SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
TURČIANSKEJ GALÉRIE V MARTINE,
KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI ŽSK
ZA ROK 2016

Martin, február 2017

OBSAH

I.

Všeobecná časť

1. Úlohy a miesto kultúrnej organizácie v národnom systéme kultúrnych organizácií
str.
2. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie, priestorové podmienky,
výstavba, rekonštrukcie
str.
3. Návštevnosť kultúrnej organizácie
str.
4. Ročné dane z nehnuteľností
str.
5. Riadiaca a kontrolná činnosť
str.
6. Vzájomná koordinácia a kooperácia
str.
7. Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku 2016
str.
8. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie, výpočtová technika,
elektronické médiá
str.
9. Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie, sponzorské
príspevky, fundraising
str.
10. Personálna oblasť, personálne vybavenie
str.
11. Práca s dobrovoľníkmi
str.
12. Účasť pracovníkov a riaditeľa na poradách, školeniach,
seminároch, zahraničných služobných cestách
str.
13. Public relations
str.
14. Hospodárenie kultúrnej organizácie
str.
15. Zmluvy
str.
16. Ocenenia organizácie a jej pracovníkov
str.
17. Inovácie, kreativita činnosti kultúrnej organizácie, vízie,
perspektívy rozvoj
str.
II.
1.
2.
3.
4.

4
5
8
8
8
9
11
12
12
13
14
14
15
23
37
37
38

Odborná činnosť kultúrnej organizácie
Expozície
Zbierky
Výstavná činnosť
Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie

str.
str.
str.
str.

40
40
41
41

2

PRÍLOHY
Príloha 1:
Príloha 2:
Príloha 3:
Príloha 4:
Príloha 5:
Príloha 6:
Príloha 7/1 - 3:
Príloha 8:
Príloha 9:
Príloha 10:

zoznam motorových vozidiel
poistenie majetku
návštevnosť
daň z nehnuteľnosti
spolupráca s mestami, obcami a 3. sektorom
medzinárodná spolupráca
elektronizácia
projekty
zamestnanci
sebestačnosť

TABUĽKY
Tabuľka 1:
akvizičná činnosť
Tabuľka 2:
evidencia zbierok
Tabuľka 3.
zapožičanie a vývoz zbierkových predmetov
Tabuľka 4:
výstavnícka činnosť
Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie KULT (MK SR) 6 - 01

3

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
TURČIANSKEJ GALĚRIE V MARTINE,
KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI ŽSK ZA ROK 2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 žijúcich a tvoriacich
v regióne Turiec i na celom území Slovenska. Turčianska galéria 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 2016 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít
určených v pláne činnosti na rok 2016, plnenie vedecko-výskumných úloh a pod.).
Úlohy a činnosti Turčianskej galérie v Martine vychádzali z koncepcie rozvoja činnosti
Turčianskej galérie do roku 2018 a ročného plánu Turčianskej galérie na rok 2016. Dôraz
sme položili na stabilizovanie odborných činností prostredníctvom odborných pracovníkov.
Boli sme úspešní v grantovom systéme MK SR.
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Vo vedecko-výskumnej činnosti, sme dokončili práce v oblasti tvorby Mikuláša Galandu.
Výskum kresby Mikuláša Galandu mal byť v roku 2016 zavŕšený vydaním publikácie Energia
kresby. Z časového hľadiska sa vydanie publikácie presunulo do roku 2017.
V oblasti akvizícií sa nám podarilo do zbierkového fondu získať celkom 4 diela a to od
autorov Andreja Rudavského 3 diela a Dávida Javorského 1 dielo.
Pokračovali sme v odbornom ošetrovaní zbierkového fondu, pričom sme ošetrili celkom 13
diel.
V roku 2016 sme dokončili digitalizáciu zbierkových predmetov do CEDVU a pripravujeme
ďalšie diela na digitalizáciu v roku 2017.
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
18 vlastných výstav, 1 prevzatá a vyviezli sme 6 výstavy (Karlol Kállay - Súvislosti – Česká
republika a Izrael, Andrej Rudavský a Galandovci – Povedomé formy – Poľsko, Nemecko,
Oľga Krýslová – Landscap – Anglicko, Bienále fantázie 2016 - Francúzsko.
V roku 2016 sme pokračovali v osvedčených edukačných aktivitách pre deti a mládež 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, Ateliér rodiny.
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 knižnice 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

97 813



Okres Turčianske Teplice

16 244

2. MAJETOK VO VLASTNÍCTVE ŽSK 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 žiadny nehnuteľný majetok a ani nemá v správe nehnuteľný
majetok, ktorý je vo vlastníctve ŽSK.
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2.2. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností
Hlavná budova – Župný dom je po celkovej rekonštrukcii. Budovy, ktoré sa nachádzajú pri
hlavnej budove, tzv. hospodársky dvor, sú vo veľmi zlom stave. Do priestorov zateká, jedna
z miestností sa vôbec nedá využívať na uskladnenie drobného hmotného majetku. Na objekte
je nevyhovujúca strecha, cez ktorú zateká. V roku 2016 sme nezaznamenali žiadne iné
nedostatky. Všetky poruchy na budovách boli nahlásené majiteľovi budov, t.j. Mestu Martin,
ktorý v rámci Plánu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta, plánuje
rekonštrukciu hospodárskych budov. Mesto Martin aj v roku 2016 bolo v nútenej správe,
takže k realizácii nedošlo.
2.3. Súpis spravovaných národných kultúrnych pamiatok.
Župný dom, sídlo Turčianskej galérie, 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 žiadny nehnuteľný majetok. Budova, v ktorej sídli, je majetkom
Mesta Martin.
Celkové priestory v budove:
Z toho:
- výstavné priestory:
- prevádzkové priestory:

1 584,67 m2
491,61 m2
1 093,06 m2

Záhrada:
337,33 m2
( majiteľom záhrady je Mesto Martin, ktorú Turčianska galéria nemá v prenájme, ale po
dohode s majiteľom ju môžeme bezplatne využívať).
2.5. Prevádzkové priestory prenajatých iným – názov subjektu, plocha a cena prenájmu
(vyčísliť rozsah a sumu).
Mesto Martin, majiteľ budovy, povolilo Turčianskej galérii, ktorá je v prenájme, prenajímať
časť z prevádzkových priestorov, prevádzkovateľovi M - FALCON, s.r.o. na prevádzkovanie
Cafee Gallery.
Prenajatá plocha:
Cena prenájmu:

39,96 m2
1 439,- €/rok
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2.6. Prevádzkové priestory prenajaté od iných subjektov.
V prenájme je budova Župného domu pre Turčiansku galériu od Mesta Martin, o celkovej
rozlohe 1584,67 m2, ročné nájomné predstavuje sumu 6 000,- €. V sume prenájmu je
zahrnutá aj suma za používanie výťahu v budove.
2.7. Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov spolu,
z toho za rok 2016).
V roku 2016 neboli prevedené žiadne rekonštrukčné práce na budove, kde sídli Turčianska
galéria.
2.8. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované práce,
objem finančných prostriedkov za rok 2016).
Majiteľovi budovy, kde sídli Turčianska galéria, Mestu Martin sa podarilo získať finančné
zdroje z Európskej únie a investovať v r. 2008 – 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.
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).
V roku 2009 Turčianska galéria zakúpila jedno služobné motorové vozidlo, úžitkového typu,
značky Renault Master VP, ŠPZ: MT 942 CK, rok výroby 2009, počet najazdených
kilometrov v r. 2016 bolo 23 379 km. Stav počítadla kilometrov k 31.12.2016 bol 133 360
km. Havarijná a zákonná poistka je uzavretá vo výške 330,18 €/rok.
2.10. Poistenie majetku – skutočnosť, požiadavka /objem finančných prostriedkov
rozčlenených 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 Kooperatíva a.s. a Žilinským
samosprávnym krajom. Poistka za majetok predstavovala v roku 2016 sumu 427,- €.
Majetok je poistený pre prípad združeného živelného poistenia a pre prípad odcudzenia.
Na osobný automobil, Renault Master VP, MT 942 CK, je uzatvorené havarijne poistené a
povinné zmluvné poistenie, v sume 330,18 €.
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2.11. Poistenie zbierkového fondu.
Žilinský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Turčianskej galérie, má uzatvorenú zmluvu pre
poistenie majetku s poisťovňou Kooperatíva a.s. , ktorú spravuje spoločnosť RESPECT
Slovakia s.r.o. Žilina.
V roku 2016 bol poistený hmotný majetok Turčianskej galérie a výška poistnej sumy
zbierkového fondu Turčianskej galérie predstavuje sumu 834 571,37 €.
2.12. Plnenie úloha na úseku BOZP, PO.
Turčianska galéria má uzatvorenú zmluvu s externou firmou Ján Borievka DEVIL FIRE
Servis, Martin, na vykonávanie práce na úseku BOZP a PO. Plnenie úloh na danom úseku je
kontrolované príslušným odborom ŽSK, ako aj Hasičským zborom SR.
Na základe kontroly odborového zväzu SLOVES, ktorá bola vykonaná v roku 2015, boli
zistené nedostatky a tieto nedostatky boli odstránené v roku 2016.

3. NÁVŠTEVNOSŤ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE – priložte tabuľkový prehľad
Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK(pozri Prílohu č. 3).
Turčiansku galériu v roku 2016 navštívilo spolu 17 599 návštevníkov.
4. ROČNÉ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ – priložte tabuľkový prehľad - Daň z
nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK(pozri Prílohu č. 4).
Daň z nehnuteľnosti za rok 2016 bola v prevádzkovej réžii Mesta Martin, vzhľadom k tomu,
že je majiteľom budovy.
5. RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ.
5.1. Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti.
Vnútorná kontrolná činnosť v Turčianskej galérii bola formou porád, na ktorých sa priebežne
kontrolovali a vyhodnocovali jednotlivé úlohy. Hlavný dôraz sa kládol na dodržiavanie:
a) smernice č. 3/2013 o verejnom obstarávaní,
b) príkazu 2/2014 o zverejňovaní informácií na webovej stránke a sociálnych sieťach,
c) dodržiavanie organizačného poriadku a pracovného poriadku.

8

5.2. Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov (Útvar hlavného kontrolóra ŽSK,
kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších subjektov...).
V roku 2016 nebola vykonaná žiadna kontrola kontrolných orgánov v Turčianskej galérii.
6. VZÁJOMNÁ KOORDINÁCIA A KOOPERÁCIA.
6.1. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
V roku 2016 Turčianska galéria, pri zabezpečovaní svojich odborných aktivít, spolupracovala
s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Oravskou galériou v Dolnom
Kubíne a Považskou galériou umenia v Žiline. Spolupráca spočívala pri výpožičke
umeleckých diel a vzájomnej odbornej komunikácii.
6.2. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov.
Turčianska galéria spolupracovala pri výpožičke umeleckých diel na výstavy, so Slovenskou
národnou galériou v Bratislave.
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 ).
-

-

Projekt Číselná krajina – partneri: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR,
Žilinský samosprávny kraj, Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti, spolupráca
s občianskym združením Pro Art Agency, spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich
v zahraničí, spolupráca s Galériou dieťaťa v Toruni, spolupráca s Asociáciou
Francúzsko slovenského priateľstva,
Projekt Mosty - dlhodobá spolupráca so špeciálnou základnou školou na ulici Pavla
Mudroňa v Martine – projekt pre handicapované deti,
Program MDD v galérií - spolupráca so základnou školou na ulici Jahodnícka
v Martine,
Svet slovenského vizuálneho umenia v Rijeke – spolupráca s občianskym združením
Pro Art Agency, spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
Projekt Umenie hrou III. – spolupráca s materskými, základnými školami a strednými
školami v okrese Martin.
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6.4. Medzinárodná spolupráca – prehľad subjektov a aktivít – priložte tabuľkový prehľad
Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri
Prílohu č. 6).
Svet slovenského vizuálneho umenia v Rijeke (Chorvátsko) – spolupráca Turčianskej galérie
s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a s OZ Pro Art Agency.
6.5. Najvýznamnejší partneri – domáci, zahraniční.
-

Občianske združenie Pro Art Agency,
Mesto Martin,
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
Asociácia Francúzsko slovenského priateľstva,
Materské, základné a stredné školy v okrese Martin,
Umelecké školy v okrese Martin.

Zahraniční partneri:
-

Múzeum vojvodinských Slovákov Báčsky Petrovec,
Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov.

6.6. Problémové oblasti, perspektívy rozvoja spolupráce.
-

finančné prostriedky,
nízka návštevnosť,
nedostatočná mediálna podpora zo strany verejnoprávnej RTVS,
jazyková bariéra.

Perspektívy rozvoja spolupráce sú v nasledovných oblastiach:
-

edukačné aktivity pre študentov a širokú verejnosť,
organizovanie lektorátov, konferencií na tému výtvarného umenia,
ponuka zaujímavých výstavných a umeleckých projektov, zameraných pre čo najširšiu
verejnosť,
vytvorenie dlhodobých partnerstiev tuzemských, ale aj zahraničných, na základe
spoločných projektov.
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7. OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ A VÝŠKA VSTUPNÉHO
V ROKU 2016
7.1. Otváracie hodiny centrálneho objektu.
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

zatvorené
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 19:00
10:00 – 17:00
10:00 – 19:00
10:00 – 19:00

7.2. Otváracie hodiny pobočiek, expozícií.
Turčianska galéria v Martine nemá pobočky.
7.3. Týždenný výpožičný čas (regionálne knižnice)
V roku 2016 knižnica Turčianskej galérie, nebola sprístupnená verejnosti.
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 združení
(AICA,..)
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7.6. Zmeny v otváracích hodinách a vo vstupnom v roku 2016.
V roku 2016 nenastali zmeny v otváracích hodinách oproti predchádzajúcemu roku. Zostala v
platnosti aj ponuka - každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup do galérie zdarma.
8.
ELEKTRONIZÁCIA,
AUTOMATIZÁCIA,
TECHNICKÉ
VYBAVENIE,
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA, ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ – priložte tabuľkový prehľad
Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 7).
8.1. Perspektívy, vízie rozvoja – požiadavky (návrh)
V roku 2017 sa budeme snažiť pre skvalitnenie služieb pre návštevníkov nasledovné:
-

rekonštrukcia a zväčšenie stálej expozície na druhom poschodí,
zakúpenie softwaru pre predaj vstupeniek pre návštevníkov a sledovanie návštevnosti,
zakúpenie nového ozvučenia na vernisáže,
vybudovanie konferenčnej miestnosti na realizáciu sympózii, konferencií a lektorátov,
vybudovanie novej webovej stránky,
vybudovanie elektronického sprievodcu galériou,
vybudovanie knižnice pre verejnosť.

9. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE, GRANTY, NADÁCIE,
SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, FUNDRAISING – priložte aktualizovaný tabuľkový
prehľad Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č.
8).
V rámci grantového systému MK SR TG spracovala a predložila 16 projektov, z ktorých nám
bolo schválených 13 (príloha č. 8).
Neschválené projekty:


Jozef Vrtiak



Interaktívny sprievodca galériou



Obnova zbierky TG



Hľadanie raja



Cesty hľadania

Mesto Martin nám podporilo projekt Bienále fantázie, bolo schválené, ale dotácia nebola
pridelená.
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Niektoré projekty boli realizované s finančnou podporou darcov, reklamných partnerov a
spoluorganizátorov – M - Falcon, s.r.o., Jozef Vrtiak.

10. PERSONÁLNA OBLASŤ, PERSONÁLNE VYBAVENIE - priložte tabuľkový
prehľad Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu
č. 9).
10.1. Kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra zamestnancov
Vzdelanie

VŠ

ÚS

Štatutár

1

Odborní
zamestnanci
Administratívni
zamestnanci
Ostatní

2

4

1

1

1

2

SO

Základné

1

Odborná prax:
Riaditeľ

24 rokov

6 dní skončenie prac. pomeru k 30. 11. 2016

Riaditeľka

16 rokov 14 dní

Historik umenia

2 roky 242 dní skončenie prac. Pomeru k 30. 4. 2016

Historik umenia

nad 32 rokov

Dokumentátor výstavnej činnosti

nad 32 rokov

Dokumentátor zbierok

nad 32 rokov

Galerijný pedagóg

26 rokov 84 dní

Galerijný pedagóg

3 roky 250 dní

PR manažér

1 rok 275 dní

Správca budov

28 rokov 307 dní

prac. úv. 0,2

Ekonóm, účtovník

nad 32 rokov

Inštalačný technik

9 rokov 80 dní

Pokladník informátor

26 rokov 27 dní

Pokladník informátor

nad 32 rokov

Upratovačka

28 rokov 250 dní

Vekový priemer zamestnancov k poslednému dňu 31. 12. 2016 je 46 rokov.
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10.2. Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné miesta,
aktivační zamestnanci.
V roku 2016 sme nezamestnávali zamestnancov na dohody, nepracovali v Turčianskej galérii
ani sezónny pracovníci.
V rámci spolupráce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, vypomáhali Turčianskej galérii
v oblasti zabezpečovania služieb 5-ti dobrovoľníci na dozore pri výstavách od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016.
10.3. Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov +
zdôvodnenie.
V roku 2016 Turčianska galéria v Martine, neevidovala žiadne 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 2016 vykonávalo dobrovoľnícku
činnosť v Turčianskej galérii 5 osôb.
11.2.Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti).
Turčianska galéria, počas roka 2016, spolupracovala s občianskym združením Pro Art
Agency.
12. ÚČASŤ PRACOVNÍKOV A RIADITEĽA NA PORADÁCH, ŠKOLENIACH,
SEMINÁROCH, ZAHRANIČNÝCH SLUŽOBNÝCH CESTÁCH.
1. Eva Mužilová - základná umelecká škola vo Vrútkach – členka poroty v
celoslovenskej súťaži Malé grafické formy.
2. Patrícia Lipková - 3. 2. 2016, Žilina – školenie Správa registratúry, registratúrny
poriadok,
3. Patrícia Lipková - 6. 4. 2016, Žilina – školenie Registratúra, zmeny registratúrnych
poriadkov od 1. 7. 2016,
4. Patrícia Lipková - 13. 12. 2016, Bratislava – školenie CEDVU, evidencia zbierkových
predmetov,
Zamestnanci Turčianskej galérie v roku 2016 absolvovali v rámci Slovenska 50 pracovných
ciest.
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V rámci pracovných ciest sa riaditeľ Turčianskej galérie zúčastnil:
- porád a stretnutí, ktoré organizoval ŽSK,
- pracovných stretnutí s predstaviteľmi samospráv, spolupracujúcich inštitúcií,
reklamných partnerov a sponzorov.
- pracovných stretnutí s partnermi a organizáciami na zabezpečenie činnosti TG.
V rámci pracovných ciest sa zamestnanci Turčianskej galérie zúčastňovali:
- na poradách, školeniach a seminároch,
- na stretnutiach s umelcami a ďalšími subjektmi na zabezpečenie odbornej činnosti,
- zabezpečovali prevoz diel na výstavy.
V roku 2016 sa zamestnanci Turčianskej galérie zúčastnili na zahraničných cestách:
1. Eva Mužilová, Jaroslav Torma - členka medzinárodnej poroty Bienále grafiky Toruň,
(Poľsko),
2. Patrícia Lipková a Jarmila Valkovská - 9. – 14. 11. 2016 – Haifa (Izrael) – výstava K.
Kállaya – Connections, príprava a inštalácia,
3. Jarmila Valkovská, 31.8. 2016 - Dovoz výstavy K. Kállay, Súvislosti z Rožnova pod
Radhoštěm, (Česká republika).
4. Jaroslav Torma – 9.3.2015, odvoz diel, ( Česká republika),
5. Jaroslav Torma – 12.4.2016 – (Rumunsko),
6. Jaroslav Torma a Jarmila Valkovská – 3.5.2016 – odvoz výstavy – (Poľsko),
7. Ľubomír Kraľovanský – 2.6. – 5.6.2016 – medzinárodná porota – Londýn (Anglicko),
8. Ľubomír Kraľovanský, Jaroslav Torma – 5. – 6.8.2016 – výstava Kallay – (Česká
republika),
9. Ľubomír Kraľovanský, Jaroslav Torma – 1. – 3.9.2016 – výstava Povedomí formy –
(Poľsko),
10. Jaroslav Torma – 9.11.2016 – odvoz diel na letisko – Wiedeň (Rakúsko),
11. Jaroslav Torma – 30.11. – 3.12.2016 – odvoz výstavy Povedomé formy – Berlín
(Nemecko).
Celkom bolo uskutočnených 19 zahraničných služobných ciest.
13. PUBLIC RELATIONS
13.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno odborného
pracovníka, názvy a počty publikačných výstupov.
-

Mgr. Zita Kostrová, príprava publikácie: M. Galanda, Energia kresby, výskum, scenár,
texty do publikácie, výber diel.
Mgr. Miroslav Haľák – výskum u autorov, scenár výstavy, texty a výber fotografií do
katalógu, kurátorské práce a realizácia výstavy.
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13.2. Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti – počet titulov vlastných
zamestnancov organizácie a počet titulov iných autorov o organizácii.
Ku všetky výstavám, usporiadaných Turčianskou galériou v roku 2016, boli vypracované
tlačové správy kurátormi výstav, boli vytlačené plagáty a veľkoformátový banner 240 x 240
cm. Pozvánka bola vydaná v tlačenej forme a bola zaslaná aj v elektronickej podobe. Vydali
sme niekoľko ponukových listov o aktuálnych výstavách a aktivitách pre žiakov a študentov,
ktorými sme ich pozývali do galérie na tvorivé dielne, podujatia, koncerty, prednášky,
komentované prehliadky a iné.
Výstavy a publikačná činnosť, ktoré pripravili iní autori v spolupráci s TG:
-

Martin Oscitý, (Mníchov), výstava Hľadanie raja...,
Mgr. Kristína Zvedelová, výstava BIENÁLE FANTÁZIE 2016,
Ing. Vladimír Bullo, Keramická plastika,
PhDr. D. Srnenská, Mgr B. Hajnalová, BIENÁLE Voľného výtvarného umenia,
Mgr. J. Koláriková, Gustáv HEGEDUS - Krajina Zem,
PhDr. Peter Klimek, Mgr. Ivan Bílý, Vis á vis /zoči voči,
Bruno Horecký, OSLAVA KARIKATÚRY,
Mgr. Robert Makar, TRIENÁLE UMENIA KNIHY III.,
PhDr. Marian Pauer: Connections, K. Kállay a Večer s Legendami, + preklad textov do
angličtiny,
Barbora Sitárová: Oľga Kryslová, KRAJINA SLOVENSKO, príprava + preklad
textov do angličtiny - skladačka, tlačová správa, pozvánka,

13.3. Ostatná prezentačná činnosť – konferencie, semináre, prednášky, besedy, tvorivé
dielne, kluby a krúžky a pod.
V roku 2016 sme zrealizovali celkom 291 jednotlivých kultúrno-výchovných akcií:
Konferencie, prezentácie a besedy s aktívnou účasťou:
Miroslav Haľák
- 22.07.2016 – Rakúsko - 21st World Congress of the International Comparative
Literature Association (ICLA 2016), University of Vienna – Panel 17503 - La « forme
pure »,l’« art absolu », la « littérarité » : utopie artistique ou impulsion à la création?;
prednáška: Menschliche Gestalt in der Moderne – „Reine Form“ und ein Verlangen
nach dem universellen Ausdrucksmittel (Človek v moderne – „Čistá forma“ a snaha o
univerzálny vyjadrovací prostriedok)
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Tvorivé dielne a edukačné aktivity:
-

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, pričom oslávenci a
ich priatelia spoznajú galériu a jej diela.

Tvorivé dielne – tvorivý ateliér pre deti a mládež KOCÚR:
-

-

-

HURÁ, GALÉRIA! - špeciálny animačný program pre deti MŠ,
UMENIE HROU III. - projekt detských tvorivých dielní pre deti MŠ, ZŠ a SŠ, v
ktorom sa deti formou vlastného tvorivého zážitku zoznamujú s najvýznamnejšími
autormi a dielami zo zbierok Turčianskej galérie – priamo v expozícií tvoria
interpretácie na vystavené diel,
ANIMÁCIE - animačné programy ku každej z aktuálnych výstav,
MOSTY - cyklus tvorivých dielní pre deti zo špeciálnych základných škôl,
POZNAJ SVOJU GALÉRIU! - vzdelávací projekt pre deti ZŠ, ktorý deťom umožňuje
hravou zážitkovou formou spoznať konkrétne diela stálej expozície,
GALANDA – TVORCA I BÁSNIK – projekt detských tvorivých dielní k 120.
výročiu narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného
umenia,
TICHÉ VIANOCE – Vianoce s tvorivosťou detí.

Počet zrealizovaných animačných programov a dielní: 90 , návštevnosť 3056
návštevníkov.
Klubové aktivity.
3. 1. 2016 o 10:30 h.
NEDEĽNÉ MATINÉ POD OBRAZMI
Brány Turčianskej galérie sa v prvú nedeľu nového roku 2016 otvorili klasickej hudbe. Na
Novoročnom koncerte, v rámci cyklu Nedeľné matiné pod obrazmi, mali návštevníci
možnosť vypočuť si klavírne trio Animé v zložení Maroš Potokár (husle), Katarína Kleinová
(violončelo) a Pavla Reiffersová (klavír). Na programe zazneli známe a obľúbené diela
svetových autorov J. Haydna, A. Dvořáka, F. Chopina alebo H. Wieniawskeho.
8. 1. 2016 o 17.00 h.
MASTERCLASS s Janou Hojstričovou a Palom Machom
Návštevníci si prišli pozrieť výstavu Mimo tela, s komentovanou prehliadkou priamo od
autorov Jany Hojstričovej a Paľa Machu.
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21. 1. 2016 o 15.30 h.
ATELIÉR RODINY
V januárovom ateliéri rodiny návštevníci čarovali so svetlom. Vrátili sa do čias, kedy nemal
každý vo vrecku svoj vlastný fotoaparát a fotky bývali jedinečné.
21. 1. 2016 o 17.00 h.
VEČER S LEGENDAMI – Spomienkovo – hudobné pásmo
SVETOVÉ OSOBNOSTI ZO SLOVENSKA
Americký astronaut Eugen Andrew Cernan – rodák z Kysúc, bol vo vesmíre trikrát a je
doteraz posledným človekom, ktorý otlačil svoju šľapaj na Mesiaci. Sochár, bratislavský
rodák Arthur Fleischmann, autor krištáľovej koruny pre britskú kráľovnú Alžbetu II., ktorú
vysekal z dvojtonového bloku plexiskla dlátom!!! Štiavnický rodák Dežo Hoffmann, ktorý
vytvoril obrazový imidž slávnej liverpoolskej skupiny The Beatles a sveta šoubiznisu 60.
rokov v Londýne.
28. 1. 2016 o 17.00 h.
FACE TO FACE
Kultúra a jej ignorovanie, sú na Slovensku akýmsi celospoločenským fenoménom. Namiesto
lamentovania a nezmyselného teoretizovania, ako a prečo, sú dnes u nás galérie a múzeá
prázdne, prečo je školstvo tak drasticky podfinancované, a hlavne prečo je okolo toho iba
nepatrný mediálny šum, je dôležité nastaviť si vlastné zrkadlo. Čo čítam (ak vôbec), čo
počúvam (ak vôbec) a o čo sa zaujímam. Ak je záujem obyvateľstva vyčerpaný ponukou
televíznych staníc a obzvlášť nenáročnej zábavy, tak potom je akákoľvek nespokojnosť so
stavom galerijných inštitúcií, knižníc, divadiel, opier, hudobných klubov, a predovšetkým škôl
nie namieste. Všetci tí, ktorí si ale kladú nepríjemné otázky o fungovaní a budúcnosti
kultúrnych inštitúcii na Slovensku, a hlavne, či je vôbec o kultúru (a ak aj tak o akú) na SR
záujem, boli pozvaní diskutovať na tému kultúra tvárou v tvár nekultúrnosti.
Prednášajúci: Miroslav Haľák

12. 2. 2016 o 15.30 h.
ATELIÉR RODINY
V Ateliéri rodiny sa návštevníci na veľkom formáte vyhrali so suchým pastelom. Inšpiráciou
im boli krajiny Oľgy Krýsolvej.
19. 2. 2016 o 17:00 h.
HUDBA POD OBRAZMI
Koncert vážnej hudby z nového cyklu Hudba pod obrazmi, ktorý voľne nadväzuje na úspešné
Nedeľné matiné. Na pódiu sa predstavili vynikajúce klavírne trio v zložení Milan Paľa –
husle, Jozef Lupták – violončelo a Stanislav Slavíček – klavír. Poslucháči mali možnosť
vypočuť si diela J. Brahmsa a B. Martinů v podaní popredných slovenských umelcov.
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19. 2. 2016 o 17.00 h.
MASTERCLASS – Krajina Slovensko
Návštevníci na stretnutí a workshope s rozprávaním o živote a diele turčianskej maliarky
Oľgy Krýslovej. Mali jedinečnú príležitosť pochopiť a skúsiť si techniku pastelu, v ktorej
maliarka vytvorila svoje najlepšie neskoré krajinárske diela. Zoznámili sa s procesom tvorby
a pod vedením kurátorky výstavy a dcéry umelkyne, mali možnosť sami touto technikou
vytvoriť dielo, inšpirované vystavenými obrazmi, ktoré si ponechali.

31. 3. 2016 o 17.00 h.
FACE TO FACE: Legendy, mýty, náboženstvo a história v súčasnom umení
K výstavnému projektu Povedomé formy – Pocta Andrejovi Rudavskému odznela aj
kurátorská prednáška k špecifickej téme súčasného umenia, ktorou je vyrovnávanie sa
rôznych generácii umelcov s témami ako národná história, jej legendické postavy, či
vytváranie akých si mytológií a ich akceptovaní v našich dejinách a podobne. Dlhodobo
aktuálna téma identity slovenského výtvarného umenia pokračuje ďalej a demonštruje
medzigeneračným dialógom, ktorý je nesmierne vďačný na podnetnú diskusiu o historických
predobrazoch v našej kultúrne pamäti.
Prednášajúci: Miroslav Haľák

1. 3. 2016 od 10:00 – 12:00
PRÁZDNINOVÁ DIELNIČKA
Utorok v karnevalových maskách.
Tvorivé dielne spojené so spoznávaním tajomstiev Turčianskej galérie pre deti od 5 – 12
rokov.

13. 4. 2016 o 15.00 h.
ATELIÉR RODINY
Ateliér rodiny si pre rodičov a deti, pripravili prácu s farbou. Odtláčali obrázky namaľované
na skle na vopred namočený výkres. Inšpiráciu im ponúkol významný slovenský umelec
Andrej Rudavský a pod jeho obrazmi spolu tvorili.

14. 4. 2016 o 17.00 h.
MASTERCLASS
V aprílovom Masterclass sa venovali grafickej technike monotypu, ktorá je na rozhraní maľby
a grafiky. Vytvorili si vlastné diela inšpirované významným slovenským umelcom a
„Galandovcom“ Andrejom Rudavským, ktorý sa systematicky venoval konštruktívnemu
mysleniu v ploche obrazu.
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28. 4. 2016 o 17.00 h.
FACE TO FACE: Umenie, s ktorým máme problém...
Návštevníci galérií sú neustále konfrontovaní s dielami, ktorých prevedenie je natoľko
experimentálne, že sa medzi nimi a danými dielami vytvára akási bariéra. Táto prekážka bráni
divákovi zahĺbiť sa do výtvarnej alebo priestorovej kvality daného diela, pretože je
automaticky považované za čosi náhodné, nedokončené, vyzývavé ba dokonca primitívne
alebo extravagantné a nepochopiteľné.
Prednášajúci: Miroslav Haľák

13. 5. 2016 od 14. 00 h.
BIENÁLE FANTÁZIE
Vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy so sprievodným programom a množstvom aktivít.

16. 5. 2016 od 17.00 h.
ZÓNA UMENIA
Diskusné fórum o využití galerijnej záhrady a hospodárskych stavieb s cieľom vytvorenia
interaktívneho priestoru pre mladých umelcov.
18. 5. 2016
VEČER S LEGENDAMI
Predstavenie novej knihy s názvom KAROL PLICKA, rozprávanie o ňom s hudobným
programom v podaní Mariana Pauera.
20. 5. 2016 o 17.00 h.
FACE TO FACE
Obraz a jeho cena
Umelecké dielo tvárou v tvár trhu.
Prednášajúci: Miroslav Haľák

20. 5. 2016 o 18.00 h.
HUDBA POD OBRAZMI
Druhý koncert klasickej hudby z cyklu Hudba pod obrazmi. Na koncerte ku Dňu víťazstva
nad fašizmom zaznelo výnimočné dielo Oliviera Messiaena – Kvartet na koniec času v podaní
Lukáš Mik- husle, Lukáš Daňhel – klarinet, Katarína Madariová – violončelo a Stanislav
Slavíček - klavír.
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21. 5. 2016 17.00 – 23.00 h.
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
17.00 – 21.00 - ARTbazár –
18. 00 – 21.00 Workshop BIENÁLE FANTÁZIE
21.30 – Príbehy JAZZU – Martin Uherek – saxofón, Klaudius Kováč - klavír
Vision art – Hľadanie raja
Tvorivé dielne, autorská komentovaná prehliadka a všeličo iné s autorov výstavy Martinom
Oscitým z Mníchova
13. komnata – nazretie do tajov depozitov galérie
Vstupy: 20.00, 21.00, 22.00
Ako sa zachraňuje obraz - ukážky práce reštaurátora
Čo mám doma....máte doma obraz a nepoznáte autora, prípadne cenu? Doneste ho a my Vám
bezplatne poradíme.
Nájdi si ma ...objavovanie a spoznávanie diel rôznymi formami.
To je môj...prehliadka stálej expozície s cieľom vybrať si najzaujímavejšie diela.
Rozprávky, mýty, legendy – ponuka kníh
Prekvapenie – niečo navyše pre tých, ktorí navštívia galériu

26. 5. 2016 o 17.00 h.
MASTERCLASS
Ako sa v sebe dotknúť čistej tvorivosti - intuitívna automatická kresba a maľba.
Oslobodzujúci a hravý workshop pre dospelých, ktorí už zabudli byť deťmi. Radosť z bytia,
namiesto strachu zo zlyhania. Otváranie neprejavenej kreativity a sloboda v inakosti.
Workshop vedie Barbara Sitárová.

30. 6. 2016 o 17.00 h.
FACE TO FACE
Ivan Štubňa – Tvárou v tvár možnostiam grafiky
Pri príležitosti nedožitých 90. rokov tohto dôležitého člena skupiny Galandovcov sme si
pripomenuli jeho dielo, ktoré v komornom duchu grafiky akoby stojí v úzadí voči
expresívnym a veľkorysým gestám maliarstva Rudolfa Krivoša, či Milana Pašteku, alebo
monumentálnosti sochárskej tvorby Andreja Rudavského. Pritom práve v koncepte Štubňovej
grafickej tvorby môžeme syntetizovať najzásadnejšie prvky moderného výtvarného prejavu
na Slovensku. Jeho koncentrácia na tento druh umeleckej produkcie zostala v skupine
Mikuláša Galandu výnimočná a Ivan Štubňa si ako umelec pri tomto veľkom výročí zaslúži,
aby bol jeho prínos pre slovenské výtvarné umenie zhodnotený.
Prednášajúci: Miroslav Haľák
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7. 7. 2016 o 18.00 h.
FACE TO FACE
Ivan Štubňa – tvárou v tvár možnostiam grafiky.
Prednášajúci: Miroslav Haľák
31. 8. 2016 o 17.00 h.
FACE TO FACE: ATELIÉR ALEBO PLENÉR...
V dejinách umenia je otázka okolností vzniku umeleckého diela často v úzadí a do popredia
sa dostáva predovšetkým s umením Impresionizmu. To, či je umelec pri tvorbe priamo na
mieste svojej inšpirácie, teda v plenéri, alebo svoje dielo realizuje na základe náčrtov a
spomienok v pohodlí svojho ateliéru, má nemalý dopad na výsledok, s ktorým sme ako diváci
konfrontovaní.
Prednášajúci: Miroslav Haľák
29. 9. 2016 o 17.00 h.
FACE TO FACE: VZDELÁVANIE V KULTÚRE
Škola tvárou v tvár kultúre. Celospoločenský fenomén smerujúci k nekultúrnosti vrcholiacej
nezáujmom, opovrhovaním, nepochopením a odmietnutím hodnotnejších umeleckých
alternatív voči nekvalitnej masovej produkcii programov v našich masmédiách.
Prednášajúci: Miroslav Haľák

13.4. Web stránka organizácie, jej aktualizácia.
Obsahovo webovú stránku zabezpečovala:
Nina Haverl, webmaster a grafický dizajn
Koordinátor web stránky:
Nina Haverl, Ing. Ľubomír Kraľovanský
Web stránka organizácie:
www.turiecgallery.sk
Aktuálna webová stránka TG vznikala v roku 2016 a je aktualizovaná priebežne so zmenami
výstavných a sprievodných aktivít TG.
13.5. Edičná činnosť – počet a názov edičných titulov.
Povedomé formy Andreja Rudavského, katalóg, ISBN 978-80-88686-82-8,
David Javorský: O priestoroch a o poctách, katalóg, ISBN 978-80-88686-83-5
Kameň a sklo, Ján Gejdoš a Ivan Illovský, katalóg, ISBN 978-80-88686-7,
BIENÁLE FANTÁZIE 2016, , katalóg, ISBN 978-80-88686-84-2,
Gustáv HEGEDUS - Krajina Zem, katalóg, ISBN 978-80-88686-86-6,
TRIENÁLE UMENIA KNIHY III., katalóg, ISBN 978-80-88686-88-0,
Oľga Kryslová, SLOVAK LANDSCAPE, katalóg, ISBN 978-80-88686-85-9,

300 ks
300ks
200 ks
300 ks
200 ks
200 ks
150 ks
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13.6. Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách (rozhlas, televízia).
Všetky výstavy boli propagované vytlačenou pozvánkou (cca 200 kusov ku každej výstave) a
taktiež rozposielanie pozvánok prostredníctvom e-mailu – cca 550 adries médií, galérií,
výtvarníkov, inštitúcií a pravidelných návštevníkov galérie. Ku každej výstave bola
vypracovaná minimálne jedna tlačová správa. Všetky výstavy boli propagované formou
plagátov a veľkoplošného banneru 240 x 240 cm na budove Turčianskej galérie,
prostredníctvom citylightu pri objekte, propagáciou výstav vo vstupnom priestore galérie.
Každý mesiac bol vypracovaný a rozposlaný médiám program o aktuálnych výstavách a
aktivitách pre všetky vekové kategórie. Pripravili sme niekoľko ponukových listov o
výstavách, tvorivých dielňach pre žiakov 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 Žilina, Turiec online a mnohé ďalšie,
- do rádií – Rebeca, Sever, Frontinus, Regina Banská Bystrica a iné.
- do televízií – TV Turiec, TV Severka, RTVS.

14.

HOSPODÁRENIE KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE
(tabuľka 641 Bežné 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 2016. Pre Turčiansku galériu
v Martine vyplýva zabezpečiť podiel tržieb celkom k výrobným nákladom celkom minimálne
vo výške 3%.
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ROZPIS ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ŠR NA ROK 2016

Pôvodný
rozpo
čet
Výdavky celkom
/600+700/ len ŽSK

146 348

Ú PRAV A
+ zvýšenie
- zníženie
BT 500 Cena predsedu ŽSK XXII.BF 2016
BT 1 090 ŽSK 5% spoluf Grantu MKSR
MOSTY 90€

Po úprave
156 231

ŽSK Na výstavy v zahraničí reprez.TG
1000 €
KT 2 000 ŽSK nákup umeleckých diel a zbierok

Z toho:
Bežné výdavky /600/
Lem ŽSK

146 348

BT 1 540 ŽSK 5% spoluf. Fond podpora
umenia RO z 9/2016
BT 1 419 ŽSK 5% spoluf. FPU RO z 11/2016
BT 2 834 RO z 20.12. odmena prac.TG pri
ukončení prac.pomeru, poistné k
odmene
KT 500 spoluf. ŽSK k dotácii FPU nákup diel
BT 500 Cena predsedu ŽSK XXII.BF 2016
BT 1 000 ŽSK Na výstavy v zahraničí reprez.TG
BT 90 ŽSK 5% spoluf.Grantu MK SR MOSTY

153 731

BT 1 540 ŽSK 5% spoluf grantov FPU RO z 9/16
BT 1 419 ŽSK 5% spoluf. Grantov FPU RO z 11/
BT 2 100 ŽSK odmena skončenie prac.pomeru
riaditeľ
BT 734 odvody do poisťovní z odmeny

Z toho:
položky - 610 /mzdy

90 950

620 /odvody/

31 787

630 tovary a služby

23 611
0

BT 2 100 odmena skončenie prac.pomeru riad.
- 2 230 € úprava záv.limitov na tovary
a služby
RO č.02382/2016/z 22.12.2016
BT 734 € odvody do poisťovní z odmeny
- 1 911 € úprava záv.limitov na
Tovary a služby
RO č.02382/2016/z 22.12.2016
BT 500 Cena predsedu ŽSK XXII.BF 2016
BT 1 090 ŽSK 5% spoluf. Grantu MK SR
Mosty /90/
ŽSK Na výstavy v zahr. reprez.TG
/1000/
BT 203 ŽSK 5% spoluf FPU-Povedomé
formy Andreej .Rudavský
BT 206 ŽSK 5% spoluf. FPU
CONNECTIONS K.Kállay Izrael
BT 800 ŽSK 5% spoluf. FPU Číselná krajina
BT 240 ŽSK 5% spoluf. FPU Trienále
umenia knihy 2016
BT
91 ŽSK 5% spoluf. FPU Kameň a sklo
BT 125 ŽSK 5% spol. FPU Umenie hrou III
BT 423 ŽSK 5% FPU A.Rudavský publikáci
BT 450 ŽSK 5% FPU Energia kresby publ.

90 820
30 610

32 301
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BT

Kapitálové výdavky
/700 /nákup zbier.
predmetov KZ41

0

GRANT MK SR BT

0

34 000

8 000
1 000 Putovná výstavy Bienále fantázie 2016

0
5 000

8 000

8 000
Počet zamestnancov
/PO/

2 311

8 000 € Nákup akvizícii Andrej Rudavský 3
diela

0
VLASTNÉ PRÍJMY
celkom
V tom: vlastné tržby
z predaja, nájomné,
reklama,

2 500

500 ŽSK 5% spolufinancovanie k nákupu diel
z FPU A.Rudavský
1 500 MOSTY
572 Kultúrne poukazy
239 Kultúrne poukazy z 11/2016
3 500 CONNECTIONS /Izrael/ Karol Kállay
1 500 Povedomé formy pocta A.Rudavskému
4 500 Číselná krajina
1 500 Kameň a sklo
3 000 Trienále umenia knihy 2016
5 000 Povedomé formy A. Rudavský-publikácia
5 500 Energia kresby
1 500 Umenie hrou III
3 000 Reštaurovanie maľby zo zbierok TG
5 000 Reštaurovanie kresieb M.Galandu,
A.Weisz Kubínčana a starej grafiky TGM

FOND NA
PODPORU
UMENIA /BT/11H

FOND NA
PODPORU
UMENIA /KT/
ÚRAD PRE
SLOVÁKOV
ŽIJÚCICH
V ZAHRANIČÍ KZ
111
Mesto Martin KZ
11H
DARY KZ 72a

263 ŽSK 5% FPU Reštaurovanie kresieb
M.Galandu, A.W.Kubínčana a starej
grafiky TGM
158 ŽSK 5% FPU Reštaurovanie maľby
Zo zbierok TG
4 141 € úprava záv.limitov na Tovary
a služby
RO č.02382/2016/z 22.12.2016
2 000 ŽSK na nákup umeleckých diel a zbierok

11,3

1 000
XXII.Bienále fantázie 2016
- 5000 /nútená správa/
1 500 MR Ing. Vladimír Vrtiak , Bratislava
500 Nadácia ART VISON
948 Dobropisy,refundácie
3 688 prekročenie plánovaných príjmov
948 € Dobropisy,refundácie
1 589 vratky preplatky zo zdrav.poist.2015
2 099 prekročenie plán.príjmov//príjmy
z prenajatých zariadení, tovary a služby/

0
2 000
12 636

12 636
11,3
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Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 21 12. 2015, uznesením č.5/14, schválilo
rozpočet ŽSK na rok 2016.,V nadväznosti listom č. 02382/2016/OKaCR-1, zo dňa 8. 1.
2016, boli Turčianskej galérii stanovené záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu na rok
2016.
Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2016, č. listu 02382/2016/OKaCR-4, zo dňa
26.4.2016 a po schválení prvej úpravy rozpočtu na rok 2016, zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 25.
4. 2016 boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2016 určené na zabezpečenie ceny
predsedu ŽSK pri organizovaní XXII. Bienále fantázie 2016.
Na základe Dohody č. 30/2016/OdKaZV/KK, o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Martin,
poskytlo mesto Martin finančnú dotáciu vo výške 5 000 €, na podujatie XXII. Bienále
fantázie 2016.
Darovacou zmluvou, zo dňa 14. 4. 2016, bol Turčianskej galérii v Martine poskytnutý
finančný dar vo výške 1 500 € od Ing. Vladimíra Vrtiaka z Bratislavy, na zabezpečenie aktivít
spojených s prípravou a realizáciou výstav, výskumu a vzdelávacích podujatí v roku 2016
a 2017.
Darovacou zmluvou zo dňa 9. 2. 2016, bol Turčianskej galérii v Martine poskytnutý finančný
dar vo výške 500 € z nadácie ART VISON, na zabezpečenie aktivít spojených s výstavou
David Javorský.
Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR z rozpočtu MK SR č. MK-1014/2016/2.1.
bola poskytnutá dotácia v sume 1 500 €, na projekt s názvom MOSTY.
Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2016, č. listu 02382/2016/OKaCR-5, zo dňa
29.6.2016 a po schválení 2 úpravy rozpočtu na rok 2016, zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 27. 6.
2016, boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2016 určené vo výške 1 000 € na
dofinancovanie pokrytia nákladov na 4 výstavy v zahraničí reprezentujúce Turčiansku galériu.
Finančné prostriedky vo výške 90 € na 5% spolufinancovanie ŽSK k dotácii Grantu MK SR
MOSTY.
Kapitálové výdavky KZ 41 vo výške 2 000 € na nákup umeleckých diel a zbierok.
Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 16-510-00534, uzatvorenej
medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine, bola poskytnutá dotácia
na podporený projekt CONNECTIONS /Izrael/ Karol Kállay v celkovej výške 3 500 €, dňa
27. 7. 2016.
Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 16-142-01706, uzatvorenej
medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine, bola poskytnutá dotácia
na podporený projekt Povedomé formy pocta A. Rudavskému v celkovej výške 1 500 €, dňa
3. 8. 2016.
Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 16-142-01727, uzatvorenej
medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine bola poskytnutá dotácia
na podporený projekt Číselná krajina, v celkovej výške 4 500 € dňa 3. 8. 2016.
Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-142-01741 uzatvorenej medzi
Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine bola poskytnutá dotácia na
podporený projekt Kameň a sklo v celkovej výške, 1 500 € dňa 3. 8. 2016.
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Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 16-162-02160, uzatvorenej
medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine bola poskytnutá dotácia
na podporený projekt Trienále umenia knihy 2016, v celkovej výške 3 ,000 € dňa 12. 8.
2016.
Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2016 č. listu 02382/2016/OK-7 zo dňa 22.9.2016
a po schválení 3 úpravy rozpočtu na rok 2016 Uznesením 4/19 Zastupiteľstvom ŽSK zo dňa
19.9. 2016 boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2016 určené na: vo výške 1 540 € €
na 5% spolufinancovanie ŽSK k dotáciám z Fondu na podporu umenia na rok 2016 / 203
Povedomé formy Andrej .Rudavský
206 CONNECTIONS K.Kállay Izrael, 800 € Číselná krajina,240 € Trienále umenia knihy
2016, 91 € Kameň a sklo a na základe zmluvy 16-622-05219 Povedomé formy A.
Rudavského /publikácia v sume 5 000 € dňa 29.11.2016 dostala dotáciu.
Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK
SR na rok 2016 Číslo: MK-4458/2016/3.2 /Vyzbierané KULTÚRNE POUKAZY/ a Protokulu
P5 – Prijaté platby za kultúrne poukazy zo dňa 4.10. 2016 Turčianska galéria v Martine prijala
dotáciu v sume 572 € 12.10. 2016.
Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2016 č.listu 02382/2016/OK-16 zo dňa 24.11.2016
a po schválení 4 úpravy rozpočtu na rok 2016 Uznesením 3/21 Zastupiteľstvom ŽSK zo dňa
21. 11. 2016 boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2016 určené na: vo výške 1 419 €
€ na 5% spolufinancovanie ŽSK k dotáciám z Fondu na podporu umenia na rok 2016 / 423
Povedomé formy Andrej .Rudavský - publikácia 450 Energia kresby publikácia, 125 Umenie
hrou III, 158 Reštaurovanie maľby zo zbierok TG, 263€ Reštaurovanie kresieb M. Galandu,
A.W. Kubnčíana a starej grafiky TGM.
Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK
SR na rok 2016 Číslo: MK-4458/2016/3.2 /Vyzbierané KULTÚRNE POUKAZY/ a Protokolu
P5 – Prijaté platby za kultúrne poukazy zo dňa 23.11. 2016 Turčianska galéria v Martine
prijala dotáciu v sume 239 € 8.12.2016 na č. účtu SK 95 8180 0000 0070 0048 1678.
Na základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05271 Energia kresby
uzatvorenej medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine bola
poskytnutá dotácia na podporený projekt dňa 1.12.2016 v sume 5 500 €, č. 16-622-05213
Umenie hrou III uzatvorenej medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou
v Martine bola poskytnutá dotácia na podporený projekt dňa 1.12.2016 v sume 1 500 €, č.
16-621-05209 Reštaurovanie maľby zo zbierok TG uzatvorenej medzi Fondom na podporu
umenia a Turčianskou galériou v Martine bola poskytnutá dotácia na podporený projekt dňa
1.12.2016 v sume 3 000 €, č. 16-621-05208 Reštaurovanie kresieb M. Galandu, A. Weisz
Kubínčana a starej grafiky TG uzatvorenej
medzi Fondom na
podporu umenia
a Turčianskou galériou v Martine bola poskytnutá dotácia na podporený projekt dňa
5.12.2016 v sume 5 000 €, a na podporený projekt Akvizície TG č. 16-62-05296 v sume
8 000 € poskytnutá dotácia dňa 12.12.2016.
Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2016 č. listu 02382/2016/OK-18 zo dňa
20.12.2016 a po schválení 5 úpravy rozpočtu na rok 2016 Zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 19.12.
2016 boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2016 určené na: vo výške 3 334 € € na :
1/ položka 610 KZ 41 v sume 2 100 € na odmenu pracovníkovi galérie pri ukončení
pracovného pomeru k 30.11. 2016,
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2/ položka 620 poistné k uvedenej odmene KZ 41 v sume 734 €,
3/ položka 700 kapitálové výdavky KZ 41 vo výške 500 € na 5% spolufinancovanie ŽSK
k dotácii z Fondu na podporu umenia /č. zmluvy 16-623-05296/.
Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2016 , 02382/2016/OK-19 zo dňa 22. 12. 2016
úprava záväzných limitov výdavkov KZ 41 MZDY /610/ - 2 230 € a POISTNÉ A
PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ – 1 911 € na Tovary a služby /630/ 4 141 € .
Na základe písomného oznámenia z MESTA MARTIN listom č. 26694/2016 zo dňa
27.12.2016 o nevyplatení dotácie z rozpočtu mesta Martin, Turčianskej galérii v Martine bolo
oznámené, že mesto Martin je stále v nútenej správe a počas nútenej správy nie je možné
poskytovať dotácie z rozpočtu mesta, o ktoré sme v roku 2016 žiadali. Pre Turčiansku galériu
to znamená 5 000 €.

Úpravy rozpočtu Žilinským samosprávnym krajom:
Číslo úpravy

Schválený dňa

Uznesenie

1/2016

25. apríla 2016

5/17

2/2016

27. júna 2016

3/18

3/2016

19. septembra 2016

4/19

4/2016

21. novembra 2016

3/21

5/2015

19. decembra 2016

3/22

Príjmy bežné v €
Zdroj

Názov

11H
11H

Transfery v rámci verejnej správy FPU
Transfery v rámci verejnej správy Mesto
MT
Zo štátneho rozpočtu Úrad pre Slovákov
žijúcich 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
111
41
46
46

46
46
46
46
72a

Za predaj tovarov a služieb
Z dobropisov
Z vratiek
Z refundácie
Granty
SPOLU

Schválený
rozpočet

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
k 31.12.2016
0
34 000
34 000
5 000
0
0
0

1 000

1 000

0
146 348

2 211
153 731

2 211
153 731

1 439
311

1 439
1 592

1 439
1 592

6 250
559
0
389
0
160 296

7 068
559
1 589
389

7 068
559
1 589
389
2 000
205 678

203 678

28

Výdavky bežné v €
Zdroj

Názov

11H
111
111
41
41
41

630 Tovary a služby
630 Tovary a služby USŽVZ
630 Tovary a služby Grant MK SR
610 Mzdy
620 Poistné do poisťovní
630 Tovary a služby

41
46
72a

640 Transfery na nemocenské dávky
630 Tovary a služby
630 Tovary a služby

SPOLU

Schválený
Rozpočet po Skutočnosť
rozpočet
zmenách
k 31.12.2016
5 000
34 000
14 784
0
1 000
1 000
0
2 311
2 311
98 450
98 320
91 378
34 319
33 142
30 806
23 695
32 385
32 385

11
23 768
0
185 243

11
27 456
0
228 625

11
22 193
2 000
196 868

Vychádzame z finančného výkazu FIN 1-12, pričom mzdy a odvody do poisťovní za mesiac
december 2015 sa vyplácali v mesiaci január 2016 v sume 10 126 € a mzdy a odvody do
poisťovní za december 2016 sa vyplácali v januári 2017 v sume 9 277 €.
Príjmy kapitálové v €
Zdroj

Názov

11H

Transfery v rámci verejnej správy zo
št.účelového fondu
Transfery v rámci z rozpočtu VUC
Spolu

41

Schválený
rozpočet
0

Rozpočet po
zmenách
8 000

Skutočnosť
k 31.12.2016
8 000

0
0

2 500
10 500

2 500
10 500

Schválený
rozpočet
0
0
0

Rozpočet po
zmenách
8 000
2 500
10 500

Skutočnosť
k 31.12.2016
8 000
2 500
10 500

Výdavky kapitálové v €
Zdroj

Názov

11H
41

Nákup umeleckých diel
Nákup umeleckých diel
Spolu

.
14.3. Náklady, výnosy, sebestačnosť – (pozri Prílohu č.10).
Výnosy z hlavnej činnosti
Náklady z hlavnej činnosti
Sebestačnosť

196 163
218 450
6,99%
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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).
Výnosy z hlavnej činnosti
Skutočná výška vlastných výnosov v roku 2016 dosiahla výšku 9 886 €.
Plán

Skutočnosť

Príjmy vlastné spolu

11 689

11 689

Vstupné

2 595

2 595

10

10

Predaj propagačných materiálov

1 261

1 261

Ostatné služby

3 202

3 202

Výnosy z prenajatých priestorov

1 439

1 439

Nájomné automobil Renault

1 593

1 593

Ostatné výnosy

1 589

1 589

Vlastné zdroje organizácie zdroj
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Lektoráty, foto, kamera

Podiel tržieb celkom k výrobným nákladom celkom za rok 2016 je vo výške 3,63%.
14.5. Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo, vodné
a stočné, telekomunikačné služby, cestovné.
Druh nákladov

Suma v EUR Suma v EUR
2016

Spotrebované nákupy

501- Spotreba materiálu
502 -Spotreba energie
z toho: elektrina
teplo
vodné
504 – Predaný tovar

Služby

511 - Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné

2015
9 388

13 559

13 575

13 560

3 991

3 775

9 474

9 672

110

113

0

120

961

2 887

3 418

3 229
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Druh nákladov

Suma v EUR Suma v EUR
2016
Z toho: tuzemské

2015
497

1 038

2 921

2 191

122

485

37 698
756

41 000

1 170

1 612

6 064

6 085

521 – Mzdové náklady

90 820

86509

524 – Zákonné sociálne náklady

30 610

28 848

527 – Zákonné sociálne náklady

5 048

5 222

Dane a poplatky

538 – Ostatné dane a poplatky

1 352

694

Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

544 – Zmluvné pokuty a penále
548 – ostatné náklady na

zahraničné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Z toho stočné
Z toho: telekomunikačné služby
nájomné
Osobné náklady
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prevádzkovú činnosť

10 775
12 061

10 500
0

1 646

2 922

977

1 524

218 451

2118

549 – Manká a škody
Odpisy, rezervy a opravné 551 – Odpisy dlhodobého
položky z prevádzkovej
hmotného majetku
a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového
rozlíšenia
Finančné náklady

568 – Ostatné finančné náklady

SPOLU

813

Čerpanie nákladov predstavuje finančnú sumu 218 451 € , z ktorých :
-

náklady na hlavnú činnosť predstavujú
náklady na kultúrne aktivity

183 736 €
34 715 €.

Turčianska galéria v Martine uhrádzala náklady na prevádzku , opravy a údržbu ako aj
obstaranie hmotného majetku aj z vlastných zdrojov. Vybrané položky:
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1/ Hmotný majetok v sume 978,- € /Kmitacia píla, mobilné telefóny, záložný zdroj, sada
kľúčov, monitor, rámy, .../
2/ Opravy a údržba v sume 961,- €. /Oprava počítačov, 3G modulu, telefónnej ústredne,
výmena lampy v dataprojektore, oprava multifunkčného zariadenia kopírka-tlačiareň, , opravy
osobného automobilu Renault Masters/
3/ Nájomné budova, výťah v celkovej sume 6 000,- €, ktorý bol financovaný z viacerých
zdrojov:
- z vlastných zdrojov
2 570,- €
- z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja
3 000,- €
- z Grantu MK SR
180,- €
- z Grantu Fond na podporu umenia
250,- €
4/ Ochrana majetku objektu v sume
386,- €
5/ Revízie, kontroly zariadení v sume
577,- €
6/ Koncesionárske poplatky v sume
223,- €
14.6. Mzdové náklady.
Z prostriedkov
ŽSK

Spolu

Mzdové prostriedky celkom
bez OON

90 820

90 820

Z toho: - tarifné platy

71 106

71 106

13 740

13 740

-

príplatky

-

odmeny

5 974

5 974

Dohody - OON

0

0

90 820

90 820

Mzdové prostriedky spolu
Pohyb zamestnancov :

V priebehu roka 2016 boli zamestnaní noví traja zamestnanci a pracovný pomer skončili traja
zamestnanci. Boli obsadené pracovné miesta na funkciu galerijný pedagóg, grafik na
polovičný pracovný úväzok, historik umenia na pracovný úväzok 0,2 a miesto riaditeľky na
plný pracovný úväzok od 23. 11. 2016.
Turčianska galéria zamestnávala jedného zamestnanca na dobu určitú a na kratšie úväzky
sedem zamestnancov /0,8 – 1 zamestnanec, 0,7 dvaja zamestnanci, 0,6 - 1 zamestnanec, 0,5 –
dvaja zamestnanci , a na 0,2 – jeden zamestnanec/
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14.7. Tvorba odpisov a finančné krytie.
Odpisy boli tvorené vo výške 1 646,- € , z ktorých :
-

KZ 41 z finančných prostriedkov ŽSK 39,- €
KZ 111 z finančných prostriedkov Grantu MK SR 1 607,- €

14. 8. Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok,
pohľadávky.
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Výnosy ..................... …. 196 162,74 €
Náklady ......................

218 450,43 €

Hospodársky výsledok - 22 287,69 €

Záväzky krátkodobé
Účet

Dodávateľ

Názov záväzku

Suma
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Turčianska vodárenská spoločnosť
a.s. Kuzmányho 25,MT
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin

Vodné, stočné, zrážky
25.11.2016-31.12.2016
Dodávka tepla za 12/2016

T-COM Bajkalská 28, Bratislava
T-COM Bajkalská 28, Bratislava

telefónne poplatky, pevné linky
12/2016
Internet Magio za 12/2016

Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48,Žilina
Stredoslovenská energetika a.s.

Hovorné 12/2016 -mobilné
telefóny
doplatok za rok 2016
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Záväzky voči zamestnancom

Vyplatenie miezd za 12/2015

5 020,28

336

Odvody z miezd za 12/2015

3 207,57

342

Záväzky sociálne a zdravotné
poistenie
Daň z príjmu

Z miezd za 12/2015

514,49

379

Iné záväzky

Zrážky zo mzdy za 12/2015

534,66

179,52
457,81
14
18,94
38,36
120,49

33

Záväzky dlhodobé
472

Účet sociálneho fondu

Záväzky zo sociálneho fondu

78,30

Pohľadávky krátkodobé
Účet

Odberateľ

Názov záväzku
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M-Falcon Nade Hejnej , Martin
M-Falcon, Nade Hejnej , Martin
Mesto Martin, Vajanského
námestie, Martin
Ing. Torma Jaroslav, Jilemnického
2, Martin
Mesto Martin, Vajanského
námestie, Martin
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Ján Maťovčík-Falcon , spol.s.r.o.
Nade Hejnej 2, Martin
Pohľadávky voči zamestnancom

Suma

Refundácia nájomcovi za
odber tepla 12/2016
Refakturácia nájomcovi za
odber vody,stočné,zrážková
voda 12/2016
Refakturácia za tepla 12/2016

56,27
91,32
71,06
2,50

Mobil hovory za 12/2016
Refakturácia za odber
elektrickej energie za použitie
klimatizácie v sobášnej
miestnosti za 1-12/2016
REfakturácia nájomcovi za
odber energie za 1-12/2016
Osobný automobil Škoda
Renault Master , MT 942-CK
zostatok PHM v nádrži

85,09

246,26
97,57

14.9. Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie).
Zdroj
41
111

Názov
Transfery z rozpočtu
VUC
Transfery z rozpočtu
VUC /FOND
PODPORA UMENIA/

Schválený
rozpočet
0
0

Rozpočet po
zmenách
2 500

Skutočnosť
2 500

8 000

8 000

10 500

10 500

Turčianskej galérii boli pre rok 2016 pridelené účelové kapitálové finančné prostriedky zo
Žilinského samosprávneho kraja na nákup zbierkových predmetov v sume 2 000 €.
Finančné prostriedky boli použité v plnej výške na nákup diel Andreaja Rudavského a Davida
Javorského
5% spolufinancovanie grantov Fondu na podporu umenia predstavovalo 500 € na nákup diel k
projektu „Akvizície TG 3 diela Andreja Rudavského“ Finančné prostriedky boli vyčerpané v
plnej výške.
Z Grantového systému Fondu na podporu umenia vo výške 8 000 € boli účelovo určené na
projekt „Akvizície TG 3 diela Andreja Rudavského“ finančné prostriedky boli vyčerpané v
plnej výške.
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14.10. Objem finančných prostriedkov získaných z Grantového systému MK SR (zdroj 111),
Fondu na podporu umenia zdroj 11H/ a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné).

Poskytnuté granty, dary, dotácie k 31.12. 2016

2016

Zabezpečeni
e aktivít
spojených
s prípravou
a realizáciou
výstav,
výskumu
a vzdelávací
ch podujatí
XXII.
Bienále
fantázie
2016
MOSTY
KULTÚRN
E
POUKAZY
Povedomé
formy
POCTA
Andrejovi
Rudavském
u- Andrej
.Rudavský
David
Javorský
CONNECTI
ONS
IZRAEL
K.Kállay

G
5%
FOND NA 5% MEST
RA spolufin. PODPOR spoluf.
O
NT GRANT
U
ŽSK MART
M
U MK UMENIA
IN
K
SR SR
ŽSK

ÚRAD
PRE
SLOVÁK
OV
ŽIJÚCIC
HV
ZAHRAN
IČÍ

DARY

Zmluvy o
reklame

1 500
Ing.
Vladimír
Vrtiak

600
M-Falcon
Martin
1
50
0

90

81
1
1 500

203

3 500

206

500 Nadácia
ART
VISON tlač
katalógu
D.Javorský
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Číselná
krajina

4 500

800

KAMEŇ A
SKLO
Trienále
umenia
knihy 2016
Umenie hrou
III
Povedomé
formy
A.Rudavské
hopublikácia
Energia
kresby
Reštaurovan
ie maľby zo
zbierok TG
Reštaurovan
ie kresieb
M.Galandu,
A.Weizs
Kubínčana
a starej
grafiky TG
BT FPU
KT
Akvizície
TG /3 diela
A.Rudavský/
CELKOM
FPU
Putovná
výstava
Bienále
Fantázie
2016
CELKOM

1 500

91

3 000

240

1 500
5 000

5 500

450

3 000

158

5 000

263

34 000
8 000

500

42 000
1 000

2
31
1

90

14 000

1 540
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15. ZMLUVY – zoznam uzatvorených zmlúv, z toho:
15.1. Dodávateľské
15.2. Odberateľské
15.3. Iné (okrem zmlúv o výpožičke – sú súčasťou odbornej časti).
Komisionárske zmluvy
- Martin Juraj Oscitý, Mníchov, Nemecko
Predaj pohľadníc a katalógov k výstave Hľadanie raja M. Oscitý.
- Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. Bratislava. Predaj knižnej publikácie Karol Plicku
- Slovenská výtvarná únia predaj katalógov 6. Bienále voľného výtvarného umenia 2016
- OZ PRO ART AGENCY predaj pexesa, kalendárov 2017 k výstave XII. Bienále fantázie
2016
-Fotoklub Karola Plicku, o.z. predaj katalógov Fotografia 2016.
Zmluvy o propagácii a reklame
Miloslav Búchala-Štúdio VMB, Vrútky, natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu
z jednotlivých podujatí
Darovacia zmluva
-Ing. Vladimír Vrtiak, Bratislava, finančný dar vo výške 1 500 € na zabezpečenie aktivít
spojených s prípravou a realizáciou výstav, výskumu a vzdelávacích podujatí v roku 2016
a 2017.
Zmluvy o spolupráci
- Ing. Vladimír Vrtiak, Bratislava, spolupráca pri zabezpečení výskumu diela Jozefa Vrtiaka,
výstavy a spolu vydanie knihy o jeho tvorbe v časovom horizonte /apríl 2016-september
2017/,
- Občianske združenie LUSCINIA, spolupráca pri organizovaní podujatia Nedeľné matiné
pod obrazmi v priestoroch Turčianskej galérie v Martine,
- Slovenská výtvarná únia Bratislava, spolupráca pri výstave 6. Bienále výtvarného umenia
2016.
- Gustáv Hegeduš, Turčianske Teplice, spolupráca pri výstave KRAJINA ZEM - Gustáv
Hegeduš,
- OZ PRO ART AGENCY, Martin, vzájomná spolupráca pri realizácii XII. Bienále fantázie
2016,
- Fotoklub Karola Plicku, o.z., spolupráca pri výstave Fotografia 2016,
- Doc.h.PhDr. Marián Pauer, spolupráca pri výstave CONNECTIONS - Karol Kállay v HaifeIzrael/.
16. OCENENIA ORGANIZÁCIE A JEJ PRACOVNÍKOV – regionálne, celoslovenské,
medzinárodné.
-

Eva Mužilová – žiak pracujúci pod jej vedením v ateliéri KOCÚR získal Čestné
uznanie na BF 2016.
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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 sa realizovali nasledovné aktivity:
Vedecko výskumná činnosť
a) výskum kresby a grafiky v zbierkach TG a vytvorenie výstavného súboru za
účelom realizácie výstav v tuzemsku a zahraničí,
b) dokončenie výskumov a vydanie publikácií ENERGIA KRESBY – Mikuláš
Galanda,
c) výskum tvorby a diela turčianskeho rodáka Jozefa Vrtiaka.
Ochrana zbierkových predmetov
2.1. Plán odborného ošetrenia zbierkových predmetov
a) bežná očista a starostlivosť o zbierkový fond,
b) reštaurovanie diel v zbierkovom fonde, s cieľom ich použitia 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 použitia na
výstavách, v pripravovanej reinštalácii stálej expozície a s dôrazom na priority
TG.
2.2 Uloženie zbierkových fondov a ich ochrana
a) uloženie zbierok kresby a grafiky podľa autorov do nových výkresových skríň
v oboch depozitároch
b) vytvorenie informačného systému v depozitoch
Akvizičná činnosť
- získali sa diela významných autorov, s celoslovenským významom – Andrej
Rudavský, Dávid Javorský,
- nakúpili sa diela významných umelcov slovenského pôvodu žijúcich a tvoriacich
v zahraničí.
Prezentačná a odborná činnosť
a) Výstavy TG realizované v zahraničí na základe medzinárodnej spolupráce:
KRAJINA SLOVENSKO (Oľga Krýslová) – Londýn,
4. 6. 2016 – vernisáž výstavy v galérii Veľvyslanectva SR v Londýne
2. 7. 2016 - vernisáž výstavy realizovaná pri príležitosti Predsedníctva SR v Rade
EÚ v galérii 12 Stars Gallery London
SÚVISLOSTI ( Karol Kállay) – 9.11. 2016 – vernisáž výstavy v Haife (Izrael)
BIENÁLE FANTÁZIE – ponuka výstavy zostavenej z najúspešnejších prác
b) Výstavy venované turčianskym umelcom:
- GEJDOŠ – ILLOVSKÝ,
- SSUŠ Martin – 10. výročie založenia,
- OSLAVA KARIKATÚRY – Bruno Horecký.
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c) Výstavy venované mimo turčianskym umelcom:
- Pavol MACHO, Jana HOJSTRIČOVÁ, MIMO TELA,
- TRIENÁLE UMENIA KNIHY III.,
- BIENÁLE Voľného výtvarného umenia,
- 22. BIENÁLE FANTÁZIE 2016,
- David Javorský, O priestoroch, o predmetoch a o poctách,
- POVEDOMÉ FORMY Andreja Rudavského
d) Výstavy venované slovenským umelcom žijúcim a tvoriacim v zahraničí
- VISIONART – Martin Oscitý (Mníchov).
e) Realizácia dlhodobých projektov
- BIENÁLE FANTÁZIE 2016,
- 3. TRIENÁLE UMENIA KNIHY 2016.
f) Edukačné aktivity
- FACE TO FACE - odborné reflexie k dielam v zbierkach 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.
g) ART ZÓNA
- vytvoriť ideový zámer (umelci, záujmové zoskupenia, odborná i laická verejnosť),
- v spolupráci s mestom Martin a ŽSK pripraviť stavebný projekt na rekonštrukciu
a úpravu priestorov,
h) TÝŽDEŇ GALÉRIE, NOC MÚZEIÍ A GALÉRIÍ
i) SLOVENSKÝ SVET VIZUÁLNEHO UMENIA
- pokračovať v realizácii celkovej vízie dlhodobého projektu.
Rozvoj ľudských zdrojov.
- zúčastňovať sa školiacich a vzdelávacích aktivitách,
- podporovať neformálne skupiny a združenia zaoberajúce sa a podporujúce výtvarné
umenie Turca,
- spolupracovať s umeleckými školami,
- spolupracovať s historikmi umenia.
Legislatívno-finančná oblasť.
- implementácia právnych noriem do systému Turčianskej galérie,
- vytvoriť systém získavania finančných prostriedkov z rôznych zdrojov,
- tvorba projektov do medzinárodných grantových schém.
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Ostatné činnosti.
- vytvorenie nového webového portálu TG,
- zmena stálej expozície,
- rozvinúť činnosť Klubu priateľov umenia pri TG
- odbornú činnosť podporiť propagačnými aktivitami :
- rôzne akciové aktivity,
- predaj produktov so značkou TG (magnetky, zápisníky, víno, kalendáre 2017,...),
- zviditeľnenie na rôznych sociálnych sieťach,
- realizovať rôzne viac žánrové podujatia.
II. ODBORNÁ ČINNOSŤ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE (podľa jednotlivých typov
kultúrnych organizácií: knižnice, kultúrne strediská, múzeá, galérie, hvezdárne,
divadlá)
ODBORNÁ ČINNOSŤ MÚZEÍ A GALÉRIÍ
1. Expozície:
1.1. počet a názvy prevádzkovaných expozícií v jednotlivých objektoch: 1 expozícia
s názvom Slovenská výtvarná moderna v Turci
1.2. počet a názvy novovzniknutých expozícií (spolupodieľanie sa na tvorbe expozície
vo vlastných objektoch/ v objektoch iných inštitúcií )
1.3. počet a názvy revitalizovaných expozícií
2. Zbierky:
2.1. akvizičná činnosť (Tabuľka č. 1)
- počet získaných zbierkových predmetov: 4
 kúpou: 4
 darom: 0
-

2.2.
-

výška investovaných finančných prostriedkov:
 grant FPU:
8 000,- €
 povinné spolufinancovanie ŽSK:
500,- €
 financovanie ŽSK:
2 000,- €

stav evidencie zbierok (Tabuľka č. 2)
program evidencie zbierok, v I. stupni evidencie: 3834 zbierkových predmetov
program evidencie zbierok v II. stupni evidencie: 3823 zbierkových predmetov
počet nespracovaných zbierok: 11
počet zb. predmetov v elektronickej evidencii: 3872
počet zb. predmetov evidovaných v CEZMUZ/CEDVU): 3872

40

2.3. odborná ochrana zbierkových predmetov
- počet reštaurovaných zbierkových predmetov: 13 diel
o TG nemá zamestnaného reštaurátora, reštaurovanie rieši dodávateľsky
- vynaložené finančné prostriedky (z vlastných zdrojov, z rozpočtu ŽSK, z
- grantov, iné):
o Grant FPU: 8 000,- €
 Reštaurovanie maľby zo zbierok Turčianskej galérie: 3 000,- €
 Reštaurovanie kresieb M.Galandu, A. Weizs Kubínčana a starej grafiky
TGM 5 000,- €
o ŽSK spolufinancovanie
 Reštaurovanie maľby zo zbierok Turčianskej galérie: 158 €
 Reštaurovanie kresieb M.Galandu, A. Weizs Kubínčana a starej grafiky
TGM: 263 €
- revízie zbierkových predmetov na jednotlivých oddeleniach
o riadne: k 31. 12. 2016
o mimoriadne (ak boli realizované):
- množstvo vyradených zbierkových predmetov za rok 2016: 0
2.4. vývoz zbierkových predmetov a zapožičanie zbierkových predmetov (tabuľka č. 3)
-

vývoz zbierkových predmetov zo zbierky TG v roku 2016: 198 ks zbierkových
predmetov, v poistnej hodnote 499 950 €
o výstavné účely: 68 ks zbierkových predmetov,
o digitalizácia: 116 ks zbierkových predmetov,
o reštaurovanie, rámovanie: 14 ks zbierkových predmetov.

3. Výstavná činnosť:
3.1. Výstavy (druh) (Tabuľka č. 4)





vlastné,
prevzaté ,
vyvezené,
v repríze.

4. Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie priložte výkaz o činnosti
múzea /galérie za rok 2016, ktorý každoročne vyplňujete pre SNM a MK SR.

Ing. Alexandra Rybárová
riaditeľka Turčianskej galérie v Martine
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