“ – regionálna
súťažná výstava amatérskych fotografov Liptova.
3.
projekt bude realizovaný v spolupráci s LGPMB v termíne od 03.06.2011 do
28.10.2011, pod názvom „ SÚVZŤAŽNOSŤ“ . Bude prezentáciou ilustračnej
tvorby Igora Rumanského k poézii Milana Rúfusa. Výstava bude so
sprievodnými podujatiami v podobe so slovom a obrazom.

Ing. Michal Rumanský
riaditeľ RAC, n.o.

