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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
TURČIANSKEJ GALĚRIE V MARTINE,
KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBSAH
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. ÚLOHY A MIESTO KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V NÁRODNOM SYSTÉME
KULTÚRNYCH ORGANIZÁCIÍ
1.1. Poslanie kultúrnej organizácie a funkcie, vyplývajúce z plnenia mestských regionálnych,
krajských, príp. medzinárodných funkcií kultúrnej organizácie, porovnanie kvantitatívnych
a kvalitatívnych výstupov činností.
Turčianska galéria v Martine je inštitúciou regionálneho charakteru, ktorá vo svojej činnosti
plní úlohy aj celoslovenského a medzinárodného charakteru.
Poslaním galérie regionálneho typu je výskum, zber, odborné zhodnotenie, ochrana a
prezentácia výtvarného umenia, resp. diel galerijnej hodnoty umelcov ţijúcich a tvoriacich
v regióne Turiec i na celom území Slovenska. TG vo svojej odbornej činnosti sa riadila
Stratégiou rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018, Stratégiou rozvoja
kultúry Slovenskej republiky, Východiskovej stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu
v Slovenskej republike a ďalšími súvisiaci dokumentmi. Galéria si v hodnotenom období
obhájila pozíciu výtvarného centra regiónu s kvalitným výstavným programom, úspešnou
akvizičnou politikou, prezentačnými a edukačnými aktivitami.
1.2. Plnenie prioritných úloh v roku 2015 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít
určených v pláne činnosti na rok 2014, plnenie vedecko-výskumných úloh a pod.).
Úlohy a činnosť Turčianskej galérie v Martine vychádzali z Koncepcie rozvoja činnosti TG
do roku 2018 a Ročného plánu TG na rok 2015. Dôraz sme poloţili na stabilizovanie
odborných činností prostredníctvom odborných pracovníkov. Boli sme úspešní v grantovom
systéme MK SR, rozbehli sme medzinárodnú spoluprácu, poloţili sme koncepčné základy
vzniku ART zóny.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sme dokončili práce v oblasti tvorby Oľgy Krýslovej a
Mikuláša Galandu. Výsledkom výskumu boli
dve výstavy POCTA GALANDOVI
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a KRAJINA SLOVENSKO (Oľga Krýslová) s obsahovo veľmi zaujímavými katalógmi.
Výskum kresby Mikuláša Galandu bude v roku 2016 zavŕšený vydaním publikácie Energia
kresby. V rámci dlhodobého projektu Slovenský svet vizuálneho umenia (SVUM) sme začali
realizovať výskum slovenskej tvorby vo Francúzsku, Maďarsku a Srbsku, čo sme
zdokumentovali v broţúre.
V oblasti akvizícií sa nám podarilo do zbierkového fondu získať celkom 42 diel od Ruda
Sikoru, Rudolfa Filu, Jiřího Štreita a turčianskych umelcov Petra Šaba, Milana Thomku
Mitrovského, Adriany Marčekovej. Slovenka ţijúca v Londýne Alexandra Bollo nám
darovala obraz Alţbety Štefunkovej – Szabo a od neznámeho autora drevorez.
Pokračovali sme v odbornom ošetrovaní zbierkového fondu, pričom sme ošetrili celkom 29
diel, z toho 5 diel Mikuláša Galandu komplexne zreštaurovali. Zaujímavým prínosom pri
reštaurovaní bolo objavenie maľby aj na zadnej strane obrazu, čim dielo má vlastne 2 maľby.
Pokračovali sme v evidovaní zbierkových predmetov do CEDVU a pripravovali sme ďalšie
diela na digitalizáciu.
Vo výstavnej činnosti sme sa zamerali na rôzne druhy a formy vizuálneho umenia
prezentovanými umelcami z Turca, Slovenska i zo zahraničia. Celkovo sme v TG zrealizovali
13 vlastných výstav, 3 prevzaté a vyviezli sme 3 výstavy (Peter Šabo – Bratislava, Ľudovít
Lettrich – Turčianske Teplice), z toho jednu do zahraničia (Paríţ). Najvýznamnejším
výstavným projektom bola výstava POCTA GALANDOVI, ktorú sme realizovali pri
príleţitosti 120. výročia narodenia.
V rámci prezentácie regionálnych výtvarníkov sme zrealizovali skupinovú výstavu TO BE
CONTINUED II, kde sme predstavili 24 súčasných autorov nultých rokov (2000 – 2015),
ďalej výstavu matky a dvoch dcér Brezinových s názvom KONTINUUM, študentom
umeleckých škôl bola venovaná výstava IN. MEDIA.ART. Sté výročie narodenia Vojtecha
Stašíka sme si pripomenuli výstavou diel z jeho tvorby, do tajov fotografie nás zaviedla
výstava Ľudovíta Lettricha.
Priestory galérie oţili skupinovou výstavou Umeleckej besedy Slovenska, výstavou FENG
SHUI VERY MUCH Andreja Augustína, MIMO TELA autorov Jany Hojstričovej a Paľa
Macha. Nemôţeme zabudnúť na veľmi zaujímavé výstupy výstav Ruda Sikoru FOTO
(NE)ODCHÁDZANIE, dvojice autorov Rudolfa Fila a Jindřicha Štreita s názvom IN
OPTIMA FORMA a v neposlednom rade výstavu SÚVISLOSTI – Karol Kállay pod
kurátorskou taktovkou Mariána Pauera.
V rámci Roka Ľudovíta Štúra sme realizovali prevzatú výstavu s názvom Dielo, pocta, portrét
- Ľudovít Štúr v slovenskom výtvarnom umení.
V rámci projektu SVUM sme realizovali dve výstavy slovenských umelcov ţijúcich
v zahraničí a to Jána Mráza (Mníchov) s názvom PORTRÉTY A AUTOPROTRÉTY a Ester
Shillo (Haifa) VYSTRIHOVANÉ Z PAPIERA. V Paríţi sme prezentovali ţivotné dielo
Mikuláša Galandu formou fotoreprodukcií a tvorivých dielní.
V roku 2015 sme pokračovali sme v osvedčených edukačných aktivitách pre deti a mládeţ v
Ateliéri Kocúr. V rámci projektu MOSTY, ktorý je určený pre handicapované deti trvale
spolupracujeme so Špeciálnou základnou školou a DSS v Martine. Pre dospelých sa osvedčilo
moderované diskusné fórum Face to Face, tvorivé dielne Masterclass, Ateliér rodiny a
kvalitatívne sme posunuli Noc múzeí a galérii. Navyše v spolupráci s obcami a občianskymi
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zdruţeniami sme začali realizovať projekt Umenie na vandrovke, kde po jednotlivých obciach
prezentujeme turčianske výtvarné umenie.
V spolupráci s mestom Martin sme pripravili ideový zámer projektu ART ZÓNA, v ktorom
by sme zázemie galérie postupne chceli premeniť na zónu kreatívneho umenia. V oblasti
propagácie sme formou spolupráce v oveľa väčšom mnoţstve a obsahu vyuţívali rôzne
marketingové moţnosti spolupráce.
1.3. Sieť verejných kultúrnych organizácií Vášho typu (múzeá za múzeá, knižnice za knižnice
atď.) v regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov.
V regióne Turiec sa nenachádza galéria so štatútom verejná. V rámci Slovenského literárneho
múzea Slovenskej národnej kniţnice bola vytvorená Galéria literatúry a umenia a Slovenské
národné múzeum – Etnografický ústav realizuje výstavy výtvarných umelcov. Je zároveň aj
správcom Múzea Martina Benku.
1.4. Potenciálne používateľské zázemie:
- počet obyvateľov: Martin - 55 484
Okres Martin - 97 071
Okres Turčianske Teplice - 16 244
2. MAJETOK VO VLASTNÍCTVE ŢSK V SPRÁVE KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE,
PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIE.
2.1. Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie
(počet spravovaných nehnuteľností, názov, súpisné číslo, parcelné číslo, číslo LV vecné
bremená, plocha centrálneho objektu, pobočiek, expozícií...)
Turčianska galéria nevlastní ţiadny nehnuteľný majetok a ani nemá v správe nehnuteľný
majetok, ktorý je vo vlastníctve ŢSK.
2.2. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností
Hlavná budova je po celkovej rekonštrukcii, boli realizované stavebné práce pre odstránenie
vlhkosti, výmena el. rozvodov, staré hliníkové rozvody boli nahradené medenými, prebehla
kompletná výmena svietidiel a montáţ slnečných zábran. Všetky tieto investície do majetku
boli vykonané za účelom zlepšenia ochrany zbierok zverených Turčianskej galérii.
Vedľajšia budova, kde sa nachádzajú sklady a dielňa sú v zlom technickom stave. Strecha je v
nevyhovujúcom stave, zateká a niektoré časti sa nedajú vyuţívať. Tento objekt potrebuje
celkovú rekonštrukciu. Nevyhovujúci stav bleskozvodov na hlavnej budove na základe
revízie z roku 2014 bol odstránený. Revízia elektrického systému hospodárskej budovy ako aj
bleskozvodov je stále v nevyhovujúcom stave. Odstránenie porúch ako aj financovanie opráv
je predmetom rokovaní s majiteľom budovy, t.j. Mestom Martin.
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V roku 2015 bol v rámci Plánu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta
Martin schválený v oblasti kultúry projekt „ Priestor pre rozvoj kreatívnej kultúry“ ktorý
predpokladá rekonštrukciu hospodárskych budov so záhradou a ich premenu na Zónu umenia
zameranú na kreatívnu kultúru.
2.3. Súpis spravovaných národných kultúrnych pamiatok.
Ţupný dom je zapísaný v ústrednom zozname pamiatok pod číslom 579.
2.4. Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť (plocha, prevádzkové náklady
jednotlivo podľa objektov)
Turčianska galéria nevlastní ţiadny nehnuteľný majetok. Budova, v ktorej sídli, je majetkom
Mesta Martin.
Celkové priestory v budove:
1 584,67 m2
Z toho: výstavné priestory:
491,61 m2
prevádzkové priestory: 1 093,06 m2
Záhrada: 337,33 m2 – nie je v nájme, ale môţeme ju bezplatne vyuţívať.
2.5. Prevádzkové priestory prenajatých iným – názov subjektu, plocha a cena prenájmu
(vyčísliť rozsah a sumu)
So súhlasom vlastníka budovy (Mesto Martin) TG prenajíma časť z prevádzkových
priestorov prevádzkovateľovi M - FALCON, s.r.o. na prevádzkovanie CaféeGallery.
Prenajatá plocha:
39,96 m2
Cena prenájmu: 1 200,- €/rok
2.6. Prevádzkové priestory prenajaté od iných subjektov.
Budova TG od Mesta Martin - 1584,67 m2, ročné nájomné predstavuje sumu 6 000 €.
2.7. Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov spolu,
z toho za rok 2015).
2.8. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované práce, objem
finančných prostriedkov za rok 2014)
Turčianska galéria sídli v historickom objekte s názvom Ţupný dom vo vlastníctve Mesta
Martin. Napriek skutočnosti, ţe vlastníkom budovy je Mesto Martin, je pre zriaďovateľa
organizácie, v našom prípade ŢSK dôleţité poznať, v akých podmienkach organizácia
pracuje. Do konca roku 2008 s prelomom do februára 2009 bol stav budovy alarmujúci,
najmä pokiaľ ide o vlhkosť a narušenú statiku objektu a následne i zdravotne
nevyhovujúcemu pracovnému prostrediu. Vďaka úsiliu a spolupráce Mesta Martin a
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Turčianskej galérie sa podarilo získať v prvej etape zdroje z Európskej únie a investovať v r.
2008 – 2010 a tieţ v rokoch 2012 – 2013 do potrebnej exteriérovej a interiérovej premeny
budovy, včítane výmeny okien a úpravy kancelárskeho traktu, podlahy vo výstavnej sieni a
výmeny stropu v depozite TG, elektrických a internetových rozvodov, svetelného parku,
zabezpečovacích systémov (EPS), vybavenie depozitu a vybudovanie výťahu.
V roku 2015 neboli realizované ţiadne samostatné rekonštrukčné práce.
2.9. Vozový park (počet osobných a nákladných vozidiel, typ, rok výroby, počet najazdených
kilometrov, technický stav vozidiel- priložte tabuľkový prehľad Zoznam motorových vozidiel
kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č.1)
Od mesiaca august 2009 vlastní TG jedno sluţobné motorové vozidlo úţitkového typu značky
Renault Master VP - ŠPZ MT 942 CK, rok výroby 2009, počet najazdených kilometrov v r.
2015 bolo 15 209 km. Stav počítadla kilometrov k 31.12.2015 je 109981 km. Havarijná a
zákonná poistka je uzavretá vo výške 330,18 €/rok.
2.10. Poistenie majetku – skutočnosť, požiadavka /objem finančných prostriedkov
rozčlenených podľa podľa jednotlivých objektov -/ priložte tabuľkový prehľad Poistenie
majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK /príloha č. 2/
Majetok je poistený prostredníctvom Poistnej zmluvy na poistenie majetku číslo:
0808023660, ktorá je uzatvorená medzi poisťovňou Kooperatívaa.s. a Ţilinským
samosprávnym krajom. Poistka za majetok predstavovala v roku 2015 sumu 427 €.
Majetok je poistený pre prípad zdruţeného ţivelného poistenia a pre prípad odcudzenia.
Osobný automobil Renault Master VP - ŠPZ MT 942 CK– havarijné poistenie a povinné
zmluvné poistenie v sume 330,18 €.
2.11. Poistenie zbierkového fondu
Hnuteľný majetok Turčianskej galérie v roku 2015 bol poistený. Zriaďovateľ TG má
uzatvorenú zmluvu pre poistenie majetku s poisťovňou Kooperatívaa.s. Správu pre Ţilinský
samosprávny kraj spravuje spoločnosť RESPECT Slovakia s.r.o. Ţilina. Výška poistnej
sumy zbierkového fondu Turčianskej galérie predstavuje sumu 557 437,97 €. Táto suma je
však vzhľadom na umelecko-historickú hodnotu zbierkového fondu galérie poddimenzovaná.
2.12. Plnenie úloha na úseku BOZP, PO
Turčianska galéria uzavrela za veľmi výhodných podmienok dohodu s externou firmou na
vykonávanie práce na úseku BOZP ako aj PO. Plnenie úloh na danom úseku je kontrolované
príslušným odborom ŢSK ako aj Hasičským zborom SR.
Na úseku BOZP a PO boli vykonané školenia podľa plánu. V roku 2015 bola vykonaná
kontrola BOZP zo strany odborového zväzu Sloves a následne odstránené závady.
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3. NÁVŠTEVNOSŤ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE – priloţte tabuľkový prehľad
Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK(pozri Prílohu č. 3).
Turčiansku galériu v roku 2015 navštívilo spolu 9 972 návštevníkov.
4. ROČNÉ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ – priloţte tabuľkový prehľad - Daň z
nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK(pozri Prílohu č. 4).
Nakoľko vlastníkom budovy je Mesto Martin z toho dôvodu neplatíme daň z nehnuteľnosti.
5. RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ.
5.1.Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti.
Riadiaca a kontrolná činnosť sa realizovala formou porád (celkom 8), na ktorých priebeţne
kontrolujeme a vyhodnocujeme uloţené úlohy. Zároveň boli realizované nasledovné vnútorné
kontroly:
a) kontrola dodrţiavania Smernice 2/2012 o pracovných cestách v TG
b) priebeţná kontrola Smernice 3/2013 o verejnom obstarávaní
c) kontrola o dodrţiavaní Príkazu 2/2014 o zverejňovaní informácií na webovej stránke
a sociálnych sieťach.
d) kontrola drţiavania zákazu pouţívania alkoholických nápojov – 29.5. 2015 – 3
zamestnanci (negatívne)
Nedostatky boli priebeţne odstránené a zamestnanci boli upozornení v zmysle Pracovného
poriadku.
5.2. Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov (Útvar hlavného kontrolóra ŽSK,
kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších subjektov...).
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry – kontrola plnenia vybraných úloh
zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, ochrany pred poţiarmi
Termín. 22. – 24. 4. 2015. Nedostatky boli v termíne odstránené.
6. VZÁJOMNÁ KOORDINÁCIA A KOOPERÁCIA.
6.1. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
TG pri zabezpečovaní svojich odborných aktivít spolupracovala Liptovskou galériou P. M.
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Oravskou galériou v Dolnom Kubíne a Povaţskou galériou
umenia v Ţiline. Spolupráca spočívala pri výpoţičke umeleckých diel a vzájomnej odbornej
komunikácii.
Turčianske kultúrne stredisko Martin – spolupráca pri podujatí TKS v poskytnutí priestorov
pre Turčianske folklórne slávnosti.
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6.2. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov.
TG spolupracovala pri výpoţičke umeleckých diel na výstavy so Slovenskou národnou
galériou v Bratislave, Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici, Galériou A. Bazovského
v Trenčíne, Slovenským národným múzeom – EM v Martine, SNM v Bojniciach a
Slovenskou národnou kniţnicou - Literárnym múzeom v Martine.
6.3. Spolupráca s mestami a obcami, organizáciami 3. sektoru, s občianskymi združeniami,
s organizáciami poskytujúcimi služby v oblasti kultúry – priložte komentár a tabuľkový
prehľad Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s mestami,
obcami a 3. sektorom (pozri Prílohu č. 5 ).
Turčianska galéria v roku 2014 zabezpečovala svoje prezentačné a edičné projekty
v spolupráci s nasledovnými subjektmi:
- Základnou umeleckou školou Martin, Základnou umeleckou školou F.
Kafendu Vrútky, Súkromnou umeleckou školou pri ZŠ A. Stodolu Martin - Záturčie,
- Občianskymi zdruţeniami – Pro Art Agency, Luscinia
- so špeciálnou základnou školou na ulici Pavla Mudroňa v Martine – projekt pre
handicapované deti
- spolupráca so základnou školou na ulici Jahodnícka v Martine – pri projekte MDD
- Mestom Martin pri realizácii výstavných projektov - Peter Šabo, Oľga Krýslová,
Pocta Galandovi
- spolupráca s materskými, základnými školami a strednými školami v okrese Martin na
projekte Umenie hrou II.
- Maticou slovenskou – podujatia v rámci Slovesnej jari (Face to Face), výstava Jána
Mráza
- Klubom výtvarných umelcov a teoretikov, PhDr. L. Skrak - realizácia výstavy o Ľ.
Štúrovi
- spolupráca s obcami pri realizácii projektu Umenie na Vandrovke (Ţabokreky, Rakša,
Rakovo, Podhradie, Trebostovo, Blatnica
6.4. Medzinárodná spolupráca – prehľad subjektov a aktivít – priložte tabuľkový prehľad
Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri
Prílohu č. 6).
Na medzinárodnej úrovni sme spolupracovali s nasledovnými subjektmi:
Asociácia francúzsko-slovenského priateľstva, Paríţ – prezentácia kópií diel M. Galandu a
tvorivých aktivít pre deti.
Múzeum vojvodinských Slovákov Báčsky Petrovec – spolupráca na projekte Slovenský svet
vizuálneho umenia
Úrad pre Slovákov ţijúcich v zahraničí – spolupráca na projekte Slovenský svet vizuálneho
umenia.
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Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov – realizácia výstavy Jána Mráza „Portréty a
atutoprotréty“
6.5. Najvýznamnejší partneri – domáci, zahraniční.
Domáci partneri:
Slovenská národná galéria, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Mesto Martin, Matica
slovenská, Umelecká beseda Slovenska, Slovenská národná kniţnica Martin, Úrad pre
Slovákov ţijúcich v zahraničí, OZ Pro Art Agency, OZ Luscinia, Ateliér In Media Art,
Špeciálna základná škola Martin, DSS Martin, umelecké školy v okrese Martin, materské,
základné a stredné školy v okrese Martin
Zahraniční partneri:
Asociácia francúzsko-slovenského priateľstva Paríţ, Múzeum vojvodinských Slovákov
Báčsky Petrovec, Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov
6.6. Problémové oblasti, perspektívy rozvoja spolupráce.
Problémovými oblasťami sú finančné prostriedky, nedostatočná mediálna podpora zo strany
verejnoprávnej RTVS, všeobecne nízke vedomie verejnosti o výtvarnom umení a v oblasti
medzinárodnej spolupráce jazyková bariéra.
Perspektívy rozvoja spolupráce sú v nasledovných oblastiach:
- realizácia marketingovo-propagačnej stratégie,
- ponuka zaujímavých výstavných a umeleckých projektov zameraných pre čo najširšiu
verejnosť,
- vytvorenie dlhodobých partnerstiev na základe spoločných projektov
- vypracovanie edukačnej stratégie pre všetky vekové kategórie so zámerom
prostredníctvom vizuálneho umenia spoznávať históriu regiónu.
7. OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ A VÝŠKA VSTUPNÉHO
V ROKU 2014.
7.1. Otváracie hodiny centrálneho objektu:
pondelok – zatvorené
utorok 10 – 17
streda 10 – 17
štvrtok 10 – 19
piatok 10 – 17
sobota 12 – 19
nedeľa 10 – 17
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7.2. Otváracie hodiny pobočiek, expozícií
Turčianska galéria v Martine nemá pobočky.
7.3. Týždenný výpožičný čas (regionálne knižnice)
7.4. Výška vstupného v jednotlivých objektoch:
Do všetkých výstavných priestorov galérie
Na jednu výstavu
Tvorivé dielne a ďalšie sprievodné aktivity - 1 osoba
Lektoráty pre školské skupiny
Lektoráty pre ostatné skupinové návštevy od 5 osôb

2,00 €
1,00 €
1,00 €
0,00 €
4,00 €

7.5.Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, množstevné zľavy:
Do celej galérie - deti, študenti, seniori, ZŤP
1,00 €
Na výstavy - deti, študenti, seniori, ZŤP
0,80 €
Rodinné vstupné (min. 4 osoby – 2 dospelí, 2 deti)
2,00 €
Bezplatný vstup - deti do 6 rokov, učiteľský dozor školských skupín, seniori nad 70 rokov,
galerijní a múzejní pracovníci, teoretici umenia, novinári, členovia profesijných zdruţení
(AICA,..)
7.6. Zmeny v otváracích hodinách a vo vstupnom v roku 2013.
V roku 2015 nenastali zmeny v otváracích hodinách oproti predchádzajúcemu roku.
Zostala v platnosti aj ponuka - kaţdú prvú nedeľu v mesiaci je vstup do galérie zdarma.
8.

ELEKTRONIZÁCIA,
AUTOMATIZÁCIA,
TECHNICKÉ
VYBAVENIE,
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA, ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ – priloţte tabuľkový
prehľadElektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri
Prílohu č. 7).

V roku 2015 sme zrealizovali tretiu etapu elektronickej ochrany objektu a zbierok v celkovej
hodnote 2 633 EUR. Spočívala v rozšírení kamerového systému o štyri kamery, moţnosť
diaľkového snímania obrazu z miesta mimo galérie, čo zvýši kontrolu a presnosť zásahu
v prípade potreby. Súčasťou je aj PC, ktorý po rozšírení plánujeme pouţiť aj ako záloţný
server.
8.1. Perspektívy, vízie rozvoja – požiadavky (návrh)
Pre skvalitnenie sluţieb TG pre návštevníkov našou víziou je:
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-

-

rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu - bezbariérový kontakt medzi pokladníkom
a návštevníkom, predajný priestor suvenírov a publikácií TG, šatne pre návštevníkov,
infopanel – prezentácia z projektov a činnosti TG (LCD televízor).
vybudovanie klubovne pre klubovú činnosť a realizáciu edukačných a prezentačných
aktivít .
dobudovanie technickej infraštruktúry – PC so softwérom na spracovanie digitálnej
fotografie a videí.
vypracovanie novej webovej stránky, na modernom základe určenom pre všetky druhy
zobrazovacie zariadenia / PC, tablet, smartphone.../
dokončiť so spoločnosťou Google program virtuálnej galérie
začať budovať elektronického sprievodcu galériou

9. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE, GRANTY, NADÁCIE,
SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, FUNDRAISING – priloţte aktualizovaný tabuľkový
prehľad Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu
č. 8).
V rámci grantového systému MK SR TG spracovala celkom 20 projektov, z ktorých 11 bolo
schválených v celkovej sume 29 785 €. 5% spolufinancovanie grantov MK SR Ţilinským
samosprávnym krajom predstavuje sumu 2 293 €.
Neschválené projekty:
• Siločiary Ľudovíta Štúra,
• Umenie na vandrovke,
• Ľudovít Štúr – tak ho vidím ja...,
• Revitalizácia diel. Obnova rámov.,
• FACE TO FACE,
• Galanda – Tvorca i básnik,
• Akvizícia diel Petra Šaba do zbierok Turčianskej galérie,
• Teenart Centrum,
• Výstavnícky systém na ochranu a zabezpečenie prezentovaných umeleckých diel.
Mesto Martin nám podporilo:
- celoročný projekt VSTÚPTE PROSÍM ! vo výške 4 000 €, v rámci ktorého sme
zrealizovali 3 podujatia (Vojtech STAŠÍK, POCTA GALANDOVI, KRAJINA
SLOVENSKO - Oľga Krýslová, TO BE CONTINUED II).
- prispelo na tvorbu publikácie ENERGIA KRESBY (Mikuláš Galanda) v sume 200 €.
Úrad pre Slovákov ţijúcich v zahraničí podporil projekt Svet slovenského vizuálneho umenia
v sume 1 500 €. (propagácia, tlač broţúry)
Niektoré projekty boli realizované s finančnou podporov darcov, reklamných partnerov
a spoluorganizátorov – MR Diagnostic spol., M - Falcon, s.r.o, Runica Slovakia s.r.o, OZ Pro
Art Agency, OZ Všetko pre teba – C.I.T.
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10. PERSONÁLNA OBLASŤ, PERSONÁLNE VYBAVENIE - priloţte tabuľkový
prehľadZamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č.
9).
10.1. Kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra zamestnancov
Vzdelanie
Štatutár
Odborní
zamestnanci
Administratívni
zamestnanci
Ostatní

VŠ
1
4

ÚS

1

1

1

2

SO

Základné

4

Odborná prax:
Riaditeľ
Historik umenia
Historik umenia
Historik umenia
Dokumentátor výstavnej činnosti
Dokumentátor zbierok
Galerijný pedagóg
Galerijný pedagóg
PR manaţér
Správca budov
Ekonóm,účtovník
Inštalačný technik
Pokladník informátor
Pokladník informátor
Upratovačka

1

23 rokov, 37 dní
2 roky, 122 dní
9 rokov, 244 dní, pracovný úväzok 0,3
nad 32 rokov, pracovný úväzok 0,2
nad 32 rokov
nad 32 rokov
25 rokov, 84 dní
1 rok,92 dní
275 dní
27 rokov 307 dní
nad 32 rokov
8 rokov, 80 dní
25 rokov, 27 dní
nad 32 rokov
27 rokov, 250 dní

Vekový priemer zamestnancov k poslednému dňu 31. 12. 2015 je 47 rokov.
10.2. Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné miesta,
aktivační zamestnanci.
Dohoda o vykonaní práce:
Touto formou sme riešili 1 pracovníka na zabezpečenie funkcie informátora vo vstupenkovej
pokladni a vrátnici a zabezpečenie dozoru na výstavách.
Jedného zamestnanca sme zamestnali na pomocné práce pri inštalácii výstavy, maliarske
a upratovacie práce pri výstave Pocta Galandovi.
V rámci spolupráce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vypomáhali
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Turčianskej galérii v oblasti zabezpečovania sluţieb 5 dobrovoľníkov na dozore pri
výstavách od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015.
10.3. Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov +
zdôvodnenie.
V hodnotenom období Turčianska galéria v Martine neevidovala ţiadne pracovné miesto
neobsedené dlhšie ako 6 mesiacov.
11. PRÁCA S DOBROVOĽNÍKMI.
11.1. Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností.
V zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v roku 2015 vykonávalo dobrovoľnícku
činnosť v TG 5 osôb.
11.2.Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti).
TG počas roka 2014 spolupracovala s občianskym zdruţením Pro Art Agency a Všetko pre
teba – C.I.T.

12. ÚČASŤ PRACOVNÍKOV A RIADITEĽA NA PORADÁCH, ŠKOLENIACH,
SEMINÁROCH, ZAHRANIČNÝCH SLUŢOBNÝCH CESTÁCH.
12.2. 2015 Ţilina – Ľubomír Kraľovanský, Jaroslav Torma - školenie k pouţívaniu
Elektronického konkraktačného systému
23.2. 2015 , Martin – Soňa Wieziková – školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre PO
Novela postupov účtovania v roku 2015
21.4. 2015 Ruţomberok – Eva Muţilová, Lucia Bezegová - Metodický deň - Výchova pred
dielami výtvarného umenia
3. 6. 2015, Ţilina – Patrícia Lipková – Školenie k programu FABASOFT
23. – 24. 6. 2015, Bratislava –Ľubomír Kraľovanský, Eva Muţilová, Jarmila Valkovská,
Viera Babjaková, Lucia Bezegová – Konferencia - Zbierky v digitálnom
veku / súmrak originálu
18. 9. 2015, Martin – Jaroslav Torma – školenie CO
1. 12. 2015, Martin- Soňa Wieziková – školenie Účtovná závierka v PO k 31. 12. 2015
24. 11. 2015, Banská Bystrica – Lucia Bezegová - Fond na podporu
27. 11.2015, Bratislava – Lucia Bezegová, Vzdelávanie dospelých v galériách / múzeách
Celkovo zamestnanci TG v roku 2015 absolvovali v rámci Slovenska 86 pracovných ciest.
V rámci nich sa okrem uvedených:
Riaditeľ TG zúčastnil:
- porád a stretnutí, ktoré organizoval ŢSK,
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pracovných stretnutí s predstaviteľmi samospráv, spolupracujúcich inštitúcií,
reklamných partnerov a sponzorov.
- pracovných stretnutí s partnermi a organizáciami na zabezpečenie činnosti TG.
Zamestnanci TG sa zúčastňovali:
- na rôznych poradách, školeniach a seminároch, na ktorých získavali informácie
a poznatky pre svoju pracovnú činnosť,
- na stretnutiach s umelcami a ďalšími subjektmi na zabezpečenie odbornej činnosti
- zabezpečovali prevoz diel na výstavy.
-

Zahraničné sluţobné cesty
12.6.2015, Praha – Jaroslav Torma - odvoz výstavy pre Kysuckú galériu
26. 11.2015, Viedeň – Lucia Bezegová, Vzdelávanie dospelých v galériách / múzeách
4. – 9. 6. 2015, Paríţ – Jarmila Valkovská, Eva Muţilová, lucia Bezegová - Svet slovenského
vizuálneho umenia – prezentácia TG, diel Mikuláša Galandu a tvorivé dielne
30.09.2015, Olomouc – Miroslav Haľák – Workshop k téme digitalizácie, šírenia a
prezentácie obrazových úloţísk na internete, autorský príspevok: Virtuálna
semióza – Ekonómia obrazu a inflácia vizuálnej komunikácie
12. – 14. 10. 2015, Mníchov – Ľubomír kraľovanský, Miroslav Haľák - stretnutie so
slovenskými umelcami ţijúcimi v Mníchove (Mráz, Oscitý), návšteva Akadémiu
výtvarných umení v Mníchove
19.11.2015, Praha – Jaroslav Torma - Dovoz výstavy „Oľga Kryslová“
27. - 28.11.2015, Viedeň – Miroslav Haľák - Odborné sympózium k dielu rakúskeho
výtvarníka EgonaSchieleho, autorský príspevok: Kozmomorfné a antropomorfné
štruktúry v diele EgonaSchieleho
4. - 5. 12. 2015, Báčsky Petrovec – Ľubomír Kraľovanský, Miroslav Haľák - stretnutie
akademických výtvarníkov v Srbsku, 13. Snemovanie slovenských
výtvarníkov ţijúcich v Srbsku.
Celkom bolo uskutočnených 13zahraničných sluţobných ciest.
13. PUBLIC RELATIONS
13.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno odborného
pracovníka, názvy a počty publikačných výstupov.
HAĽÁK, Miroslav: Semiotický program medializácie strachu. In: BALLAY, Miroslav –
KUDLAČÁKOVÁ, Veronika – MORAVČÍKOVÁ, Erika: Kumšt (k) smrti. Nitra: Univerzita
Konštantína filozofa v Nitre, 2015, s. 105-113, ISBN 978-80-558-0849-9
Zita Kostrová – projekt POCTA GALANDOVI, výskum, libreto, scenár, texty do katalógu,
realizácia výstavy
13.2. Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti – počet titulov vlastných
zamestnancov organizácie a počet titulov iných autorov o organizácii.
Ku všetkým výstavám usporiadaným galériou bola vypracovaná tlačová správa kurátorom
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výstavy, vytlačené plagáty a veľkoformátový banner 240 x 240 cm. Pozvánka bola vydaná v
tlačenej forme a elektronickej podobe. Vydali sme viacero ponukových listov o aktuálnych
výstavách a aktivitách pre ţiakov a študentov, ktorými sme ich pozývali do galérie na tvorivé
dielne, podujatia, koncerty, prednášky, komentované prehliadky a iné.

Výstavy a publikačná činnosť, ktoré pripravili vlastní zamestnanci:
Eva Muţilová - krátke propagačné články k projektu Umenie hrou II. - miestna tlač,
internetové portály – 6 krát
- krátke propagačné články k výstave To najlepšie z KOCÚRA – miestna tlač,
internetové portály – 6 krát
- krátke propagačné články k prázdninovým tvorivým dielňam – miestna
tlač, internetové portály – 5 krát
- práce z Ateliéru KOCÚR, výstava, články, pozvánka
Zita Kostrová - POCTA GALANDOVI - výstava, články, katalóg, tlač. správa, pozvánka
Jarmila Valkovská - JÁN MRÁZ - Portréty a autoportréty – výstava, článok, pozvánka
ESTHER SHILLO - Vystrihované z papiera -výstava, článok, pozvánka
Silvia Rajčanová - TO BE CONTINUED II – výstava, články, katalóg, tlač. správa, pozvánka
Výstavy a publikačná činnosť, ktoré pripravili iní autori v spolupráci s TG:
Mgr. Karol Maliňák - PETER ŠABO, OBRAZY- výstava, článok, pozvánkakatalóg, tlač.
správa, pozvánka
Mgr. Eugénia Sikorová - RUDOLF SIKORA – FOTO (NE)ODCHÁDZANIE - výstava,
skladačka, tlač. správa, pozvánka
PhDr. Peter Michalovič - IN OPTIMA FORMA, Rudolf Fila – JindřichŠtreit – výstava,
skladačka, tlačová správa, pozvánka
Andrej Jaroš - Boţena, Eva, Jana Brezinové, KONTINUUM - výstava, skladačka,
tlačová správa, pozvánka
Mgr. Peter Mikloš - UMELECKÁ BESEDA SLOVENSKÁ – výstava, katalóg, tlač. správa,
pozvánka
Mgr. Kristína Zvedelová - VOJTECH STAŠÍK – výstava, katalóg, tlač. správa, pozvánka
PhDr. Jarmila Kováčová - ĽUDO LETTRICH – Príbehy fotografie – výstava, článok, tlačová
správa, pozvánka
PhDr. Ľudovít Petránsky - ANDREJ AUGUSTÍN - FENG SHUI VERY MUCH - výstava,
skladačka, tlačová správa, pozvánka
PhDr. Marián Pauer - Karol KÁLLAY – SÚVISLOSTI – výstava, katalóg, tlačová správa,
pozvánka
Mgr. D. MatiaškováFerencová – IN.MEDIA.ART – výstava, skladačka, tlač. správa,
pozvánka
PhDr. Sabina Jankovičová – Palo MACHO, Jana HOJSTRIČOVÁ, Mimo tela – výstava,
články, katalóg, tlačová správa, pozvánka
Mgr. Barbora Sitárová - OĽGA KRÝSLOVÁ, Krajina Slovensko – výstava, katalóg, tlačová
správa, pozvánka
PhDr. Ladislav Skrak - Dielo, pocta, portrét, Ľ. ŠTÚR v Slovenskom výtvarnom umení 17

výstava, skladačka, tlačová správa, pozvánka
13.3. Ostatná prezentačná činnosť – konferencie, semináre, prednášky, besedy, tvorivé dielne,
kluby a krúžky a pod.
V roku 2015 sme zrealizovali celkom 291 jednotlivých kultúrno-výchovných akcií:
Konferencie, prezentácie a besedy s aktívnou účasťou:
Miroslav Haľák
- 27. - 28.11.2015, Viedeň – Miroslav Haľák - Odborné sympózium k dielu rakúskeho
výtvarníka EgonaSchieleho, autorský príspevok: Kozmomorfné a antropomorfné
štruktúry v diele EgonaSchieleho
- 4. - 5. 12. 2015, Báčsky Petrovec (Srbsko) - 13. Snemovanie slovenských
výtvarníkov ţijúcich v Srbsku, príspevok – Slovenský mýtus
- 30.09.2015, Olomouc – Workshop k téme digitalizácie, šírenia a prezentácie
obrazových úloţísk na internete, autorský príspevok: Virtuálna semióza – Ekonómia
obrazu a inflácia vizuálnej komunikácie
Ľubomír Kraľovanský
- 6. 6. 2015 – prezentácia TG v Paríţi
- 11. 11. 2015 – prezentácia projektu Slovenský svet vizuálneho umenia v rámci
zasadnutia Rady Slovákov pri matici slovenskej
- 4. - 5. 12. 2015, Báčsky Petrovec (Srbsko) - 13. Snemovanie slovenských
výtvarníkov ţijúcich v Srbsku, príspevok – Slovenský svet vizuálneho umenia
Tvorivé dielne a edukačné aktivity:
UMENIE NA VANDROVKE - prezentačné a edukačné aktivity s umením a o umení v
obciach regiónu Turiec.
MASTERCLASS - dielne pre dospelých, pričom účastníci mali moţnosť stretnúť sa s
autorom vystavených diel.
ATELIÉR RODINY - tvorivá dielňa ku aktuálnym výstavám, špeciálne pre rodiny s deťmi so
zámerom realizovať stretnutie rôznych generácií v tvorbe
DETSKÉ PÁRTY – na mieru šité oslavy narodenín plné kreativity, pri čom oslávenci a ich
priatelia spoznajú galériu a jej diela
Tvorivé dielne – tvorivý ateliér pre deti a mládeţ KOCÚR:
HURÁ, GALÉRIA! - špeciálny animačný program pre deti MŠ
UMENIE HROU II. - projekt detských tvorivých dielní pre deti MŠ, ZŠ a SŠ, v ktorom sa
deti formou vlastného tvorivého záţitku zoznamujú s najvýznamnejšími autormi a dielami zo
zbierok Turčianskej galérie – priamo v expozícií tvoria interpretácie na vystavené diel
ANIMÁCIE - animačné programy ku kaţdej z aktuálnych výstav.
MOSTY - cyklus tvorivých dielní pre deti zo špeciálnych základných škôl.
POZNAJ SVOJU GALÉRIU! - vzdelávací projekt pre deti ZŠ, ktorý deťom umoţňuje hravou
záţitkovou formou spoznať konkrétne diela stálej expozície
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GALANDA – TVORCA I BÁSNIK – projekt detských tvorivých dielní k 120. výročiu
narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia
ĽUDOVÍT ŠTÚR – TAK HO VIDÍM JA... - projekt detských tvorivých dielní venovaný 200.
výročiu narodenia Ľ. Štúra
TICHÉ VIANOCE – Vianoce s tvorivosťou detí
Klubové aktivity
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (16.05.2015)
POCTA GALANDOVI - Prehliadka novootvorenej výstavy pri príleţitosti 120. výročia
narodenia Mikuláša Galandu.
13. KOMNATA - nazretie do tajov depozitov galérie
ČO MÁM DOMA....- Máte doma obraz a nepoznáte autora, prípadne cenu? Doneste ho a
my Vám bezplatne poradíme.
NÁJDI...- objavovanie a spoznávanie diel rôznymi formami.
TO JE MÔJ...- prehliadka stálej expozície s cieľom vybrať si najzaujímavejšie diela.
ATELIÉR KOCÚR - tvorivé dielne pre deti i tých skôr narodených
PREDNÁŠKA: "Keď príroda hovorí a znie ako ozvena ľudskej duše." - Nový pohľad na
krajinu
FACE TO FACE
Zámerom cyklu prednášok je na príkladoch z diel v zbierkach TG demonštrovať verejnosti
dôleţité umeleckohistorické témy, metódy odborného prístupu k umeniu a predovšetkým
súvislostí daného umeleckého diela so širším historickým, politickým, náboţenským,
spoločenským, filozofickým a kultúrnym kontextom doby jeho vzniku a doby jeho
interpretácie.
Jednotlivé podujatia projektu:
26. 2. 2015 o 17.00
Diskusný večer o tvorbe s fotografom JindřichomŠtreitom pri jeho dielach za doprovodu
príjemnej hudby popretkávané výberov z poézie Andreja Platonova.
5. 3. 2015 o 17:00
Diskusný večer s výtvarníčkami Boţenou, Evou a Janou Brezinovými za doprovodu hudby.
Čítanie z knihy Ján Brezina Spievanie dospievanie.
23. 4. 2015 o 17.00 hod
Diskusný večer s Ľubomírom Longauerom - významnou osobnosťou slovenského grafického
dizajnu so širokým záberom tvorivej i výskumnej činnosti, drţiteľom tohtoročnej ceny
Dominika Tatarku.
4. 6. 2015 o 17.00
Diskusný večer o výtvarnom umení (Zita Kostrová), literatúre (Tomáš Holíč) a hudbe (Juraj
Dorica).
17.09.2015, Aktuálnosť tvárou v tvár tradícii – Expresionizmus a jeho rezonancie v
slovenskej výtvarnej moderne
19.11.2015, Divák tvárou v tvár znaku – Ako zobraziť smer vo výtvarnom umení a ako jeho
moţné rozpoznať
03.12.2015, Anjel tvárou v tvár človeku – Teológia zvestovania a výtvarné umenie na
Slovensku
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NEDEĽNÉ MATINÉ POD OBRAZMI
Návštevníci po koncerte si mohli navštíviť jednotlivé výstavy s lektorským výkladom.
20. 9. o 10:30 h.
Účinkovali: flautistka Kristína Vaculová, členka Filharmónie Brno, za klavírneho doprovodu
Pavly Reiffersovej, laureátky významných medzinárodných klavírnych súťaţí.
Na koncerte odzneli diela J. Brahmsa, C. Reineckeho, P.I.Čajkovského a iných svetových
skladateľov.
4. 10. 2015 o 10:30 h.
Účinkovali: Matej Arendárik, laureát významných medzinárodných súťaţ, ako napríklad
Praţské jaro, súťaţ J.N.Hummela v Bratislave, súťaţ LeošaJanáčka v Brne a iných.
Na koncerte odzneli diela R.Krausa, E.Suchoňa a svetovo známy cyklus M.Mussorgského Obrázky z výstavy.
18. 10. 2015 o 10:30 h.
Účinkovali: huslista Milan Paľa, klavirista Stanislav Slavíček
Na koncerte odzneli diela prevaţne neskoro romantické, sonáty K.Szymanowskeho, E.Elgara
a romancu S.Rachmaninova.
1. 11. 2015 o 15:30 h. (v kostole sv. Martina v Martine)
Účinkovali: slovenský organista Marcel Kapala
Na koncerte odzneli diela J. S. Bacha, F. Liszta, F. Mendelssohna – Bartholdyho a iných.
8. 11. 2015 o 10:30 h.
Účinkovali: ţiaci základných umeleckých škôl Martina a Vrútok
29. 11. 2015 o 10:30 h.
Účinkovali: turčianska rodáčka Jana Tajovská Krajčovičová, klaviristka Pavla Reiffersová.
Na koncerte odzneli árie J. S. Bacha, J. Haydna, ale takisto diela slovenských autorov M.
Schneidera - Trnavského a J. Greššáka.
13. 12. 2015 o 10:30 h.
Účinkovali: violončelistka Katarína Madariová, členka filharmónie Brno a klavirista Stanislav
Slavíček.
Na koncerte odzneli diela svetových autorov Igora Stravinského, OttorinaRespighi a Sergeja
Prokofieva.
13.4. Web stránka organizácie, jej aktualizácia.
Obsahovo webovú stránku zabezpečovala Patrícia Lipková, webmaster a grafický dizajn:
Ivan Bílý, koordinátor web stránky Ľubomír Kraľovanský.
Web stránka organizácie: www.turiecgallery.sk
Aktuálna webová stránka TG vznikala v druhej polovici roku 2010 a je aktualizovaná
priebeţne so zmenami výstavných a sprievodných aktivít TG.
V súčasnosti púirpravujeme novú vizualizáciu
13.5. Edičná činnosť – počet a názov edičných titulov.
UMELECKÁ BESEDA SLOVENSKÁ (1990 – 2015), katalóg 978-80-88686-76-7, 300 ks
VOJTECH STAŠÍK (1915 – 1978), katalóg 978-80-89664-27-6,

150 ks
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POCTA GALANDOVI, katalóg 978-80-88686-77-4,

400 ks

Karol KÁLLAY – SÚVISLOSTI, katalóg 978-80-88686-78-1,

400 ks

TO BE CONTINUED II, katalóg 978-80-88686-80-4,

300 ks

MACHO, HOJSTRIČOVÁ, Mimo tela, katalóg 978-80-88686-79-8,

300 ks

OĽGA KRÝSLOVÁ, Krajina Slovensko, katalóg 978-80-88686-81-1,

350 ks

SLOVENSKÝ SVET VIZUÁLNEHO UMENIA, katalóg 978-80-88686-10-0,

300 ks

Propagačný sprievodca – Slovenský svet vizuálneho umenia

500 ks

Propagačný sprievodca Turčianskou galériou, náklad

500 ks

13.6. Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách (rozhlas, televízia)
Všetky výstavy boli propagované vytlačenou pozvánkou (cca 200 kusov ku kaţdej výstave) a
taktieţ rozposielanie pozvánok prostredníctvom e-mailu – cca 550 adries médií, galérií,
výtvarníkov, inštitúcií a pravidelných návštevníkov galérie.
Ku kaţdej výstave bola vypracovaná minimálne jedna tlačová správa.
Všetky výstavy boli propagované formou plagátov a veľkoplošného banneru 240 x 240 cm na
budove TG, prostredníctvom citylightu pri objekte, propagáciou výstav vo vstupnom priestore
galérie.
Kaţdý mesiac bol vypracovaný a rozposlaný médiám program o aktuálnych výstavách a
aktivitách pre všetky vekové kategórie.
Pripravili sme viacero ponukových listov o výstavách, tvorivých dielňach pre ţiakov a
študentov, ktorými sme ich pozývali do galérie na rôzne podujatia.
Pravidelne sme zasielali aktuality do:
- regionálnych i celoslovenských printových médií – MY Turčianske noviny, Martinsko,
Novinky Turca, Echo, Sme – regióny, Pravda, Turčiansky telegraf… atď,
- na rôzne webové portály, internetové TV - Muzeum. Sk, Infoturiec.sk, Môj Martin,
TV Turiec, Turisticko-informačná kancelária Martin, TIK Ţilina, Turieconline a ďalšie,
- do rádií – Rebeca, Sever, Frontinus, Regina Banská Bystrica a iné.
- do televízií – TV Turiec, TV Severka, RTVS.
14. HOSPODÁRENIE KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE
(tabuľka 641 Beţné transfery + slovný komentár).
14.1. Rozpočet - bežný a kapitálový transfer
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli Turčianskej galérii
v Martine stanovené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2015. Pre Turčiansku galériu
v Martine vyplýva zabezpečiť podiel trţieb celkom k výrobným nákladom celkom minimálne
vo výške 3%.
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POLOŹKA

Pôvodný
rozpočet

Ú PRAVA
+ zvýšenie
- zníţenie

Výdavky celkom
/600+700/bez VLP , mesta
Martin,Úrad pre
slovákov...,UPSVaR,

137 600

KT 2 000
KT 250
KT 4 750
BT 1 500
BT 2 043
BT 24 000
1 035
KT 3 000

Z toho:
Beţné výdavky /600/

137 600

BT KZ 41
1 500 Tlač bibliografie Mikuláš Galanda

Nákup diel a zbierok /KZ41/
ŢSK 5% spoluf. Gran MK SR /KZ 41/
Nákup diel R.Sikora Grant MK SR
Bibliografia M.galandu /KZ 41/
ŢSK 5% spoluf. Gtant. MK SR /KZ 41
Granty MK SR /KZ 111/
Kultúrne poukazy
Nákup diel a zbierok /KZ41/

2 043 ŢSK 5% spoluf.Grantov MK SR
BT KZ 111 24 000 Granty MK SR
1 035 Kultúrne poukazy
Z toho:

Po úprave
176 178

166
178
-25 035
Granty MK SR
141 143

poloţky
610 /mzdy
620 /odvody/

84 467

- 1 508 € úprava záv.limitov na tovary a sluţby

82 959

29 522

- 769 € úprava záv.limitov na tovary a sluţby

28 753

630 tovary
a sluţby

23 611

KZ 41 1 500 € Vydanie kniţnej publikácie
bibliografia M.Galandu /ENERGY KRESBA/
KZ 111 24 000 € GRANT MK SR

640 Beţné transfery
GRANT MK SR /BT/

0

KZ 41 5% spoluf. Grantov ŢSK 2 043 € z toho:
289 € Reštaurovanie,zbierky maľby TG
310 € Pocta Galandovi
202 € Mobiliár pre odborné uloţenie. Zbierok
133 € Zabezpečenie zbierkového fondu
325 € Karol Kállay, Súvislosti
229 € Oľga Krýslová, Krajina Slovensko
251 € Mimo Tela, Jana Hojstričová a P.Macho
194 € To becontinued II
110 € Umenie hrou
1 035 € KULTÚRNE POUKAZY
2 266 € úprava záv.limitov na tovary a sluţby
11 € úprava záv.limitov presun z miezd
KZ 111 24 000 € z toho:
2 200 € Reštaurovanie,zbierky maľby TG
5 000 € Pocta Galandovi
3 600 € Mobiliár pre odborné uloţenie. Zbierok
2 500 € Zabezpečenie zbierkového fondu
4 000 € Karol Kállay, Súvislosti
2 000 € Oľga Krýslová, Krajina Slovensko
1 500 € Mimo Tela, Jana Hojstričová a P.Macho

54 455
- 25 035
Grant MK SR
29 420

11

25 035
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2 000 € To becontinued II
1 200 € Umenie hrou
1 035 € Kultúrne poukazy
Kapitálové výdavky /700
/nákup zbier.predmetov

VLASTNÉ PRÍJMY
celkom
V tom: vlastné trţby z
predaja, nájomné, reklama,
DARY KZ 71

0

KZ 41 2 000 Nákup umeleckých diel a zbierok
KZ 41
250 ŢSK 5% spoluf. Grantu MK SR
KZ 111 4 750 Nákup diel Rudolfa Sikoru
KZ 41 3 000 Nákup umeleckých diel a zbierok
KZ 46
400 Nákup umeleckých diel a zbierok
/List z Odboru kultúry a cestovného
ruchu 0181/2015/OKaCR-13 z 22.12.2015

8 000

8 000
8 000

8 000
0

1 000 MR Diagnostic s.r.o /M.Galanda/

1 000

1 000 Vstúpte prosím!
200 Kniha o MikulţšoviGalandoviENERGIA KRESIEB

Mesto Martin KZ 11H

0
ÚRAD PRE SLOVÁKOV
ŢIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
KZ 111
ÚRAD PRÁCE
SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY
610/ Mzdy
620/Odvody

10 400

1 500 Svet slovenského vizuálneho umenia

1 200
1 500

0
610 MZDY 2 988
KZ 11T1 ESF 85% ........ 2 214
KZ 11T2 ŠR 15% ....... 774
Celkom ......2 988
620 ODVODY 95
KZ 11T1 ESF 85% ........ 81
KZ 11 T2 ŠR 15% .......
14
Celkom...... 95

3 083

0
Počet zamestnancov /PO/

11,3

11,3

14.2. Čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia v €, upravený rozpis
záväzných ukazovateľov rozpočtu – komentár, zdôvodnenie.
Zastupiteľstvo ŢSK na svojom zasadnutí dňa 18. 12. 2014 uznesením č.5/8 schválilo rozpočet
ŢSK na rok 2015.V nadväznosti listom č. 1816/2015/OKaCR- 001 zo dňa 8. 1. 2015 boli
Turčianskej galérii stanovené záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu na rok 2015.
1. Na základe Dohody č. 22/2015/ORRaK o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Martin
poskytlo mesto Martin finančnú dotáciu vo výške 1 000 € na účel „Vstúpte prosím !
/podporených päť projektov 1/ Vojtech Stašík 2/ Pocta Galandovi 3/ To becontinued 4/
Socha v meste 5/ Oľga Krýslová.
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2. Darca MR Diagnostic s.r.o. Bratislava poukázal na základe Darovacej zmluvy finančný
dar v sume 1 000 € . Dar sa pouţil na zabezpečenie aktivít spojených s pripomenutím
120. výročia narodenia Mikuláša Galandu .
3. RO 1816/2015/OKaCR -003 zo dňa 29. 4. 2015 a po schválení 1. úpravy rozpočtu na rok
2015 Zastupiteľstvom ŢSK Uznesením 5/10 zo dňa 27. 4. 2015 boli upravené záväzné
limity výdavkov na rok 2015 z KT zdroj 41 v sume 2 000 € na nákup umeleckých diel a
zbierok.
4. Zmluva č. 0682/SK/2015 uzavretá medzi Úradom pre Slovákov ţijúcich v zahraničí za
účelom realizácie projektu Svet slovenského vizuálneho umenia na beţné výdavky vo
výške 1 500 €.
5. Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Martin uzatvoril Dohodu č. 19/2015/§54-VZ/MT
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných
zamestnávateľov v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania ÚoZ“. /mesačne
513,76 € /polrok 3 082,56 €/.
6. Na základe RO na rok 2015 č. listu 01816/2015/OKaCR-6 zo dňa 10. 7. 2015 a po
schválení 2. úpravy rozpočtu na rok 2015 Zastupiteľstvom ŢSK Uznesením č. 3/11 zo
dňa 6. 7. 2015 boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2015:
a) z BT KZ 111 dotácia z Grantu MK SR vo výške 13 300 €,
b) KZ 41 na 5% spolu financovanie ku Grantu MK SR vo výške 934 € na projekty: 1/
Reštaurovanie Zbierky a maľby TG, 2/ Pocta Galandovi, 3/ Mobiliár pre trvalé
odborné uloţenie zbierok 4/ Zabezpečenie zbierkového fondu
c) KZ 41 vo výške 1 500 € na vydanie kniţnej publikácie – bibliografia Mikuláša
Galandu s názvom ENERGY KRESBA
7. RO na rok 2015 č. 01816/2015/OKaCR-16 zo dňa 28.12.2015:
a) bola oznámená zmena účelu na Grafickú publikáciu a jazykovú korektúru ENERGIA
KRESBY“.
b) KT KZ 111 GRANT MK SR 4 750 € na nákup diel Rudolfa Sikoru a KZ 41 vo výške
250 € sú určené na 5% spolu financovanie dotácie ku grantu MK SR v sume 250 €
8. Na základe Dohody č. 38/2015/ORRaK/KP-PP o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
Martin poskytlo mesto Martin finančnú dotáciu vo výške 200 € na zabezpečenie vydania
kniţnej publikácie „Kniha o Mikulášovi Galandovi – ENERGIA KRESIEB.
9. Na základe RO na rok 2015 č. listu 01816/2015/OKaCR-8 zo dňa 24.9. 2015 a po
schválení 3. úpravy rozpočtu na rok 2015 Zastupiteľstvom ŢSK Uznesením č.6/12 zo dňa
21.9.2015 boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2015
a) BT KZ 111 dotácia z Grantu MK SR vo výške 10 700 €, KZ 41 na 5% spolu
financovanie ku Grantu MK SR vo výške 1 109 € na projekty: 1/ Súvislosti Karol
Kállay 2/ Mimo tela Jana Hojstričová, Pavol Macho 3/ Oľga Krýslová Krajina
Slovensko 4/ To be continued II 5/ Umenie hrou
10. RO 01816/2015/OKaCR-10 zo dňa 20.11. 2015 a po schválení 4. úpravy rozpočtu na rok
2015 Zastupiteľstvom ŢSK Uznesením 3/13 zo dňa 16. 11. 2015 boli upravené záväzné
limity výdavkov na rok 2015 z KT zdroj 41 v sume 3 000 € určené na nákup
umeleckých diel a zbierok.
11. Na základe RO na rok 2015 č. listu 01816/2015/OKaCR-13 zo dňa 22.12. 2015 a po
schválení 5. úpravy rozpočtu na rok 2015 Zastupiteľstvom ŢSK Uznesením č. 5/14 zo
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dňa 21. 12. 2015 boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2015 z BT KZ 111
dotácia z Grantu MK SR vo výške 1 035 € - kultúrne poukazy na 630 – Tovary a sluţby
12. Na základe listu Ţiadosť na nákup umeleckých zbierok – odpoveď z odboru kultúry
a cestovného ruchu 00300/2015/OKaCR-9 zo dňa 15. 12. 2015 bol zrealizovaný nákup
umeleckého diela od Petra Šabu v hodnote 1300 €, z ktorých 400 € bolo z vlastných
zdrojov KZ 46.
13. Na základe rozpočtového opatrenia 01816/2015/OKaCR-016 zo dňa 28. 12. 2015 úprava
záväzných limitov výdavkov
KZ 41 MZDY /610/ - 1 508 € a POISTNÉ A
PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ -769 € na Tovary a sluţby /630/ 2 266 € a Beţné
transfery /640/ 11 €. –nemocenské dávky
Úpravy rozpočtu Ţilinským samosprávnym krajom
Číslo úpravy
Schválený dňa
Uznesenie
1/2015
27. apríla 2015
5/10
2/2015
6. júla 2015
3/11
3/2015
21. septembra 2015
6/12
4/2015
16. novembra 2015
3/13
5/2015
21. decembra 2015
5/14
Príjmy beţné v €
Zdroj

Názov

11H
11T1
11T2
111

Transfery z rozpočtu obce
Zo štátneho rozpočtu UPSVR 85%
Zo štátneho rozpočtu UPSVR 15%
Zo štátneho rozpočtu Úrad pre Slovákov
ţijúcich v zahraničí
Zo štátneho rozpočtu GRANT MK SR
Transfery v rámci verejnej správy
z rozpočtu VUC
Príjmy z prenajatých priestorov
Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov
a zariadení, techniky a náradia

111
41
46
46

46
46
71

Za predaj tovarov a sluţieb
Z refundácie
Granty
SPOLU

Schválený
rozpočet
0
0
0
0

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
k 31.12.2015
1 200
1 200
2 621
2 621
462
462
1 500
1 500

0
137 600

25 035
141 143

25 035
141 143

1 439
166

1 439
166

1 639
833

5 325
1 070
0
145 600

5 325
1 070
1 000
179 961

6 653
1 070
1 000
183 156

Výdavky beţné v €
Zdroj

Názov

11H
11T1
11T2

630 Tovary a sluţby
610 Mzdy
620 Poistné do poisťovní

Schválený
rozpočet
0
0
0

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
k 31.12.2015
1 200
1 200
2 621
2 621
462
462

25

111
111
41
41
41

630 Tovary a sluţby USŢVZ
630 Tovary a sluţby Grant MK SR
610 Mzdy
620 Poistné do poisťovní
630 Tovary a sluţby

41
46
71

640 Transfery na nemocenské dávky

0
90 553
31 591
23 611

1 500
25 035
89 045
30 822
29 420

1 500
25 035
81 545
28 290
29 336

0
11
0
630 Tovary a sluţby
38 743
38 343
25 719
630 Tovary a sluţby
0
1 000
1 000
SPOLU
184 498
218 459
196 708
Vychádzame z finančného výkazu FIN 1-12 pričom mzdy za mesiac december 2014 sa
vyplácali v mesiaci január 2015 v sume 8 155 € a mzdy za december 2015 sa vyplácali
v januári 2016 v sume 10 127 €.
Príjmy kapitálové v €
Zdroj

Názov

Schválený
rozpočet

111
41

Transfery v rámci z rozpočtu VUC
Transfery v rámci z rozpočtu VUC
Spolu

0
0
0

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
k 31.12.2015
4 750
4 750
5 250
5 250
10 000
10 000

0
0
0
0

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
k 31.12.2015
4 750
4 750
5 250
5 250
400
400
10 400
10 400

Výdavky kapitálové v €
Zdroj

Názov

Schválený
rozpočet

111
41
46

Nákup umeleckých diel
Nákup umeleckých diel
Nákup umeleckých diel
Spolu

Nákup zbierkových predmetov v sume 400 € z vlastných zdrojov KZ 46 bol zrealizovaný
na základe usmernenia Ţilinského samosprávneho kraja z odboru kultúry a cestovného ruchu
.
14.3.Náklady, výnosy, sebestačnosť – (pozri Prílohu č.10)
Výnosy z hlavnej činnosti
Náklady z hlavnej činnosti
Sebestačnosť

195 495
211 098
5,60%

14.4. Príjmy a výnosy – z vlastnej činnosti, z tržieb, z predaja majetku, nájmu, príp. iné
výnosy, analýza príjmov podľa objektov (zo vstupného , z nájmu a iné)
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Výnosy z hlavnej činnosti
Skutočná výška vlastných výnosov v roku 2015 dosiahla výšku 9 886 €.
Plán

Skutočnosť

Príjmy vlastné spolu

8 000

10 195

Vstupné

2 380

2 563

20

8

Predaj propagačných materiálov

600

1 726

Výnosy z prenajatých priestorov

1 439

1639

Nájomné automobil Renault

166

833

3 395

2 356

0

1 070

%

Vlastné zdroje organizácie zdroj 46

Lektoráty, foto, kamera

Ostatné výnosy
Z refundácii

Podiel trţieb celkom k výrobným nákladom celkom za rok 2015 je vo výške 3,66%.
14.5. Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo, vodné
a stočné, telekomunikačné služby, cestovné.
Druh nákladov

Suma v EUR
2015

Spotrebované nákupy

501- Spotreba materiálu

13 559

502 -Spotreba energie

13 560

z toho: elektrina
teplo

Sluţby

3 775
9 672

vodné

113

504 – Predaný tovar

120

511 - Opravy a udrţiavanie

2 887

512 – Cestovné

3 229

Z toho: tuzemské

1 038
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Druh nákladov

Suma v EUR
2015
zahraničné

2 191

513 – Náklady na reprezentáciu
485
518 – Ostatné sluţby
Z toho stočné
Z toho: telekomunikačné sluţby
nájomné
Osobné náklady

813
1 612
6 085

521 – Mzdové náklady

86509

524 – Zákonné sociálne náklady

28 848

527 – Zákonné sociálne náklady

5 222

Dane a poplatky

538 – Ostatné dane a poplatky

Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

544 – Zmluvné pokuty a penále
548 – ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

Odpisy, rezervy a opravné
poloţky z prevádzkovej
a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového
rozlíšenia

551 – Odpisy dlhodobého

Finančné náklady

568 – Ostatné finančné náklady

SPOLU

41 000

694

39
10 500

hmotného majetku

2 922
1 524
211 098

Čerpanie nákladov predstavuje finančnú sumu 211 098 € , z ktorých :
- náklady na hlavnú činnosť predstavujú 173 722 €
- náklady na kultúrne aktivity 37 376 €.
Turčianska galéria v Martine uhrádzala náklady na prevádzku , opravy a údrţbu ako aj
obstaranie hmotného majetku z vlastných zdrojov. Vybrané poloţky:
- Hmotný majetok v sume 1 411 € /GSM brána, tlačiareň, monitor Philips, blesk Nikon,
kancelársku stoličku, barové stolíky.../
- Opravy a údrţba v sume 687 €. /Oprava EZS, vysokotlakové zariadenia v kotolni,
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-

-

opravy osobného automobilu Renault Masters/
Nájomné budova, výťah v celkovej sume 6 000 €, ktorý bol financovaný z viacerých
zdrojov: - z vlastných zdrojov 4 332 €
- z 5% spolufinancovania ŢSK grantov MK SR 167 €
- z prostriedkov Ţilinského samosprávneho kraja 1 391 €
- z grantu MK SR 110 €
Ochrana majetku objektu v sume 386 €
Revízie, kontroly zariadení v sume 442 €
Koncesionárske poplatky v sume 223 €

14.6. Mzdové náklady
Na základe dohody uzavretej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Martin od 1. 4. 2015
do 30. 9. 2015 v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ pre subjekty
nevykonávajúce hospodársku činnosť sme zamestnali jedného uchádzača a jeho cena práce
nám bola vo výške 95% refundovaná.
Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru– finančné prostriedky v sume 563 € boli
vyplatené za práce v vstupenkovej pokladni a vrátnici, zabezpečenie dozoru na výstavách.
Z prostriedkov Z ÚPSVaR
ŢSK

Spolu

Mzdové prostriedky
celkom bez OON

82 959

2 988

85 947

Z toho: tarifné platy

65 755

2 214

67 969

príplatky

13 224

774

13 998

odmeny

3 980

0

3 980

Dohody - OON

563

0

563

83 522

2 988

86 510

Mzdové
prostriedky .spolu

Pohyb zamestnancov :
Vstup traja zamestnanci a výstup štyria zamestnanci. Boli obsadené pracovné miesta na
funkciu PR manaţér na plný pracovný úväzok , historik umenia na plný pracovný úväzok
a pokladník-informátor na pracovný úväzok 0,2.
Turčianska galéria zamestnávala štyroch zamestnancov na určitú dobu a sedem
zamestnancov na kratšie úväzky /0,8 – 1 zamestnanec, 0,7 jeden zamestnanec, 0,6 - 1
zamestnanec, 0,5 – jeden zamestnanec , 0,3 – jeden zamestnanec a na 0,2 – dvaja
zamestnanci/
14.7. Tvorba odpisov a finančné krytie:
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Odpisy boli tvorené vo výške 2 922 € , z ktorých :
KZ 41 z finančných prostriedkov ŢSK 641 €
KZ 111 z finančných prostriedkov Grantu MK SR 2 281 €
14. 8. Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok,
pohľadávky.
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Výnosy ..................... ….195 494,48 €
Náklady ...................... 211 097,93 €
Hospodársky výsledok - 15 602,95 €
V roku 2014 sme získali vlastné príjmy z digitalizácie vo výške 30 903,60 €. Z takto z
vytvorenej rezervy sme v roku 2015 postupne investovali do sluţieb a tovarov, ktoré sme si
v predchádzajúcich rokoch nemohli dovoliť. Zakúpili sme nový PC s tlačiarňou a monitorom,
blesk, prvky na výstavnícku činnosť, materiál na uskladnenie diel do depozitu, časť akvizícií
a pod. Záporný hospodársky výsledok v roku 2015 neovplyvnil celkovú ekonomickú stabilitu
TG.
Záväzky krátkodobé
Účet
Dodávateľ
321
Turčianska vodárenská spoločnosť
a.s. Kuzmányho 25,MT
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
T-COM Bajkalská 28, Bratislava

331
336
342
379

Ţilinský samosprávny kraj,
Komenského 48,Ţilina
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky sociálne a zdravotné
poistenie
Daň z príjmu
Iné záväzky

Záväzky dlohodobé
472
Účet sociálneho fondu
Pohľadávky krátkodobé
Účet
Odberateľ
311
M-FalconNadeHejnej , Martin
M-Falcon, NadeHejnej , Martin

Názov záväzku
Vodné, stočné, zráţky
20.11.2015-31.12.2015
Dodávka tepla za 12/2015
telefónne poplatky, pevné linky
12/2015
Hovorné12/2015 -mobilné
telefóny
Vyplatenie miezd za 12/2015
Odvody z miezd za 12/2015

suma
193,18
329,47
13,60
25,16
5 313,35
3 475,98

Z miezd za 12/2015
Zráţky zo mzdy za 12/2015

657,77
679,51

Záväzky zo sociálneho fondu

115,22

Názov záväzku
Refundácia nájomcovi za
odber tepla 12/2015
Refakturácia nájomcovi za

suma
51,78
101,35
30

Mesto Martin, Vajanského
námestie, Martin
Ing. Ľubomír Kraľovanský,
J.Mazúra 4453/30,MT
Ing. Torma Jaroslav, Jilemnického
2, Martin
Mesto Martin, Vajanského
námestie, Martin

315
335

Ján Maťovčík-Falcon , spol.s.r.o.
Nade Hejnej 2, Martin
Stredoslovenská energetika a.s. Pri
Rajčianke 8591/4B, Ţilina
Pohľadávky voči zamestnancom

odber vody,stočné,zráţková
voda 12/2015
Refakturácia za tepla 12/2015

65,17

Mobil hovory za 12/2015

25,67

Mobil hovory za 12/2015

1,75

Refakturácia za odber
elektrickej energie za pouţitie
klimatizácie v sobášnej
miestnosti za 1-12/2015
REfakturácia nájomcovi za
odber energie za 1-12/2015
Preplatok elektrickej energie
od 1.1.2015 do 31.12.2015
Osobný automobil Škoda
Renault Master , MT 942-CK
zostatok PHM v nádrţi

140,14

3,04
559,09
104,98

14.9. Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie)
Zdroj

Názov

41

Transfery z rozpočtu
VUC
Transfery z rozpočtu
VUC /Grant MK SR/

111

Schválený
rozpočet
0
0

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
5 250
5 250
4 750

4 750

10 000

10 000

Turčianskej galérii boli pre rok 2015 pridelené účelové kapitálové finančné prostriedky zo
Ţilinského samosprávneho kraja na nákup zbierkových predmetov v sume 5 000 €.
Finančné prostriedky boli pouţité v plnej výške na nákup diel Rudolf Fila, M. T. Mitrovského,
A.Ševčíkovej-Marčekovej a Petra Šaba.
5% spolufinancovanie grantov MK SR predstavovalo 250 € na nákup diel k projektu „Rudolf
Sikora v zbierkach Turčianskej galérie“. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.
Z Grantového systému MK SR vo výške 4 750 € boli účelovo určené na projekt „Rudolf
Sikora v zbierkach Turčianskej galérie“ finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.
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14.10. Objem finančných prostriedkov získaných z Grantového systému MK SR (zdroj 111)
a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné)
2015

GRANT MK
SR

Spolufin.
GRANTU
MK SR ŢSK

MESTO
MARTIN

ÚRAD PRE
SLOVÁKOV
ŢIJÚCICH V
ZAHRANIČÍ

DARY

Zmluvy o
reklame

1 000
/MR
Diagnost
ic spol.

POCTA
GALANDOVI
Oľga Krýslová
TO BE CONTINUED
II

760
zápočtom
Runica
Slovakia s.r.o

1 000

600
M-Falcon
s.r.o.
POCTA
GALANDOVI
Publikácia
o Mikulášovi
Galandovi
„ENERGIA
KRESBY“
REŠTAUROVANIE
11 diel Zbierky maľby
TG
Mobiliár pre trvalé
odborné uloţenie
zbierok TG
Zabezpečenie
zbierkového fondu
/III.etapa/
TO BE CONTINUED
II
MIMO TELA
Jana Hojstričová,
PaloMacho
Oľga KrýslováKrajina Slovensko
Súvislosti KAROL
KÁLLAY

5 000

UMENIE HROU
Svet slovenského
vizuálneho umenia
Kultúrne poukazy
BT Grant MK SR
celkom
KT Grant MK SR

310
200

2 200

289

3 600

202

2 500

133

2 000

194

1 500

251

2 000
4 000

229
325

1 200

110
1 500

1 035
25 035

2 043

1 200

1 500

1 000

1 360
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Rudolf Sikora
v zbierkach TG
CELKOM

4750

250

29 785

2293

14.11. Objem finančných prostriedkov vynaložených na údržbu a obnovu národných
kultúrnych pamiatok, z toho z rozpočtu ŽSK, z vlastných zdrojov, z mimorozpočtových zdrojov
– priložte Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2015.
K hodnotenému obdobiu neboli vynaloţené finančné prostriedky na obnovu a údrţbu,
nakoľko Turčianska galéria v Martine nie je vlastníkom budovy, v ktorej sídli.
14.12. Vykonávaná podnikateľská činnosť (obsah činnosti, výška príjmov).
Nebola vykonávaná podnikateľská činnosť.
15. ZMLUVY – zoznam uzatvorených zmlúv, z toho:
15.1. Dodávateľské
15.2. Odberateľské
15.3. Iné (okrem zmlúv o výpoţičke – sú súčasťou odbornej časti).
Komisionárske zmluvy
- Vydavateľstvo SLOVART, spol..s.r.o. Bratislava. Predaj kniţnej publikácie IN
OPTIMA FORMA
- Juraj Štefuň - GEORG, Ţilina. Predaj publikácue „Ruţový akt“
- Andrej Augustín, Bratislava. Predaj publikácie „ Prizávam farbu tvrdá väzba,
Priznávam farbu mäkká väzba“
- Vydavateľstvo PALLAS ,Viliam Šimo, Piešťany.Monografia Mikuláš Galanda
Zmluvy o propagácii a reklame
- Slov Media Group, s. r. o. - Televízia Severka, Propagácia prostredníctvom činností,
ktoré zabezpečuje a ich medializácia prostredníctvom dodávateľa
- Runica Slovakia, s.r.o. Bratislava, Propagácia obchodného mena na pasáţi Tulip center
Martin
Zmluvy o spolupráci
LambdaLife, a.s. Bratislava. Spolupráca pri krátkodobej výstave objednávateľa
13 .4. a 14. 4. 2015
- Zväz múzeí na Slovensku, Banská Bystrica. Spolupráca na realizácii Noci múzeí
a galérií 2015
- OZ PRO ART AGENCY, Martin. Spolupráca pri realizácii podujatia v rámci
medzinárodného projektu Slovenský svet vizuálneho umenia
- Občianske zdruţenie LUSCINA, Martin. Organizovanie podujatí Nedeľné matiné pod
obrazmi v priestoroch Turčianskej galérie
Darovacia zmluva
- MrDiagnostic, s.r.o Bratislava. Finančný dar na zabezpečenie aktivít spojených
s pripomenutím si 120. Výročia narodenia Mikuláša galandu
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Licenčné zmluvy
- TVORIVEC,s.r.o Martin. Právo pouţívania diela, Grafický manuál s logami
v rôznych vyobrazeniach
- Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava. Udelenie licencie k audovizuálnemu dielu
pod názvom „Portréty,ep.. !Mikuláš Galanda“
- Rudolf Sikora, Bratislava. Udelenie súhlasu autora Rudolfa Sikoru na pouţite diel
16. OCENENIA ORGANIZÁCIE A JEJ PRACOVNÍKOV – regionálne, celoslovenské,
medzinárodné.
17. INOVÁCIE, KREATIVITA ČINNOSTI KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE, VÍZIE,
PERSPEKTÍVY ROZVOJ
Činnosť TG sa riadi z Koncepcie rozvoja činnosti TG do roku 2018. Koncepcia je
rozpracovaná do nasledovného ročného plánu.
V roku 2016 plánuje realizovať nasledovné aktivity:
Vedecko výskumná činnosť
a) Výskum kresby a grafiky v zbierkach TG a vytvorenie výstavného súboru za
účelom realizácie výstav v zahraničí.
b) Dokončenie výskumov a vydanie publikácií
ENERGIA KRESBY – Mikuláš Galanda
Bibliografia – Andrej Rudavský
c) Výskum tvorby a diela turčianskeho rodáka Jozefa Vrtiaka
Ochrana zbierkových predmetov
2.1. Plán odborného ošetrenia zbierkových predmetov
a) Beţná očista a starostlivosť o zbierkový fond TG
b) Reštaurovanie diel v zbierkovom fonde s cieľom ich pouţitia na výstavách,
v pripravovanej reinštalácii stálej expozície a s dôrazom na priority TG:
c) Rámovanie a oprava rámov diel v zbierkovom fonde s cieľom ich pouţitia na
výstavách, v pripravovanej reinštalácii stálej expozície a s dôrazom na priority
TG.
2.2 Uloţenie zbierkových fondov a ich ochrana
a) uloţenie zbierok kresby a grafiky podľa autorov do nových výkresových skríň
v oboch depozitároch
b) vytvorenie informačného systému v depozitoch
Akvizičná činnosť
- Získanie diel významných autorov s celoslovenským významom – Andrej rudavský,
David Javorský,
- Získanie diel významných regionálnych autorov (Oľga Krýslová, Gejdoš, Illovský,....)
- Nákup diel významných umelcov slovenského pôvodu ţijúcich a tvoriacich
v zahraničí.
Prezentačná a odborná činnosť
a) Výstavy TG realizované v zahraničí na základe medzinárodnej spolupráce:
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KRAJINA SLOVENSKO (Oľga Krýslová) – Londýn,
4. 6. 2016 – vernisáţ výstavy v galérii Veľvyslanectva SR v Londýne
2. 7. 2016 - vernisáţ výstavy realizovaná pri príleţitosti Predsedníctva SR v Rade
EÚ v galérii 12 Stars Gallery London
SÚVISLOSTI ( Karol Kállay) – 9.11. 2016 – vernisáţ výstavy v Haife (Izrael)
BIENÁLE FANTÁZIE – ponuka výstavy zostavenej z najúspešnejších prác
b) Výstavy venované turčianskym umelcom
GEJDOŠ – ILLOVSKÝ
SSUŠ Martin – 10. výročie zaloţenia
FOTOKLUB Karola Plicku – skupinová výstava
Gustáv HEGEDÜŠ – fotografia
OSLAVA KARIKATÚRY – Bruno Horecký
CESTY HĽADANIA – Jitka Petrikovičová
IN FOCUS – pripomínanie si osobností vizuálneho umenia Turca
c) Výstavy venované mimoturčianskym umelcom
POVEDOMÉ FORMY – Andrej Rudavský
POCTA ANDREJOVI RUDAVSKÉMU – David Javorský
BIENÁLE Slovenskej výtvarnej únie
d) Výstavy venované slovenským umelcom ţijúcim a tvoriacim v zahraničí
VISIONART – Martin Oscitý (Mníchov)
e) Realizácia dlhodobých projektov
BIENÁLE FANTÁZIE 2016
TRIENÁLE UMENIA KNIHY 2016
f) Edukačné aktivity
FACE TO FACE - odborné reflexie k dielam v zbierkach TG
MASTERCLASSE – tvorivé dielne pre dospelých s autormi vystavujúcimi v TG
ATELIÉR RODINY – tvorivé dielne pre celé rodiny
ATELIÉR KOCÚR – tvorivé dielne pre deti
ŠKOLY - Umenie hrou – tvorivé dielne
Animačné programy - Hurá galéria, Poznaj svoju galériu,
UMENIE NA VANDROVKE – prezentačné a edukačné aktivity s umením a o umení
v obciach regiónu Turiec
STRETNUTIE S LEGENDAMI – rozprávanie o významných Slovákoch, ktorí sa
presadili vo svete umenia a kultúry
Viacţánrové podujatia – Hudba pod obrazmi,....
g) ART ZÓNA
Vytvoriť ideový zámer (umelci, záujmové zoskupenia, odborná i laická verejnosť)
V spolupráci s mestom Martin a ŢSK pripraviť stavebný projekt na rekonštrukciu
a úpravu priestorov
h) TÝŢDEŇ GALÉRIE, NOC MÚZEIÍ A GALÉRIÍ
i) SLOVENSKÝ SVET VIZUÁLNEHO UMENIA
Pokračovať v realizácii celkovej vízie dlhodobého projektu
Rozvoj ľudských zdrojov
- Účasť na rôznych školiacich a vzdelávacích aktivitách
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Podporovať neformálne skupiny a zdruţenia zaoberajúce sa a podporujúce výtvarné
umenie Turca.
- Spolupracovať s umeleckými školami
Legislatívno-finančná oblasť
- Implementácia právnych noriem do systému TG
- Vytvoriť systém získavania finančných prostriedkov z rôznych zdrojov
- Tvorba projektov do medzinárodných grantových schém
Ostatné činnosti
a) Dotvorenie nového webového portálu TG
b) Pripraviť ideový zámer reinštalácie stálej expozície (2017 – 30 rokov prvej stálej
expozície)
c) Rozvinúť činnosť Klubu priateľov umenia pri TG
d) Odbornú činnosť podporiť rôznymi propagačno -marketingovými aktivitami
- rôzne akciové aktivity,
- predaj produktov so značkou TG (magnetky, zápisníky, víno, kalendáre 2017,...),
- zviditeľnenie na rôznych sociálnych sieťach,
- realizovať rôzne viacţánrové podujatia,
- spolupracovať s rôznymi subjektmi s cieľom prezentácie TG
-

II. ODBORNÁ ČINNOSŤ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE (podľa jednotlivých typov
kultúrnych organizácií: kniţnice, kultúrne strediská, múzeá, galérie, hvezdárne,
divadlá)
ODBORNÁ ČINNOSŤ MÚZEÍ A GALÉRIÍ
1. Expozície:
1.1.
1.2.
1.3.

počet a názvy prevádzkovaných expozícií v jednotlivých objektoch:
1
počet a názvy novovzniknutých expozícií (spolupodieľanie sa na tvorbe expozície
vo vlastných objektoch/ v objektoch iných inštitúcií )
počet a názvy revitalizovaných expozícií

2. Zbierky:
1.1. akvizičná činnosť (Tabuľka č. 1.)
- počet získaných zbierok. predmetov
- kúpou
- darom
- výška investovaných finančných prostriedkov
- grant MKSR
1.2. stav evidencie zbierok (Tabuľka č. 2)
program evidencie zbierok, v I. a
program evidencie zbierok II. stupni evidencie,
počet nespracovaných zbierok,

42
12
30
10 400
4 750

3829
3778
24 diel – 71 kusov
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-

počet zb. predmetov v elektronickej. evidencii,
počet zb. predmetov evidovaných v CEZMUZ/CEDVU)
počet verifikovaných predmetov pre digitalizáciu v CEDVU

3848
3848
59

1.3. odborná ochrana zbierkových predmetov
–
počet reštaurovaných zbierkových predmetov:
5 diel, z toho dve obojstranné
–

–

–

TG nemá v reštaurátora,( dodávateľsky): z grantu MKSR
vynaloţené finančné prostriedky (z vlastných zdrojov, z rozpočtu ŢSK, z
grantov, iné):
Grant MK SR na reštaurovanie vo výške
2 200
ŢSK spolufinancovanie
289
Grant MK SR na obnovu zbierkových predmetov
3 600
ŢSK spolufinancovanie
202
Vrátené na MKSR – 272,68.- € - vysúťaţené niţšie ceny výkresových skríň
revízie zbierkových predmetov na jednotlivých oddeleniach – riadne,
mimoriadne (ak boli realizované):
Riadna revízia zbierkového fondu - realizované v 2013 roku
podľa počtu zb. predmetov sa vykonáva revízia kaţdé tri roky.

1.4. vývoz zbierkových predmetov a zapožičanie zbierkových predmetov :
Vývoz zbierkových predmetov zo zbierky TG v roku 2015 - 0
Zapoţičaných 225 diel v poistnej hodnote 5 550 330,- €
3. Výstavná činnosť:
3.1. Výstavy (druh) (Tabuľka č. 4)
– vlastné - 13
– prevzaté – 3 (In Optima forma, E. Shillo, Ľ. Štúr)
– vyvezené – 1 (M. Galanda - Paríţ)
– v repríze - 2 (P. Šabo - Bratislava, Ľ. Lettrich – Turčianske Teplice)
4. Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie
priloţte výkaz o činnosti múzea /galérie za rok 2015, ktorý kaţdoročne vyplňujete pre
SNM a MK SR

Ing. Ľubomír Kraľovanský
Riaditeľ TG
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