
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ  

 

TURČIANSKEJ GALÉRIE V MARTINE, 

KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ 

PÔSOBNOSTI ŢSK  

ZA ROK 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin, február 2018 

 



 

2 

 

 

OBSAH 

 

 

I. Všeobecná časť 

 

1.  Úlohy a miesto kultúrnej organizácie v národnom systéme kultúrnych organizácií  

           str. 4 

2.  Majetok vo vlastníctve ŢSK v správe kultúrnej organizácie, priestorové podmienky, 

     výstavba, rekonštrukcie        str. 6 

3.  Návštevnosť kultúrnej organizácie      str. 9 

4.  Ročné dane z nehnuteľností       str. 9 

5.  Riadiaca a kontrolná činnosť       str. 9 

6.  Vzájomná koordinácia a kooperácia      str. 10 

7.  Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku 2017   str. 13 

8.  Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie, výpočtová technika, 

     elektronické médiá        str. 14 

9.  Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie, sponzorské 

     príspevky, fundraising        str. 14 

10. Personálna oblasť, personálne vybavenie     str. 15 

11. Práca s dobrovoľníkmi        str.      17 

12. Účasť pracovníkov a riaditeľa na poradách, školeniach,  

      seminároch, zahraničných sluţobných cestách     str. 18 

13. Public relations         str. 20 

14. Hospodárenie kultúrnej organizácie      str.  27 

15. Zmluvy          str.  41 

16. Ocenenia organizácie a jej pracovníkov      str. 46 

17. Inovácie, kreativita činnosti kultúrnej organizácie, vízie,  

      perspektívy rozvoj        str. 46 

 

II. Odborná  činnosť  kultúrnej  organizácie   

 

1.  Expozície          str. 49 

2.  Zbierky          str. 49 

3.  Výstavná činnosť         str. 50 

4.  Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie   str. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

PRÍLOHY 

 

Príloha 1:     zoznam motorových vozidiel 

Príloha 2:     poistenie majetku 

Príloha 3:     návštevnosť 

Príloha 4:     daň z nehnuteľnosti 

Príloha 5:     spolupráca  s mestami, obcami a 3. sektorom 

Príloha 6:     medzinárodná spolupráca 

Príloha 7/1 - 3:     elektronizácia 

Príloha 8:     projekty 

Príloha 9:     zamestnanci 

Príloha 10:     sebestačnosť 

 

 

TABUĽKY 

 

Tabuľka 1:     akvizičná činnosť 

Tabuľka 2:    evidencia zbierok 

Tabuľka 3.     zapoţičanie a vývoz zbierkových predmetov 

Tabuľka 4:    výstavnícka činnosť 

Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie KULT (MK SR) 6 - 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ  

TURČIANSKEJ GALÉRIE V MARTINE, 

KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ 

PÔSOBNOSTI ŢSK ZA ROK 2017 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

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. Turčianska galéria sa vo svojej odbornej 

činnosti 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 súvisiacimi 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 2017 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít 

určených v pláne činnosti na rok 2017, 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 2017.  Dôraz 

sme poloţili na stabilizovanie odborných činností prostredníctvom odborných pracovníkov. 

Boli sme úspešní v grantovom systéme MK SR. 
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V roku 2017 oslávila Turčianska galéria 35. výročie jej zaloţenia. Turčianska galéria, 

v spolupráci s pani Zitou Kostrovou – historičkou umenia, ukončila vedecko-výskumnú 

činnosť, v oblasti tvorby  Mikuláša Galandu. V spolupráci s vydavateľstvom Slovart 

a tlačiarňou Neografia Martin, sme vydali publikáciu s názvom Energia Kresby – Mikuláš 

Galanda. 

V oblasti akvizícií sa nám podarilo do zbierkového fondu získať celkom 4 diel a to od autorov  

Jozef Ciller – Politická pieseň 1 ks, od súkromnej zberateľky, pani Márie Romanovskej – 

dielo portrét Artura Pavoni, Ivan Illovský – dielo Tajomstvá kovu III., Tajomstvá kovu I., Ján 

Gejdoš – dielo Biosieť č. 6. 

Darom sme získali celkom 44 ks, od autorov – Prof. Jozef Ciller – Politická pieseň 37 ks, 

Jozef Vrtiak – diela Krajina Turca, Udrela hodina, Ľudia bdejte, Ľudské pokolenie, Ivan 

Illovský –  dielo Aperture, Gita Matisová – dielo Šírenie svetla, Ever Púček – diela Stráţnik 

v divadelnej záhrade a Kocúr. 

Pokračovali sme v odbornom ošetrovaní zbierkového fondu, pričom sme ošetrili celkom 19 

diel. 

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 

20 vlastných výstav, 2 boli prevzaté a to: z Oravskej galérie – Karol Félix a z Kysuckej 

galérie – Jozef Sušienka. 

V roku 2017 sme pokračovali 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.  

Galéria sa v roku 2017 začala venovať edukačnému programu pre seniorov – Umenie pre 

seniorov. 

 

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    55 009 

Okres Martin    96 648 

Okres Turčianske Teplice  15 972  
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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 nemá v správe nehnuteľný majetok, 

ktorý je vo vlastníctve ŢSK. 

 

 

2.2. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností. 

 

V roku 2017 Turčianska galéria poţiadala o niekoľko rekonštrukčných aktivít na hlavnej 

budove, majiteľa budovy mesto Martin.  

1. sprevádzkovanie záchrannej linky vo výťahu, v prípade zaseknutia sa osôb – bolo 

odstránené, 

2. odstránenie havarijného stavu vo výmenníkovej stanici – na základe revíznej správy, ktorú 

nám spracovala odborná firmy REVIMONT Martin – bolo odstránené, 

3. odstránenie úniku vody z potrubia – zabezpečenie firmy, ktorá zistí závadu a následne 

odstráni – realizovať sa bude v roku 2018, 

4. oprava sociálnych zariadení na 1. poschodí a na prízemí – realizovať sa bude v roku 2018. 

 

 

Odstránenie havarijného stavu v priestoroch hospodárskeho dvora sme ţiadali aj v roku 2017.  

V objekte je nevyhovujúca strecha, cez ktorú zateká, navlhnuté múry, poškodené okná. 

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 2017 bolo v nútenej správe, takţe k realizácii 

nedošlo.  

 

 

2.3. Súpis spravovaných národných kultúrnych pamiatok.  

 

Ţupný dom, sídlo Turčianskej galérie, je zapísaný v ústrednom zozname pamiatok pod číslom 

579. 
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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 m
2
 

Z toho:   

- výstavné priestory:                    491,61 m
2
 

- prevádzkové priestory:      1 093,06 m
2
 

Celková rozloha objektu je 1584,67 m2. Ročné nájomné predstavuje sumu 6 000,- €. V sume 

prenájmu je zahrnutá aj suma za pouţívanie výťahu v budove. 

 

Záhrada:           337,33 m
2  

( majiteľom záhrady je Mesto Martin, ktorú Turčianska galéria nemá v prenájme, ale po 

dohode s majiteľom ju môţeme bezplatne vyuţívať). 

 

 

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:          39,96 m
2
 

Cena prenájmu:     1 200,- €/rok 

 

 

2.6. Prevádzkové priestory prenajaté od iných subjektov.  

 

Turčianska galéria, je v prenajatom objekte bývalého Ţupného domu, ktorého je vlastníkom 

Mesto Martin. 

 

 

2.7. Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov spolu, 

z toho za rok 2017).  

 

V roku 2017 neboli vykonané žiadne rekonštrukčné práce na budove. 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

2.8. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované práce, 

objem finančných prostriedkov za rok 2017). 

 

Na základe ţiadosti Turčianskej galérie, ktorá bola podaná na mesto Martin v júli 2017, bola 

vykonaná oprava výmenníkovej stanice (dodávka tepla) – nainštalovanie odvzdušňovacieho 

ventilu a samo dopúšťanie vody do systému. Finančné náklady spojené s opravou, uhradilo 

mesto Martin. 

 

V roku 2017, na základe revízie výťahu, o ktorú si poţiadala Turčianska galéria firmu 

KOHNE, bol doinštalovaný systém telefonického komunikátora na centrálny dispečing firmy 

KOHNE. Finančné náklady uhradilo mesto Martin. 

 

 

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). 

 

- sluţobné motorové vozidlo, úţitkového typu, značky Renault Master VP, ŠPZ: MT 

942 CK, rok výroby 2009, počet najazdených kilometrov 177.401 km, technický stav 

vozidla: vyţaduje si kompletnú generálnu opravu 

- osobné motorové vozidlo značky Hyundai i 30, ŠPZ MT 824 EK, počet najazdených 

kilometrov 2792. 

 

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 Ţilinským 

samosprávnym krajom. Poistka za majetok predstavovala v roku 2017 sumu 460,88 € 

a poistka za zodpovednosť 169,50 €.  

 

Majetok je poistený pre prípad zdruţeného ţivelného poistenia a pre prípad odcudzenia na 

poistnú sumu a prepravu 834 571,37 €. 

 

Na osobný automobil, Renault Master VP, MT 942 CK, je uzatvorené havarijné poistenie a 

povinné zmluvné poistenie, v sume 257,04 €. 

 

Na osobný automobil Hyundai i30, MT 824 EK, je uzatvorené havarijné poistenie a povinné 

zmluvné poistenie  v sume  144,00 €. 
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2.11. Poistenie zbierkového fondu.  

 

Ţilinský 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. Ţilina.  

V roku 2017 výška poistnej sumy zbierkového fondu Turčianskej galérie predstavuje sumu 

673 937,97 €.  

 

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 ŢSK, ako aj Hasičským zborom SR. 

 

Na základe kontroly odborového zväzu SLOVES, ktorá bola vykonaná v roku 2017, boli 

odstránené všetky nedostatky, ktoré boli uvedené v správe o kontrole z roku 2016. 

 

 

 

3. NÁVŠTEVNOSŤ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE – priloţte tabuľkový prehľad 

Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 3). 

 

Turčiansku galériu v roku 2017 navštívilo spolu 17 903 návštevníkov. 

 

 

 

4. ROČNÉ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ – priloţte tabuľkový prehľad - Daň z 

nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 4).  

 

Daň z nehnuteľnosti za rok 2017 bola v prevádzkovej réţii Mesta Martin, vzhľadom k tomu, 

ţe je majiteľom budovy. 

 

 

 

5. RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ.  

 

5.1. Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti. 

 

Vnútorná kontrolná činnosť v Turčianskej galérii  bola formou pracovných porád, na ktorých 

sa priebeţne zadávali, kontrolovali a vyhodnocovali jednotlivé úlohy zamestnancov. Hlavný 

dôraz sa pritom kládol na dodrţiavanie: 

a) Smernice č. 3/2013 o verejnom obstarávaní,  

b) Príkazu 2/2014 o zverejňovaní informácií na webovej stránke a sociálnych sieťach,  
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c) Dodrţiavanie organizačného poriadku a pracovného poriadku,  

d) Príkazu riaditeľky č. 1/2017 zo dňa 04.09.2017 o nariadení fyzickej a dokladovej 

inventarizácii k 31.12.2017, 

e) Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017. 

 

 

5.2. Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov (Útvar hlavného kontrolóra ŽSK,  

kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších subjektov...).  

 

V roku 2017 boli vykonané kontrolnými orgánmi nasledovné kontroly: 

 01. - 02. februára 2017 bola vykonaná kontrola Slovenským odborovým zväzom  

SLOVES, kedy z ich strany bola stanovená lehota na odstránenie nedostatkov. Na 

základe Zápisnice Č.r.:3/2017/34/KL zo dňa 08. novembra 2017, boli uloţené 

opatrenia splnené.   

 V dňoch 14. 03. a 21.03.2017 bola vykonaná kontrola z Inšpektorátu práce Ţilina, 

o čom bol vyhotovený záznam č. IZA-11-29-2.3./Z-E22,24,25-17 zo dňa 21.03.2017 

so záverom, ţe u kontrolovaného subjektu nebolo porušenie pracovnoprávnych 

predpisov zistené a nebolo u kontrolovaného subjektu porušenie zákazu nelegálneho 

zamestnávania zistené. 

 Dňa 25.10. 2017 bol  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Štátnym archívom 

v Ţiline vykonaný štátny odborný dozor za obdobie od nadobudnutia účinnosti zákona 

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v Turčianskej galérii v Martine. V zmysle záznamu o kontrole č. 

SAZA-2017/004466 zo dňa 06.11.2017 bolo konštatované, ţe Turčianska galéria  

v Martine  pri správe registratúry postupuje podľa Registratúrneho poriadku na správu 

registratúry, ktorý bol schválený MV SR, Štátnym archívom v Ţiline zo dňa 

04.07.2016.  MV SR, Štátny archív v Ţiline stanovil lehotu na odstránenie 

nedostatkov – na zabezpečenie označenia ukladacích jednotiek v príručnej registratúre 

v termíne do 31. marca 2018.  

 V decembri 2017 bola začatá finančná kontrola Ţilinského samosprávneho kraja, 

Útvaru hlavného kontrolóra, ktorá prebiehala do januára 2018. Správa o výsledku 

kontroly v zmysle ustanovenia § 20 aţ § 22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite  je vedená pod evidenčným číslom spisu: 06294/2017/ÚHK-004 

a evidenčným číslom spisu: 02254/2018/ÚH-004.  

 

6. VZÁJOMNÁ KOORDINÁCIA A KOOPERÁCIA.  

 

6.1. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 

 

V roku 2017 Turčianska galéria, pri zabezpečovaní svojich odborných aktivít, spolupracovala 

s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Oravskou galériou v Dolnom 

Kubíne a Povaţskou galériou umenia v Ţiline, Kysuckou galériu v Oščadnici. Spolupráca 

spočívala pri výpoţičke umeleckých diel a vzájomnej odbornej komunikácii. 
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6.2. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov. 

 

Turčianska galéria spolupracovala pri výpoţičke umeleckých diel na výstavy, so Slovenskou 

národnou galériou v Bratislave,  Galériou M. A. Bazovského Trenčíne, Galériou mesta 

Bratislavy, Galériou Mikuláša Galandu Turčianske Teplice, Nitrianskou galériou, 

Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici. 

 

 

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 Umenie hrou III.: Fond na podporu umenia, Ţilinský samosprávny kraj, 

spolupráca s materskými, základnými a strednými školami  v okrese Martin, 

- projekt Mosty: dlhodobá spolupráca so špeciálnou základnou školou na ulici Pavla 

Mudroňa v Martine a s domovom sociálnych sluţieb vo Vrútkach, 

- projekt Kultúrne poukazy: Ministerstvo kultúry, Ţilinský samosprávny kraj, 

spolupráca s materskými, základnými a strednými školami  v okrese Martin, 

- výstava Reminiscencie: spolupráca so Súkromnou umeleckou školou Aurela 

Stodolu v Martine, 

- výstava Ivan Štubňa: Fond na podporu umenia, Ţilinský samosprávny kraj, 

- výstava Ever Púček:  Fond na podporu umenia, Ţilinský samosprávny kraj, 

- výstava Miroslav Cipár: Fond na podporu umenia, Ţilinský samosprávny kraj, 

- výtvarný letný tábor pre deti Wachumba: Akadémia vzdelávania Martin, 

- recitačná súťaţ Vajanského Martin 2017: Turčianske kultúrne stredisko, 

- projekt Akvizícia Turčianskej galérie: Fond na podporu umenia, Ţilinský 

samosprávny kraj, 

- projekt Akvizícia Turčianskej galérie: Fond na podporu umenia, Ţilinský 

samosprávny kraj, 

- projekt Joga v galérií: Občianske zdruţenie Joga v dennom ţivote, 

- zapoţičanie diel z majetku TG do expozície M. Galandu:  Mesto Turčianske 

Teplice, 

- výstava Fotografia 2017: Fotoklub Karola Plicku. 
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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).  

 

Spolupráca: 

        - projekt výstava Povedomé formy Andreja Rudavského: Ministerstvo zahraničných 

vecí SR v Berlíne, Slovenský Inštitút. 

 

 

6.5. Najvýznamnejší partneri – domáci, zahraniční. 

 

Domáci partneri: 

            - Fond na podporu umenia a kultúry, 

            - Ministerstvo kultúry SR, 

- mesto Martin, 

- Úrad pre Slovákov ţijúcich v zahraničí, 

- materské, základné a stredné školy v okrese Martin, 

- umelecké školy v okrese Martin, 

- MY Turčianske noviny, 

- FORK profesionálna digitálna tlač, 

- M – Falcon, s.r.o., 

- Turiec online, 

- Turčania – Turiec pod lupou, 

 

Zahraničný partneri: Ministerstvo zahraničných vecí SR v Berlíne, Slovenský inštitút. 

 

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 2017  

 

 

7.1. Otváracie hodiny centrálneho objektu.  

 

Pondelok:   zatvorené 

Utorok:  8:00  – 17:00 

Streda:   8:00  – 17:00 

Štvrtok:   8:00  – 17:00 

Piatok:   8:00  – 17:00 

Sobota:           11:00 –  17:00 

Nedeľa:           11:00 –  17:00 

 

 

7.2. Otváracie hodiny pobočiek, expozícií.  

 

Turčianska galéria v Martine nemá pobočky. 

 

 

7.3. Týždenný výpožičný čas (regionálne knižnice). 

 

V roku 2017 bola sprístupnená verejnosti kniţnica Turčianskej galérie. 

Ponúkame 2780 odborných kniţničných diel.   

Správu kniţnice má na starosti odborný pracovník Patrícia Lipková. V roku 2017 získala 

kniţnica grant z Fondu na podporu umenia vo výške 1500,00 eur na nákup kníh.  

V kniţnici sa nachádza oddychová zóna. 

 

Otváracie hodiny: pondelok – piatok / 8.00 – 17. 00 hod. Kniţnica sa nachádza na 3. poschodí 

Turčianskej galérie, číslo dverí  319.  

 

7.4. Výška vstupného v jednotlivých objektoch. 

 

Na jednu výstavu       1,00 € 

Tvorivé dielne a výstava - 1 osoba     2,00 €   

Tvorivé dielne pre školy      1,00 € 

Lektoráty pre školské skupiny  

 s výstavou       2,00 €   

 bez výstavy       1,00 €   

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

 

7.5.Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti).  

 

Na výstavy          (deti, študenti, seniori, ZŤP)                                    0,50 € 

 

Bezplatný vstup  - deti do 6 rokov, pedagogický dozor, seniori nad 70 rokov, galerijní a 

múzejní pracovníci, teoretici umenia, členovia Klubu galérií na Slovensku, členovia 

profesných zdruţení (AICA,…), vojnoví veteráni. 

 

 

7.6. Zmeny v otváracích hodinách a vo vstupnom v roku 2017.  

 

V roku 2017 nastali zmeny v otváracích hodinách oproti predchádzajúcemu roku. Turčianska 

galéria je otvorená dlhšie. Zrušili sme bezplatný vstup kaţdú prvú nedeľu v mesiaci. 

Turčianska galéria je otvorená uţ od 8.00 hod., pre zvýšený záujem škôl. 

 

8. ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE,  

VÝPOČTOVÁ TECHNIKA, ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ – priloţte tabuľkový prehľad 

Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 

7).  

 

8.1. Perspektívy, vízie rozvoja – požiadavky (návrh)  

 

V roku 2018 sa budeme snaţiť pre skvalitnenie sluţieb pre návštevníkov nasledovné: 

 

- zakúpenie softwaru pre predaj vstupeniek pre návštevníkov a sledovanie návštevnosti, 

- zakúpenie nového ozvučenia na vernisáţe, 

- zakúpenie nového osvetlenia do výstavných priestorov, 

- zatemnenie okien vo výstavných priestoroch, 

- predaj umeleckých diel – DIELO GALÉRIA, 

- vybudovanie elektronického sprievodcu galériou, 

- vybudovať interaktívne prostredie pre deti a mládeţ. 

 

 

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).  
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9.1  V roku 2017, v rámci Fondu na podporu umenia, bolo podporených 5 ţiadostí, v celkovej 

sume 13 000 €. Spolufinancovanie Ţilinským samosprávnym krajom vo výške 5% 

z dotácií FPU predstavovalo celkom 1 218 €. 

 

Nepodporené ţiadosti o poskytnutie dotácie z FPU na rok 2017: 

 Modernizácia a vybavenie Kniţnice Turčianskej galérie, 

 Igor Faško – Obrazy a objekty nekonkrétnych konkrétností, 

 Súčasné výtvarné umenie Slovákov v Srbsku, 

 Foto Experimenty Ivana Köhlera, 

 Jozef Vrtiak – maliar a ilustrátor. Vykladač sveta a ľudských dejín, 

 Umenie pre seniorov, 

 Umenie hrou IV. 

9.2   Mesto Martin  nepodporilo príspevok na výstavy v zmysle výstavného plánu Turčianskej 

galérie v Martine  na rok 2017 vo výške 5000 €, nakoľko Mesto Martin bolo do 

31.10.2017 v nútenej správe. 

9.3    MK SR na rok 2017 poskytlo dotáciu  zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kultúrnych 

poukazov v celkovej výške 406 €.  

9.4   Niektoré projekty boli realizované s finančnou podporou darcov, reklamných partnerov 

a spoluorganizátorov:  TUGA, n.o., M – Falcon, s.r.o., Fork, s.r.o., PosAm, spol. s r.o., 

MY Turiec, TV Raj, Turiec Online, ŢSK, Mesto Martin, TV Turiec, Martinsko, dámsky 

mesačník MIAU. 

 

 

 

 

10. PERSONÁLNA OBLASŤ, PERSONÁLNE VYBAVENIE - priloţte tabuľkový 

prehľad Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu 

č. 9).  

 

Za rok 2017 predstavoval evidenčný stav zamestnancov – fyzický 9,8 a evidenčný stav 

zamestnancov – prepočítaný 8,9. Fyzický stav odborných zamestnancov bol 5,1 a prepočítaný 

stav odborných zamestnancov bol 4,7. Fyzický stav ostatných zamestnancov bol 4,7 

a prepočítaný stav ostatných zamestnancov bol 4,2. V priebehu roku 2017 došlo ku skončeniu 

pracovných pomerov, pri ktorých bolo vyplatené odstupné a odchodné, taktieţ bola jedna 

zamestnankyňa dlhodobo PN, čo pri výpočtoch čiastočne ovplyvnilo výšku priemerných 

mzdových nákladov zamestnancov.  
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10.1 Kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra zamestnancov 

 

Stav zamestnancov k 31.12.2017: 

 

Zaradenie v 

organizácii 

Vzdelanie 

Vysokoškolské 
Úplné 

stredoškolské 

Odborné 

stredoškolské 
Základné 

Štatutár 1       

Odborní 

zamestnanci 
2 2     

Administratívni 

zamestnanci 
2       

Ostatní   2 1   

 

Odborná prax zamestnancov Turčianskej galérie v Martine prepočítaná k 31.12.2017, 

resp. ku dňu skončenia pracovného pomeru: 

 

Riaditeľka    17 rokov   14 dní 

Historik  umenia nad 32 rokov, pracovný úväzok 0,2, skončenie 

pracovného pomeru k 31. 05. 2017 

Dokumentátor výstavnej činnosti nad 32 rokov – skončenie pracovného pomeru 

k 31.08.2017  

Dokumentátor zbierkového fondu 7 rokov a 0 dní 

Galerijný pedagóg 27 rokov a 141 dní  

Galerijný pedagóg, PR manaţér 5 rokov a 224 dní  

Správca budov 26 rokov a 195 dní – skončenie pracovného pomeru 

k 31.03.2017  

Ekonóm, účtovník nad 32 rokov – skončenie pracovného pomeru 

k 28.02.2017  

 21 rokov a 143 dní – vznik pracovného pomeru 

04.09.2017 

Inštalačný technik, informátor  9 rokov a 0 dní 

Pokladník, informátor nad 32 rokov 

Upratovačka, informátor 29 rokov a 251 dní  
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Vekový priemer zamestnancov, zamestnaných ku dňu 31. 12. 2017  je 41 rokov. 

 

10.2  Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné miesta, 

aktivační zamestnanci. 

 

V roku 2017 boli uzavreté dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

v zmysle § 223 aţ § 228a zákona  č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov a to Dohody o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda 

o brigádnickej práci študentov, spolu v počte 5, na niţšie uvedené doby:  

 

Dohoda o vykonaní práce:    od 01.03.2017 do 31.03.2017 

      od 04.09.2017 do 31.12.2017 

      od 05.10.2017 do 31.12.2017  

 

Dohoda o pracovnej činnosti:  od 04.09.2017 do 07.11.2017 

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov:  od 04.09.2017 do 31.12.2017 

 

V rámci spolupráce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, boli roku 2017 uzatvorené 

Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho 

dedičstva. Turčianskej galérii v Martine zabezpečovali dozor a boli nápomocné pri výstavách  

od 01.01.2017 do 31.12.2017 dve dobrovoľníčky. 

 

S Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bola dňa 29.03.2017 uzavretá Dohoda o poskytnutí 

finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom 

zamestnaní od 01.04.2017 po dobu 18 mesiacov. 

 

10.3 Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov + 

zdôvodnenie. 

 

V roku 2017 Turčianska galéria v Martine neevidovala ţiadne pracovné miesto neobsedené 

dlhšie ako 6 mesiacov. K 01.04.2017 došlo k zmene organizačnej štruktúry a bolo zrušené 

pracovné miesto  Správca objektov. Správa objektov je v súčasnosti zabezpečená formou 

outsourcingu.   

 

 

 

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 2017 v Turčianskej galérii v 

Martine vykonávali dobrovoľnícku činnosť 2 osoby. 
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11.2 Neziskové organizácie, občianske združenia pracujúce pri organizáciách.  

 

Turčianska galéria v Martine počas roka 2017 aktívne spolupracovala na viacerých 

podujatiach a činnostiach s neziskovou organizáciou TUGA n.o., Občianske zdruţenie 

Luscinia, Občianske zdruţenie Ruslana. 

 

 

 

12.  ÚČASŤ PRACOVNÍKOV A RIADITEĽA NA PORADÁCH, ŠKOLENIACH,  

       SEMINÁROCH, ZAHRANIČNÝCH SLUŢOBNÝCH CESTÁCH. 

 

Školenia: 

1. RO, PO – účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 

2017. Novela zákona č. 523/2004 Z.z. a novela zákona č. 583/2004 Z.z. 

zúčastnení zamestnanci: Ing. Monika Muţilová, Soňa Wieziková, usporiadateľ 

školenia RVC Martin, dátum školenia 21.02.2017,  

2. Školenie IS Magma HCM pre nových pouţívateľov  

zúčastnení zamestnanci:  Ing. Alexandra Rybárová, Ing. Monika Muţilová 

usporiadateľ školenia AutoCont SK, a.s. Ţilina, dátum školenia 26.4.2017,  

3. Školenie zamestnancov zamerané na poskytovanie prvej pomoci v zmysle § 8 zákona 

č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 208/1991 Zb. 

zúčastnení zamestnanci v počte 3, školenie zabezpečila spoločnosť BPQ, s.r.o., dátum 

školenia 19.04.2017, 

4. Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť  

zúčastnený zamestnanec: Patrícia Lipková, usporiadateľ školenia Slovenská národná 

kniţnica Martin,  

Všeobecný úvod do knihovníctva 478 hodín (17.05.2017 – 31.07.2017) 

Knihovník vo verejnej kniţnici 234 hodín (07.08.2017 – 25.09.2017), 

5. Verejné obstarávanie  

zúčastnení zamestnanci: Ing. Alexandra Rybárová, Ing. Monika Muţilová, Mgr. 

Lenka Denková, usporiadateľ školenia ŢSK, Ţilina, dátum školenia 21.06.2017, 

6. Verejné obstarávanie, 

7. Školenie ku plotru 

Zúčastnená školenia Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl, usporiadateľ školenia POSAM, 

Martin, dátum školenia 21.09.2017, 

8. Vybrané state z účtovníctva verejného sektora – nové metodické usmernenia MF SR 

v oblasti účtovníctva a výkazníctva v organizáciách verejnej správy a samosprávy 

zúčastnení zamestnanci: Ing. Alexandra Rybárová, Ing. Monika Muţilová, 

Mgr. Lenka Denková, usporiadateľ školenia Národný ústav celoţivotného 

vzdelávania, dátum školenia 06.11.2017, 

9. Vstupné školenie zamestnancov BOZP 

zúčastnený zamestnanec: Mgr. Lenka Denková, usporiadateľ: Miroslava Mercelová, 

školenie konané dňa 12.10.2017, 
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10. Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ, zúčastnení 

zamestnanci: Ing. Alexandra Rybárová, Mgr. Lenka Denková, usporiadateľ školenia 

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v ŢSK, 

dátum školenia 18.10.2017, 

11. Školenie zamestnancov zamerané na poskytovanie prvej pomoci v zmysle § 8 zákona 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

zúčastnených 11 zamestnancov na školení, školenie zabezpečila spoločnosť: BPQ, 

s.r.o., dátum školenia 03.11.2017, 

12. Činnosť  technika poţiarnej ochrany v zmysle ustanovení MV SR č. 121/2002 Z. z. 

o poţiarnej prevencii a poradenstvo   BOZP za rok 2017 

zúčastnených 11 zamestnancov na školení, školenie zabezpečil Ján Borievka Devil 

Fire Servis, dátum školenia 03.11.2017, 

13. Školenie o predpisoch na zistenie OPP pre novoprijatých zamestnancov, cvičný 

poţiarny poplach + evakuácia + zdolávanie poţiaru typu B 

na školení boli zúčastnení všetci zamestnanci, školenie zabezpečil Ján Borievka  Devil 

Fire Servis, dátum školenia 03.11.2017, 

14. Základné školenie obsluhy tlakových zariadení   

na školení sa zúčastnili 3 zamestnanci: Peter Návoj, Boris Jíra, Eva Plazáková, 

školenie zabezpečila firma REVIMONT, dátum školenia 27.11.2017, 

15. Účtovná závierka v PO - účtovná závierka v príspevkových organizáciách zradených 

obcou a VÚC k 31.12.2017 

zúčastnení zamestnanci: Ing. Monika Muţilová, Mgr. Lenka Denková, usporiadateľ 

školenia RVC Martin, dňa 07.12.2017, 

16. Vstupné školenie zamestnancov BOZP, zúčastnený zamestnanec: Mgr. et Mgr. art. 

Ivan Illovský, dátum školenia 21.12.2017. 

 

Semináre:  

1. Rada galérií – Spišská Nová Ves 

zúčastnení zamestnanci: Ing. Alexandra Rybárová, Patrícia Lipková, seminár konaný 

dňa 25.04.2017,  

2. Seminár Protokol - Piešťany, etiketa, rétorika a oblečenie 

zúčastnený zamestnanec: Ing. Alexandra Rybárová, seminár organizoval 

Medzinárodný klub SR, Infocentrum MK, seminár konaný dňa 18.05.2017, 

3. Nákupná komisia na tvorbu zbierok uskutočnená v Povaţskej galérii umenia v Ţiline 

Zúčastnení zamestnanci: Ing. Alexandra Rybárová, Bc. Adam Galko, konaná dňa  

23.10.2017, 

4. Rada galérií - Bratislava 

Zúčastnení zamestnanci: Ing. Alexandra Rybárová, Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl, 

seminár konaný dňa 20.11.2017. 

 

Zamestnanci Turčianskej galérie v Martine v roku 2017 absolvovali 99 tuzemských 

pracovných ciest, z toho 77 bolo nákladným vozidlom Renault Master, evidenčné číslo MT  

942 CK a 23 pracovných ciest osobným motorovým vozidlom Hyundai i30, evidenčné číslo 

MT 824 EK.  
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V rámci pracovných ciest sa riaditeľ Turčianskej galérie v Martine zúčastnil: 

- porád  a stretnutí, ktoré organizoval Úrad ŢSK, 

- 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 v Martine zúčastňovali: 

-  na poradách, školeniach a  seminároch,  

-  na stretnutiach s umelcami a ďalšími subjektmi na zabezpečenie odbornej činnosti, 

       -  zabezpečení prevozu diel na výstavy. 

 

V roku 2017 sa zamestnanci Turčianskej galérie zúčastnili na zahraničných cestách: 

 

1. Ing. Alexandra Rybárová – výstava Berlín,  Nemecko,  odinštalovanie výstavy a zvoz 

diel Povedomé formy,   pracovná cesta konaná v dňoch 12.03.2017 aţ 13.03.2017 

2. Ing. Alexandra Rybárová – Kraków, Poľsko – jednanie s členom poroty Bienále fantázie 

art. plastyk Dariusz Delik, dňa 13.12.2017 

  

 

 

 

13.  PUBLIC RELATIONS 

 

13.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno odborného 

pracovníka, názvy  a počty publikačných výstupov.  

 

- Mgr. Zita Kostrová, zrealizovanie publikácie: Energia kresby – Mikuláš Galanda, 

výskum, scenár, texty do publikácie, výber diel. 

- Mgr. art. Nina Haverl, realizovanie katalógov ku výstavám, výber fotografií, 

zrealizovanie publikácie: Energia kresby – Mikuláš Galanda – zrealizovanie. 

. 

 

 

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 2017, boli vypracované 

tlačové správy kurátormi výstav, boli vytlačené plagáty a veľkoformátový banner 260 x 260 

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 ţiakov a študentov, 

ktorými sme ich pozývali do galérie na tvorivé dielne, podujatia, prednášky, komentované 

prehliadky a iné. 
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Výstavy a publikačná činnosť, ktoré pripravili iní autori v spolupráci s TG: 

 

- Emerik Feješ – Zo zbierky Ivana Melicherčíka, 

- Jozef Vrtiak – Maliar a ilustrátor – vykladač sveta a ľudských dejín, 

- Ever Púček – Cesty a spomienky, 

- Ivan Štubňa – Prípad figúra, 

- SuZUŠ – Libuša Turicová – X. Reminiscencie, 

- Ivan Köhler - Jazz story Kelly, 

- Karol Felix – Pasce a posolstvá, 

- Miroslav Cipár – Znaky maliarskeho gesta, 

- Igor Faško – Nekonkrétne konkrétnosti, 

- Fotoklub Karola Plicku – Fotografia 2017, 

- Peter Ďurík – Typografia, 

- Jozef Sušienka – V čase a priestore. 

 

 

13.3. Ostatná prezentačná činnosť – konferencie, semináre, prednášky, besedy, tvorivé 

dielne, kluby a krúžky a pod.  

 

V roku 2017 sme zrealizovali celkom  315  jednotlivých kultúrno-výchovných akcií: 

 

 

Konferencie, prezentácie  a besedy  s aktívnou účasťou: 

 

- beseda s Bohumírom Bachratým, Everom Púčekom o umení Evera Púčeka,  

- beseda s Peterom Ďuríkom a Milanom Šišmišom o umení typografie Petra Ďuríka, 

- prezentácia s Adamom Galkom na tému: 

1. Miroslav Cipár - znaky maliarskeho gesta,  

2. Arteterapia, 

3. Škaredá krása, 

4.  Reštaurovanie umeleckého diela. 

 

 

Tvorivé dielne a edukačné aktivity: 

 

- ATELIÉR RODINY - tvorivá dielňa k aktuálnym výstavám, špeciálne pre rodiny 

s deťmi so zámerom realizovať stretnutie rôznych generácií v tvorbe, 

- UMENIE PRE SENIOROV – tvorivé dielne pre seniorov na zaujímavé témy, týkajúce 

sa umenia v stálej expozícii. 
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Tvorivé dielne – tvorivý ateliér pre deti a mládeţ 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 záţitku zoznamujú s najvýznamnejšími 

autormi  a dielami zo zbierok Turčianskej galérie – priamo v expozícií tvoria 

interpretácie na vystavené diela, 

- ANIMÁCIE - animačné programy k aktuálnej výstave, 

- 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, 

- GALANDA – TVORCA I BÁSNIK – projekt detských tvorivých dielní k 120. 

výročiu narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného 

umenia, 

- BIELE VIANOCE – Vianoce s tvorivosťou detí. 

 

Počet zrealizovaných animačných programov a dielní: 315, návštevnosť 2954 

návštevníkov. 

 

 

Klubové aktivity: 

 

15. 1. 2017 od 10:00 – 11:00 

ATELIÉR RODINY 

Výtvarnou činnosťou budeme rozvíjať kreativitu a fantáziu detí. Dielne sú vhodné pre deti od 

4 do 6 rokov.  

 

30. 1. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV - Mikuláš Galanda, ţivotopis, ukáţky diel „Matka s dieťaťom“ 

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia. 

 

5. 2. 2017 od 10:00 – 11:00 

ATELIÉR RODINY 

Výtvarnou činnosťou budeme rozvíjať kreativitu a fantáziu detí. Dielne sú vhodné pre deti od 

4 do 6 rokov. 
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27. 2. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV - Marin Benka, ţivotopis, ukáţky diel „Pri potoku Revúcej“ 

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia. 

 

5. 3. 2017 od 10:00 – 11:00 

ATELIÉR RODINY 

Výtvarnou činnosťou budeme rozvíjať kreativitu a fantáziu detí. Dielne sú vhodné pre deti od 

4 do 6 rokov.  

 

27.3. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV - Milan Paštéka, ţivotopis, ukáţky diel „Zima“ 

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia. 

 

2. 4. 2017 od 10:00 – 11:00 

ATELIÉR RODINY 

Výtvarnou činnosťou budeme rozvíjať kreativitu a fantáziu detí. Dielne sú vhodné pre deti od 

4 do 6 rokov.  

 

24. 4. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV - Milan Laluha, ţivotopis, ukáţky diel „Domy“ 

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia. 
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07. 05. 2017 od 10:00 – 11:00 

ATELIÉR RODINY 

Výtvarnou činnosťou budeme rozvíjať kreativitu a fantáziu detí. Dielne sú vhodné pre deti od 

4 do 6 rokov.  

 

18.5.2017 17. 00 h. 

SúZUŠ – tvorivé dielne ku výstave X. - REMINISCENCIE  

 

20. 5. 2017  17.00 – 23.00 h.  

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ: 

 

 17. 30 – 18. 30 – BÁBKOVÉ DIVADLO NA HOJDAČKE „KRÁSKA A ZVIERA“ 

 17. 00 – 22. 00 – TVORIVÉ DIELNE V ATELIÉRI KOCÚR 

 18. 00 – 20. 00 – ČO MÁM DOMA „HODNOTENIE UMELECKÝCH DIEL“ 

 19. 00 – 19. 30 – MOJA OBĽÚBENÁ ROZPRÁVKA „UMELECKÝ PREDNES“ 

 20. 00 – 21. 00 – SLÁČIKOVÉ QUARTETO „THE UNIVERSE QUARTET“ 

 20. 00, 21. 00, 22. 00 – VSTUPY DO DEPOZITOV „KRAJINA UMELECKÝCH 

DIEL“ 

 17. 00 – 23. 00 – PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ 

 22. 00 – 23. 00 - PREKVAPENIE 

 

04. 06. 2017 od 10:00 – 11:00 

ATELIÉR RODINY 

Výtvarnou činnosťou budeme rozvíjať kreativitu a fantáziu detí. Dielne sú vhodné pre deti od 

4 do 6 rokov.  

 

26. 6. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV - Vladimír Kompánek, ţivotopis, ukáţky diel „Žena s putňou“ 

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia. 
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29. 5. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV - Ľudovít Fulla, ţivotopis, ukáţky diel „Demontáž“ 

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia. 

 

31. 07. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV - Andrej Barčík, ţivotopis, ukáţky diel „Biele zátišie“ 

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia. 

 

28. 08. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV - Autoportrét 

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia. 

 

 

25. 09. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV – maľba na sklo 

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia. 
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30. 10. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV – Vianočná ozdoba 

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia. 

 

27. 11. 2017 od 10:00 – 11:00 

UMENIE PRE SENIOROV – Vianočná pohľadnica 

Jedná sa o projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých 

dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - 

Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík,... Sprostredkujeme seniorom 

umenie pomocou tvorivého záţitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti 

výtvarného umenia 

 

 

13.4. Web stránka organizácie, jej aktualizácia.  

 

Obsahovo webovú stránku zabezpečovala:   Nina Haverl, webmaster a grafický dizajn 

Koordinátor web stránky:          Nina Haverl, Ing. Alexandra Rybárová 

Web stránka organizácie:     www.turiecgallery.sk 

Aktuálna webová stránka TG je aktualizovaná priebeţne so zmenami výstavných a 

sprievodných aktivít TG.  

 

 

 

13.5. Edičná činnosť – počet a názov edičných titulov.  

 

Ever Púček – Cesty a spomienky, katalóg, ISBN 978-80-88686-90-3,   400 ks 

Ivan Štubňa – Prípad figúra, katalóg, ISBN 978-80-88686-91-0,    400 ks 

Ivan Köhler – Jazzz story Kelly, katalóg, ISBN 978-80-88686-92-7,     50 ks 

Miroslav Cipár – Znaky maliarskeho gesta, katalóg, ISBN 978-80-88686-94-1,  400 ks 

Igor Faško - Nekonkrétne konkrétnosti, katalóg, ISBN 978-80-88686-93-4,  100 ks 

Mikuláš Galanda - Energia kresby – kniha, ISBN 978-80-886-86-95-8,   430 ks  

 

 

 

http://www.turiecgallery.sk/
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13.6. Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách (rozhlas, televízia).  

 

Všetky výstavy boli propagované vytlačenou pozvánkou a taktieţ rozposielanie pozvánok 

prostredníctvom e-mailu – cca 1550 adries médií, galérií, výtvarníkov, inštitúcií a 

pravidelných návštevníkov galérie. Ku kaţdej výstave boli vypracované dve tlačové správy. 

Všetky výstavy boli propagované formou plagátov a veľkoplošného banneru 260 x 260 cm na 

budove Turčianskej galérie, 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 niekoľko 

ponukových listov a ţivých vstupeniek (osobné pozvania) 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, Turčania, Kam do mesta, Vrútočan, … atď, 

- na rôzne webové portály, internetové - TV - Muzeum. Sk, Infoturiec.sk, Môj Martin, TV 

Turiec, Turisticko-informačná kancelária Martin, TIK Ţilina, Turiec online, RTVS,  a mnohé 

ďalšie, 

- do rádií – Rebeca, Sever, Frontinus, RTVS, Regina Banská Bystrica, Rádio Devín a iné, 

- do televízií – TV Turiec, TV Severka, RTVS, TV RAJ, TV JOJ, TV Markíza. 

 

 

 

 

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 2017. Pre Turčiansku galériu 

v Martine vyplýva zabezpečiť  podiel trţieb celkom k výrobným nákladom minimálne vo 

výške 3%. 
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ROZPIS  ZÁVÄZNÝCH  UKAZOVATEĽOV   ŠR  NA  ROK  2017 

  
 Pôvodný 

rozpočet  

Ú P R A V A   

+ zvýšenie  Po úprave  

- zníţenie   

ZDROJ ŢSK           

Výdavky 

celkom 

/600+700/ 

                     

154 865 €  

 BT                3 355 €  Na beţné výdavky 

                              

182 938 €  

 BT                8 000 €  Na beţné výdavky 

 BT                1 218 €  Na beţné výdavky 

 KT              15 500 €  

Zakúpenie 

zbierkového fondu, 

osobného automobilu 

Z toho:           

Beţné výdavky 

/600/ 

                     

154 865 €  

 BT                3 355 €  Na beţné výdavky 
                              

167 438 €  
 BT                8 000 €  Na beţné výdavky 

 BT                1 218 €  Na beţné výdavky 

Z toho:  

poloţky - 610 

/mzdy 

                       

93 556 €  

 BT                   626 €  

Úprava platových 

pomerov 

zamestnancov na 

základe Kolektívnej 

zmluvy vyššieho 

stupňa, ktorej 

súčasťou je 

podpísané 

Memorandum o 

úprave platových 

pomerov 

zamestnancov pri 

výkone prác vo 

verejnom zújme od 

1.9.2017 

  

 BT  -            4 841 €  

RO 

č.02237/2017/OK-16 

z 21.12.2017 

  

 620 /odvody/ 
                       

32 698 €  
 BT                   219 €  

Úprava platových 

pomerov 

zamestnancov na 

základe Kolektívnej 

zmluvy vyššieho 

stupňa, ktorej 

súčasťou je 

podpísané 

Memorandum o 

úprave platových 

pomerov 

zamestnancov pri 

                                

30 610 €  
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výkone prác vo 

verejnom zújme od 

1.9.2017 

 BT  -            2 795 €  

RO 

č.02237/2017/OK-16 

z 21.12.2017 

 630 tovary  

a sluţby 

                       

28 611 €  
 BT                   550 €  

sluţby spojene s 

propagáciou výstavy 

Connections (Karol 

Kallay) 

                                

47 975 €  

     BT                1 000 €  

Vrátenie do Fondu 

na podporu umenia - 

nezrealizovaný 

projekt 

     BT                   960 €  Právne sluţby 

     BT                1 000 €  nákup koberca 

               
  

 BT  
              1 200 €  nákup koberca-

kongresová miesnosť 

  

  

 BT  

              1 000 €  stoličky s písacou 

plochou -kongresová 

miesnosť 

  

  

 BT  

              1 000 €  projektor a 

premietacie plátno -

kongresová miesnosť 

  
  

 BT  
                 800 €  ozvučenie -

kongresová miesnosť 

  

  

 BT  

              3 000 €  dofinancovanie 

publikácie Energia 

kresby 

  
  

 BT  
                 230 €  ŢSK 5% spoluf. FPU  

Ever Púček 

  
  

 BT  
                 228 €  ŢSK 5% spoluf. FPU 

Ivan Štubňa 

  
  

 BT  
                 215 €  ŢSK 5% spoluf. FPU 

Miroslav Cipár 

  

  

 BT  

                 345 €  ŢSK 5% spoluf. FPU 

Reštaurovanie diel 

17.-19. stor. 

    
 BT  

                 200 €  ŢSK 5% spoluf. FPU 

Akvizícia kniţníc 

    

 BT  

              7 636 €  RO 

č.02237/2017/OK-16 

z 21.12.2017 

Kapitálové 

výdavky /700 

/nákup zbier. 

                              

-   €  

 KT                3 500 €  
Zakúpenie 

zbierkového fondu                                 

15 500 €  
 KT              12 000 €  Zakúpenie osobného 
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Predmetov, 

osobného 

automobilu    

KZ 41                                               

automobilu 

INÉ ZDROJE:           

GRANT MK 

SR BT 

                              

-   €  
                   406 €  Kultúrne poukazy 

                                     

406 €  

FOND NA 

PODPORU 

UMENIA 

/BT/11H 

  

                2 000 €  Ivan Štubňa 

                                

11 500 €  

                2 000 €  Ever Púček 

                1 500 €  Miroslav Cipár 

                6 000 €  

Reštaurovanie 

grafiky 17.-19. 

storočia 

FOND NA 

PODPORU 

UMENIA /KT/ 

                  1 500 €  
Akvizícia kniţnice 

Turčianskej galérie 
                                  

1 500 €  

Mesto Martin 

KZ 11H 

                              

-   €  
                     -   €    

                                       

-   €  

DARY KZ 72a 
                              

-   €  
                     -   €    

                                       

-   €  

Úrad pre 

Slovákov 

ţijúcich v 

zahraničí 

                              

-   €  
                     -   €    

                                       

-   €  

UPSVAR  
                              

-   €  
                3 987 €    

                                  

3 987 €  

VLASTNÉ 

PRÍJMY  

                         

8 390 €  

                   553 €  Dobropisy,refundácie 

                                

11 346 €  

                1 115 €  vratky 

                1 289 €  

Prekročenie 

plán.príjmov/príjmy 

z prenajatých 

zariadení, tovary 

a sluţby/ 

  

8,9 

    

  8,9 Počet 

zamestnancov 

/PO/ 

    

 

 
 

Zastupiteľstvo ŢSK na svojom zasadnutí dňa 19 12. 2016, uznesením č.5/22, schválilo 

rozpočet  ŢSK na rok 2017. V nadväznosti  listom č. 02237/2017/OK-1, zo dňa 10. 1. 2017,  

boli Turčianskej galérii stanovené záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu na rok 2017.                                        

Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2017, č. listu 02237/2017/OK-2, zo dňa 5.5.2017 

a po schválení druhej úpravy rozpočtu na rok 2017, zastupiteľstvom ŢSK zo dňa 2. 5. 2017 

boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2017 určené úpravu platových pomerov 

zamestnancov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, ktorej súčasťou je 
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podpísané Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej sluţbe 

a niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme od 1.9.2017 a určené na 

úpravu tovarov a sluţieb v sume 854,00 € a tovary a sluţby v sume 2 510,00 € určené na 

propagáciu výstavy Connections v Izraeli, vrátenie fondu na podporu umenia za 

nezrealizovaný projekt a za právne sluţby. Upravené boli aj kapitálové výdavky na zakúpenie 

zbierkového fondu a zakúpenie osobného automobilu v sume 15 500,00 €.  

 

Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2017, č. listu 02237/2017/OK-5, zo dňa 17.7.2017 

a po schválení tretej úpravy rozpočtu na rok 2017, zastupiteľstvom ŢSK zo dňa 3. 7. 2017, 

boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2017 určené vo výške 1000,00 €  na nákup 

koberca a vo výške 4 000,00 € na vybavenie kongresovej miestnosti a 3 000,00 € na 

dofinancovanie publikácie Energia kresby – Mikuláš Galanda. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 17-513-02393, uzatvorenej 

medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine, bola poskytnutá dotácia  

na podporený projekt Akvizície kniţníc v celkovej výške  1 500,00 €,  dňa 27. 9. 2017. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 17-541-04442, uzatvorenej 

medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine, bola poskytnutá dotácia  

na podporený projekt Reštaurovanie grafiky v celkovej výške  6 000,00 €,  dňa 3. 10. 2017. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 17-531-01794, uzatvorenej 

medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine, bola poskytnutá dotácia  

na podporený projekt Ivan Štubňa v celkovej výške  2 000,00 €,  dňa 4. 10. 2017. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 17-531-01870, uzatvorenej 

medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine, bola poskytnutá dotácia  

na podporený projekt Miroslav Cipár v celkovej výške  1 500,00 €,  dňa 4. 10. 2017. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 17-531-01875, uzatvorenej 

medzi Fondom na podporu umenia a Turčianskou galériou v Martine, bola poskytnutá dotácia  

na podporený projekt Ever Púček v celkovej výške  2 000,00 €,  dňa 4. 10. 2017. 

 

Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2017 č. listu 02237/2017/OK-6 zo dňa 28.9.2017 

a po schválení štvrtej úpravy rozpočtu na rok 2017 Uznesením č. 5/26  Zastupiteľstvom ŢSK 

zo dňa 25.9. 2017 boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2017 vo výške 1218 € 

určené na 5% spolufinancovanie ŢSK k dotáciám z Fondu na podporu umenia na rok 2017 – 

Ever Púček, Ivan Štubňa, Miroslav Cipár, Reštaurovanie diel 17.-19. stor. a Akvizícia 

kniţnice Turčianskej galérie. 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK 

SR na rok 2017 číslo: MK-4385/2017/3.2 /Vyzbierané KULTÚRNE POUKAZY/ a Protokolu 

P5 – Prijaté platby za kultúrne poukazy zo dňa 21.11. 2017 Turčianska galéria v Martine 

prijala dotáciu v sume 406  €  4.12.2017 na č. účtu SK 95 8180 0000 0070 0048 1678. 
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 Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2017 , 02237/2017/OK-16 zo dňa 21. 12. 2017 

úprava záväzných limitov výdavkov KZ 41 MZDY /610/  - 4 841 € a POISTNÉ A 

PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ – 2 795 € na Tovary a sluţby  /630/ 7 636 €. 

 

 

Úpravy rozpočtu Ţilinským samosprávnym krajom:  

 

Číslo úpravy Schválený dňa Uznesenie 

2/2017 2. mája 2017 5/24 

3/2017 3. júla 2017 3/25 

4/2017 25. septembra 2017 5/26 

 

 

Príjmy beţné v €   

 

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

1AC1 Zo štátneho rozpočtu                -   €             2 256 €             1 703,16 €  

1AC2 Zo štátneho rozpočtu                -   €                398 €                300,71 €  

1AL1 Zo štátneho rozpočtu                -   €             1 333 €             1 006,30 €  

11H 
Transfery v rámci verejnej správy 

FPU 
               -   €           11 500 €           11 500,00 €  

11H 
Transfery v rámci verejnej správy 

Mesto MT 
               -   €                   -   €                       -   €  

41 
Transfery v rámci verejnej správy 

z rozpočtu VUC 
      154 865 €         167 438 €         167 438,00 €  

46 Z vratiek                -   €                   -   €             1 114,77 €  

46 Príjmy z prenajatých priestorov           1 439 €             1 439 €             1 200,00 €  

46 

Príjmy z prenajatých strojov, 

prístrojov a zariadení, techniky a 

náradia 

          1 100 €             1 100 €                567,44 €  

46 Za predaj tovarov a sluţieb           5 000 €             5 000 €             5 851,30 €  

46 Z dobropisov                -   €                   -   €                       -   €  

46 Z refundácie              552 €                552 €                552,50 €  

46 Iné              620 €                620 €                620,00 €  

72a Granty                -   €                   -   €                       -   €  

  SPOLU       163 576 €         191 636 €         191 854,18 €  

 

 

 

 



 

33 

 

 

Výdavky beţné v € 

 

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

k 31.12.2017 

11H 630 Tovary a sluţby           19 216 €           30 716 €          20 057,28 €  

111 630 Tovary a sluţby 

USŢVZ 

                 -   €                  -   €                     -   €  

111 630 Tovary a sluţby 

Grant MK SR 

                 -   €                  -   €                     -   €  

41 610 Mzdy         100 498 €           96 283 €          90 149,71 €  

41 620 Poistné do poisťovní           35 033 €           32 457 €          30 417,26 €  

41 630 Tovary a sluţby            28 611 €           47 975 €          47 975,30 €  

46 640 Transfery na 

nemocenské dávky a 

členské príspevky 

           1 729 €            1 729 €             725,54 €  

846 630 Tovary a sluţby          12 245 €          12 245 €        14 493,25 €  

1AC1 

1AL1 

1AC2 

610 Mzdy 

620 Poistné do poisťovní 

            3 987 €               44,44 €  

  SPOLU        197 332 €        225 392 €      203 862,78 €  

 

 

Vychádzame z finančného výkazu FIN 1-12, pričom  mzdy a odvody do poisťovní  za mesiac  

december 2016 sa vyplácali v mesiaci január 2017 v sume 9 277 €  a mzdy  a odvody do 

poisťovní za december 2017 sa vyplácali  v januári 2018  v sume 8 172,46 €. 

 

Príjmy kapitálové v € 

 

Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

11H Transfery v rámci verejnej správy zo 

št.účelového fondu  

0 1500 1500 

 

41 Transfery v rámci z rozpočtu VUC  0 15500 15500 

 Spolu 0 17000 17000 

 

 

 

Výdavky  kapitálové v € 

 

Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

11H Nákup umeleckých diel  0 1500 0 

41 Nákup umeleckých diel  0 3500 3500 

 Nákup osobných automobilov 0 12000 12000 

 Spolu 0 17000 15500 

.    
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14.3.  Náklady, výnosy, sebestačnosť – (pozri Prílohu č.10). 

 

Výnosy z hlavnej činnosti 195 297,10 

Náklady z hlavnej činnosti 192 169,24 

Sebestačnosť 6,19% 

 

 

 

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 2017 dosiahla výšku 11 346 €. 

 

  Plán  Skutočnosť 

Vlastné zdroje organizácie zdroj 46       

Príjmy  vlastné spolu                11 346,00 €           11 346,00 €  

Vstupné           3 373,00 €             3 373,00 €  

Lektoráty, foto, kamera                      -   €                       -   €  

Predaj propagačných materiálov              850,15 €                850,15 €  

Výnosy z prenajatých priestorov           4 008,56 €             4 008,56 €  

Nájomné automobil Renault              107,44 €                107,44 €  

Ostatné výnosy           3 006,85 €             3 006,85 €  

 

Podiel trţieb celkom k výrobným nákladom celkom za rok 2017 je vo výške 5,90%. 

 

 

4.5. Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo, vodné 

a stočné, telekomunikačné služby, cestovné. 

Druh nákladov   Suma v EUR Suma v EUR 

2017 2016 

Spotrebované 

nákupy 

501 - Spotreba materiálu                   455,32 €            9 388,00 €  

502 - Spotreba energie              15 882,20 €          13 575,00 €  

z toho: elektrina                  5 308,44 €            3 991,00 €  

            teplo              10 497,77 €            9 474,00 €  

            vodné                     75,99 €               110,00 €  

504 – Predaný tovar                           -   €                       -   €  

Sluţby 511 - Opravy a udrţiavanie                2 647,92 €               961,00 €  

512 – Cestovné                   408,56 €            3 418,00 €  
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Z toho: tuzemské                   299,80 €               497,00 €  

             zahraničné                   108,76 €            2 921,00 €  

513 – Náklady na reprezentáciu                   412,43 €               122,00 €  

518 – Ostatné sluţby              41 342,33 €          37 698,00 €  

Z toho stočné                   681,83 €               756,00 €  

Z toho: telekomunikačné sluţby                1 752,51 €            1 170,00 €  

Z toho: nájomné                6 000,00 €            6 064,00 €  

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady              79 266,51 €          90 820,00 €  

524 – Zákonné sociálne náklady              30 166,47 €          30 610,00 €  

527 – Zákonné sociálne náklady              14 647,31 €            5 048,00 €  

Dane a poplatky 538 – Ostatné dane a poplatky                1 207,18 €            1 352,00 €  

Ostatné náklady na 

prevádzkovú 

činnosť 

544 – Zmluvné pokuty a penále                       4,99 €                       -   €  

548 – ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť                4 000,00 €          10 775,00 €  

549 – Manká a škody                           -   €          12 061,00 €  

Odpisy, rezervy 

a opravné poloţky 

z prevádzkovej 

a finančnej činnosti 

a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

551 – Odpisy dlhodobého 

hmotného majetku 
                  810,00 €            1 646,00 €  

Finančné náklady 568 – Ostatné finančné náklady                   918,02 €               977,00 €  

SPOLU              192 169,24 €        218 451,00 €  

 

Čerpanie  nákladov predstavuje  finančnú sumu 192 169,24  €, z ktorých :  

 

- náklady na hlavnú činnosť predstavujú  169 510,82  € 

- náklady na kultúrne aktivity     22 658,42  €. 

 

Turčianska galéria v Martine  uhrádzala náklady na prevádzku, opravy a údrţbu ako aj 

obstaranie hmotného majetku aj  z vlastných zdrojov. Vybrané poloţky: 

 

1. Hmotný majetok v sume 149,- €  /tlačiareň pre ekonomický úsek / 

2. Nájomné budova, výťah v celkovej  sume 6 000,-  €, ktorý  bol financovaný z 

viacerých zdrojov:   

a. z vlastných zdrojov            294,- € 

b. z prostriedkov Ţilinského samosprávneho kraja     5 706,- €  

3.  Ochrana majetku  objektu  v sume           386,- € 

4.  Revízie, kontroly zariadení v sume          687,- € 

5.  Koncesionárske poplatky v sume          223,- € 

6. Školenia a semináre v sume           600,- € 
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14.6. Mzdové náklady  

 

Na základe dohody uzavretej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Martin  od 1. 4. 2017 

po dobu 18 mesiacov  v rámci národného projektu  „Podpora zamestnávania UoZ“  pre 

subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť,  Turčianska galéria v Martine zamestnala  

jedného uchádzača a jeho cena práce bola vo výške 3 010,17 € refundovaná. 

Odmeny zamestnancov na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru v zmysle § 223 aţ § 228a zákona  č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov, boli  v celkovej sume v sume 4 450,22  €  a boli vyplatené z 

vlastných prostriedkov Turčianskej galérie v Martine. 

 

 

Poloţka 

Financovanie 

z 

prostriedkov 

ŢSK 

ÚPSVaR 
Vlastné 

prostriedky 
SPOLU 

Hrubé príjmy celkom 81 909,34 € 3 010,17 € 0,00 € 84 919,51 € 

z toho: 

• tarifné platy 54 223,68 € 2 679,05 € 0,00 € 56 902,73 € 

• príplatky za nadčas 198,74 € 0,00 € 0,00 € 198,74 € 

• mzdové zvýhodnenia 398,29 € 331,12 € 0,00 € 729,41 € 

• prémie a odmeny do PPÚ 0,00 € 0,00 € 5 477,30 € 5 477,30 € 

•  náhrady mzdy 11 508,11 € 0,00 € 0,00 € 11 508,11 € 

• odstupné, odchodné 9 648,50 € 0,00 € 0,00 € 9 648,50 € 

 • príjmy zo sociálneho 

fondu 454,72 € 0,00 € 0,00 € 454,72 € 

Dohody - DoBPŠ, DoVP, 

DoPČ 0,00 € 0,00 € 4 450,22 € 4 450,22 € 

Mzdové prostriedky spolu 76 432,04 € 3 010,17 € 9 927,52 € 89 369,73 € 
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Pohyb zamestnancov: 

V priebehu roku 2017 došlo k zmene organizačnej štruktúry Turčianskej galérie v Martine, 

v dôsledku čoho bola ku dňu 31.03.2017 zrušená pracovná pozícia správca objektov.  Ku dňu 

20.01.2017 skončil pracovný pomer dohodou s dokumentátorom zbierkového fondu; ku dňu 

28.02.2017 bol skončený pracovný pomer s ekonómkou – účtovníčkou; ku dňu 28.02.2018 

s pokladníkom, informátorom (pracovný úväzok 0,2); ku dňu 31.05.2017 s historikom umenia 

(pracovný úväzok 0,2) a ku dňu 31.08.2017 s dokumentátorom výstavnej činnosti. Ku dňu 

31.11.2017 bol ukončený pracovný pomer s dokumentátorom zbierkového fondu. 

 

V priebehu roku došlo k zmene pracovného úväzku na pracovnej pozícii upratovačka, 

informátor z pracovného úväzku 0,6 na pracovný úväzok 0,8 ku dňu 01.04.2017 a na 

pracovný úväzok 1,0 ku dňu 01.06.2017.  Na pracovnej pozícii PR manaţér, galerijný 

pedagóg, kurátor došlo k zmene pracovného úväzku z 0,5 ku dňu 01.04.2017 na úväzok 1,0.   

Dňa 04.09.2017 bola obsadená pracovná pozícia ekonómky a od 01.12.2017 pozícia 

dokumentátora zbierkového fondu.  

 

V roku 2017 Turčianska galéria v Martine uzavrela dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru a to Dohody o vykonaní práce, Dohodu o pracovnej činnosti a Dohodu 

o brigádnickej práci študentov.     

 

Ku dňu 31.12.2017 Turčianska galéria v Martine zamestnáva 8 zamestnancov na plný 

pracovný úväzok  a jedného zamestnanca na pracovný úväzok 0,8 na týchto pozíciách: 

 

pracovná pozícia      tarifná trieda  

riaditeľ        11 

dokumentátor zbierkového fondu     8 

dokumentátor výstavnej činnosti     8 

galerijný pedagóg       8 

PR manaţér, galerijný pedagóg, kurátor   10 

Ekonóm, účtovník       9 

Inštalačný technik, údrţbár, pokladník, informátor   2 

pokladník, informátor  (pracovný úväzok 0,8)   2 

upratovačka, informátor      1 

  

 

14.7. Tvorba odpisov a finančné krytie.  

 

Odpisy boli tvorené vo výške  810,00 € , z ktorých : 

 

- KZ 41 z finančných prostriedkov ŢSK 750,69 € 

- KZ 46 z finančných prostriedkov vlastných  59,31 € 
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14. 8.  Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok, 

pohľadávky.  

 

 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 

Výnosy:   195 297,10 € 

Náklady:   192 169,24 € 

Hospodársky výsledok:     3 127,86 € 

 

 

 

Záväzky krátkodobé 

 

Účet Dodávateľ Názov záväzku Suma 

321 
Slovak Telekom, 

Bajkalská 28, Bratislava 

Telefónne poplatky, pevné 

linky 12/2017 
14,00 €  

321 
Slovak Telekom,  

Bajkalská 28, Bratislava 
Internet Magio za 12/2017 18,94 € 

321 
Martinská teplárenská,  

Robotnícka 17, Martin  
Tepelná energia za 12/2017 223,93 € 

321 
Stredoslovenská energetika,  

Pri Rajčianke 8591/4B, Ţilina 
Doplatok za rok 2017 118,44 € 

321 
Ţilinský samosprávny kraj,  

Komenského 48, Ţilina 

Hovorné 12/2017 -mobilné 

telefóny 
0,51 € 

325 Ostatné záväzky Komisionálny predaj  43,25 € 

331 Záväzky voči zamestnancom Vyplatenie miezd za 12/2017 4 818,36 € 

336 
Záväzky sociálne a zdravotné 

poistenie 
Odvody z miezd za 12/2017 2 793,76 € 

342 Daň z príjmu  Z miezd za 12/2017 551,81 € 

379 Iné záväzky Zráţky zo mzdy  za 12/2017 182,70 € 

 

 

Záväzky dlhodobé 

472 Účet sociálneho fondu Záväzky zo sociálneho fondu 80,99 € 
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Pohľadávky krátkodobé 

Účet Odberateľ Názov záväzku Suma 

311 
M-Falcon,  

Nade Hejnej 2, Martin 

Refakturácia nájomcovi za 

odber tepla 11/2017 
41,79 € 

311 

M-Falcon,  

Nade Hejnej 2, Martin 

 

Refakturácia nájomcovi za 

odber vody, stočné, zráţková 

voda  

438,37 € 

311 
Mesto Martin, 

Vajanského námestie , Martin 

Refakturácia nájomcovi za 

odber tepla 11/2017 
52,78 € 

311 

Igor Faško,  

Mýto pod Ďumbierom 318, Mýto 

pod Ďumbierom 

Dotlač 24 strán katalógu 

v počte 100 ks k výstave 

Nekonkrétne konkrétnosti 

209,64 € 

335 Pohľadávky voči zamestnancom Vyúčtovanie PHM 431,30 € 

 

 

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

 

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

11H Nákup umeleckých diel  0 1 500 0 

41 Nákup umeleckých diel  0 3 500 3 500 

 Nákup osobných automobilov 0 12 000 12 000 

 Spolu 0 17 000 15 500 

 

 

 

Turčianskej galérii boli pre rok 2017 pridelené účelové  kapitálové finančné prostriedky zo 

Ţilinského samosprávneho kraja na nákup zbierkových predmetov v sume 3500 €.  

Finančné prostriedky boli pouţité v plnej výške na nákup diel Mikuláša Galandu – Portrét 

Artura Pavoni, Prof. Jozefa Cillera – politická pieseň 1977- pôdorysná schéma trasy, trasa 

transparentu, pôdorysná schéma variant 3, Ivana Illovského – Tajomstvá kovu I. a III. a pána 

Gejdoša - Bio sieť č. 6. 

 

 

Z grantového systému Fondu na podporu umenia boli finančné prostriedky vo výške 1 500 €  

účelovo určené na projekt „Akvizície Kniţnice Turčianskej galérie“ v rámci, ktorého zatiaľ 

neboli vyčerpané. 
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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. 2017 

 
Názov projektu Registračné 

číslo 

Cieľ projektu, stručný opis Finančný 

zdroj, 

program 

Získaná 

dotácia 

Zdroj ŢSK 

Reštaurovanie 

grafiky zo 17. - 19. 

storočia 

 

17-541-04442 Zámerom reštaurovania je 

vyzdvihnúť estetické a výtvarné 

kvality originálov grafík z 

obdobia 17. - 19. storočia, ktoré 

sú deštrukciami výrazne 

znehodnotené, ako i podčiarknuť 

autenticitu času, ktorá sa 

podpísala na dotváraní súčasného 

charakteru diel 

FPU 5.4.1 6000,00 € 345,00 € 

Akvizícia Kniţnice 

Turčianskej galérie 

17-513-02393 

 

 

Akvizícia kniţničného fondu 

 

 

FPU 5.1.3 

 

1 500,00 € 

 

 

200,00 € 

 

 

Ever Púček 

 

17-531-01875 

 

Výstava Evera Púčeka je poctou 

výtvarníkovi, ktorý stál pri 

dôleţitých formujúcich 

udalostiach slovenského 

moderného umenia z konca 50-

tych rokov. 

 

FPU 5.3.1 

 

2 000,00 € 

 

230,00 € 

 

Miroslav Cipár - 

Znaky maliarskeho 

gesta 

 

17-531-01870 

 

Ambícia mapovať aktuálnu prácu 

Miroslava Cipára svedčí nielen o 

mimoriadnej produktivite, ale 

predovšetkým o znovu nájdenej 

energii a inšpirácii, ktorú v tomto 

výtvarnom druhu nachádza 

umelec inak známy predovšetkým 

vďaka grafickej a ilustrátorskej 

činnosti. 

 

FPU 5.3.1 

 

1 500,00 € 

 

215,00 € 

 

Ivan Štubňa 

 

17-531-01794 

 

Zámerom tejto výstavy je 

revidovať etablovanú akceptáciu 

tohto výtvarníka v rámci jeho 

individuálneho autorského 

zaradenia, ďalej vymedziť pozície 

v skupine a predovšetkým 

definovať nosné prvky jeho 

tvorby s dôrazom na figurálnu 

polohu. 

 

FPU 5.3.1 

 

 

 

 

2 000,00 € 

 

228,00 € 

 

Kultúrne poukazy 

2017 

 

8Q1IJB78M 

 

výstavy, tvorivé dielne pre ţiakov 

ZŠ a SŠ 

 

MK SR 

 

406,00 € 

 

 

 

V roku 2017 boli uzavreté Zmluvy o reklame so spoločnosťou M-Falcon, spol. s r.o., so 

sídlom Nadi Hejnej 2, 036 01  Martin, IČO: 31 637 591 a spoločnosťou  FORK, s.r.o., so 

sídlom Pribinova 274/4, 036 01  Martin, IČO: 44 311 061. 
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14.11 Objem finančných prostriedkov vynaložených na údržbu a obnovu národných 

kultúrnych pamiatok, z toho z rozpočtu ŽSK, z vlastných zdrojov, z mimorozpočtových 

zdrojov  

 

Turčianska galéria v Martine  nie je vlastníkom budovy, v ktorej má zriadené sídlo. V období 

2017 neboli vynaloţené ţiadne finančné prostriedky na obnovu a údrţbu národných 

kultúrnych pamiatok.    

 

14.12 Vykonávaná podnikateľská činnosť  

 

Turčianska galéria v Martine v roku 2017 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  

 

 

 

15. ZMLUVY – zoznam uzatvorených zmlúv, z toho: 

 

15.1. Dodávateľské   

 

Ondrej Holienčík – ELKO – Zmluva o poskytovaní technickej sluţby – poskytovanie 

technických sluţieb v rozsahu údrţba, revízie a servis elektronickej poţiarnej signalizácie 

Uzatvorená dňa: 11.8.2014 na dobu neurčitú 

Ján Borievka – DEVIL FIRE Servis – Mandátna zmluva – vykonávanie činnosti zamerané 

na predchádzanie vzniku poţiarov 

Uzatvorená dňa: 28.3.2013 na dobu neurčitú 

Tibor Varga TSV PAPIER – Rámcová dohoda číslo: 619/2014/OVS – úprava základných 

podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru: kancelársky materiál 

Uzatvorená dňa: 14.8.2014 na 24 mesiacov 

Dohoda o úhrade 1%-ných príspevkov pre Fond výtvarných umení v zmysle zákona 

NRSR č. 13/1993 Z.z. 

Uzatvorená dňa: 1.2.1999 

GGFS, s.r.o. – Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO – zabezpečenie podmienok pre 

stravovanie zamestnancov odberateľa a zamestnancov organizácií v jeho  zriaďovateľskej 

pôsobnosti 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Ţilina – Zmluva č. 611 – Ochrana objektu 

a majetkových hodnôt v ňom sústredených popri tom i ochrana ţivota a zdravia osôb, 

nachádzajúcich sa v objekte 

Uzatvorená dňa: 7.11.2001 na dobu neurčitú 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Ţilina – Dodatok č.1 k Zmluve č. 611/2001 

Uzatvorená dňa: 11.1.2010 

RIMI-SK, s.r.o. – Zmluva o poskytnutí sluţieb – doplnková sluţba pri ochrane majetku 

Uzatvorená dňa: 1.1.2001 na dobu neurčitú 

Ing. Milan Šoka – Zmluva o sluţbách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2017 

TGMT – zhotovovateľ sa zaväzuje v rámci internetového servera muzeum.sk, ktorý 

prevádzkuje, aktualizovať podstránky galérie a jej expozícií 
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Uzatvorená dňa: 11.09.2017 na dobu neurčitú 

Stredoslovenská energetika – Dodatok č. 2 k platným Zmluvám o zdruţenej dodávke 

elektriny 

Uzatvorená dňa: 30.3.2015 do 31.12.2017 

Martinská teplárenská – Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 450 100 – dodávateľ sa 

zaväzuje dodať teplo v dohodnutom mnoţstve a odberateľ odobrať v dohodnutom mnoţstve 

a zaplatiť vystavenú faktúru za dodané teplo v lehote splatnosti 

Uzatvorená dňa: 1.8.2005 na dobu neurčitú 

Martinská teplárenská – Dodatok č. 1 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450 100  

Uzatvorená dňa: 15.1.2009 

Turčianska vodárenská spoločnosť – Zmluva č. 200517405 – dodávka  pitnej vody, 

odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie, odvádzanie vôd 

z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou 

Uzatvorená dňa: 6.7.2005 na dobu neurčitú 

Ţilinský samosprávny kraj – Mandátna zmluva – zabezpečenie zriadenia „Hlasovej 

Virtuálnej Privátnej Siete“ a doplnkové verejné elektronické komunikačné sluţby 

Uzatvorená dňa: 5/2007 

Slovak Telekom – Zmluva o poskytovaní verejných sluţieb– balík sluţieb č. 9912842766  - 

poskytovanie sluţby internet 

Uzatvorená dňa: 21.1.2016 na 24 mesiacov 

DATACOM.EU – Zmluva o dodávaní sluţieb č. EUW20080146 – www stránka – 

www.turiecgallery.sk 

Uzatvorená dňa: 31.10.2008 

Slovak Telekom – Zmluva o pripojení č. TP 406115257/01 

 Uzatvorená dňa: 16.1.2001 na dobu neurčitú 

Slovak Telekom – Dodatok ku Zmluve o pripojení č. TP 406115257/01 

Uzatvorený dňa: 19.8.2004 

 

 

 

15.2. Odberateľské  

 

M-Falcon – Zmluva o podnájme nebytových priestorov – podnájom nebytového priestoru 

nachadzajúceho sa v budove Turčianskej galérie 

Uzatvorená dňa: 8.2.2017 do 31.12.2017 

Mesto Martin  - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2009044  

Uzatvorená dňa: 28.9.2009 

Mesto Martin – Dodatok č.2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2009044 

Uzatvorený dňa: 26.6.2013 

Slovenské národné múzeum, Turčianska kniţnica, Judr. Mario Buksa – zmluvy 

o prenájme automobilu, uzatvárané podľa aktuálnych objednávok  

 

 

 

http://www.turiecgallery.sk/
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15.3 Iné zmluvy  

 

Komisionárske zmluvy 

 01/2017 Ever Púček, Bratislava – predaj monografie Ever Púček 

 02/2017 Ivan Melicherčík, Bratislava – predaj kniţných publikácií počas výstavy 

Emerik Feješ  

 03/2017 Katarína Vrtiaková, Bratislava – predaj kniţných publikácií počas výstavy 

Jozef Vrtiak  

 04/2017 Karol Felix, Nitra – predaj katalógov a magnetiek počas výstavy Pasce 

a posolstvá – Karol Felix  

 05/2017 Ivan Köhler, Ţilina – predaj katalógov a CD počas výstavy Ivan Kelly Köhler 

– Jazz Story Kelly  

 06/2017 Miroslav Cipár, Bratislava – predaj kníh Ivan Jančár – Miroslav Cipár: 

Maľba počas výstavy Miroslav Cipár – Znaky maliarskeho gesta  

 07/2017 Peter Ďurík, Martin  - predaj kníh Peter Ďurík – Typografa (autor Ľubomír 

Longauer) počas výstavy Peter Ďurík – Typografia 

 

 

Príkazné zmluvy 

 01/2017 Bohumír Bachratý, Bratislava – kurátorské práce k výstave Ever Púček  

 02/2017 Mgr. Miroslav Haľák, PhD., Pohorel – kurátorské práce k výstave Ivan 

Štubňa  

 03/2017 Mgr. Kristína Zvedelová PhD. – kurátorsé práce k výstave Jozefa Vrtiaka – 

kurátorský príhovor a inštalovanie diel k výstave  

 04/2017 Bohumír Bachratý, Bratislava – reinštalácia diel v galérii k výstave Ever 

Púček  

 05/2017 Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl, Martin -  spracovanie grafických návrhov na 

výstavu Ever Púček, Ivan Štubňa – katalógy, pozvánky, skladačky, plagáty, bannery  

 06/2017 Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl, Martin -  grafické spracovanie publikácie – 

Energia kresby – Mikuláš Galanda  

 07/2017 Divadlo na hojdačke o.z., Ţilina - odohratie bábkového divadla s názvom 

Kráska a zviera na akcii Noc múzeí a Galérií  

 08/2017 Júlia Mušáková, Povaţská Bystrica - vystúpenie Sláčikového kvarteta – ART 

na akcii Noc múzeí a Galérií  

 09/2017 Michaela Kašubová, Košťany nad Turcom – preklad materiálov do ruského 

jazyka  

 10/2017 Mgr. Miroslav Haľák, PhD., Pohorelá - kurátorský koncept výstavy  Ivana 

Štubňu – textový podklad k propagačným materiálom  

 11/2017 Mgr. Zuzana Baková, Martin - preklad propagačného materiálu Turčianskej 

galérie do angličtiny a španielčiny a preklad diel Karola Felixa do angličtiny  

 12/2017 Ľudovít Petránsky, PhDr., Bratislava - kurátorský príhovor na vernisáţi 

k výstave Karola Felixa – Pasce a posolstvá  
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 13/2017 Pavel Urban, Kysucké Nové Mesto – text do katalógu Ivana Köhlera – Jazz 

Story Kelly  

 14/2017 Mgr. Miroslav Haľák, PhD. – text do katalógu Ivana Köhlera – Jazz Story 

Kelly  

 15/2017 Bohumír Bachratý – kurátorský príhovor na finisáţi Evera Púčeka  

 16/2017 Michaela Kašubová, Košťany nad Turcom – preklad diel Igora Faška 

a Miroslava Cipára do ruského jazyka  

 17/2017 Mgr. Zuzana Baková, Martin – preklad diel Igora Faška a Miroslava Cipára 

do angličtiny  

 18/2017 Oľga Ďuríková, Martin – korektúra textovej časti knihy Energia kresby – 

Mikuláš Galanda  

 19/2017 Mgr. Kristína Haľáková, Pohorelá – preklady a korektúry kurátorského textu 

a podkladov k výstave Miroslav Cipár – Znaky maliarskeho gesta  

 20/2017 Ing. Peter Haverl, Martin – kurátorské sluţby k výstave Miroslav Cipár – 

znaky maliarskeho gesta  

 21/2017 Ing. Peter Haverl, Martin – sluţby súvisiace s fotografovaním diel do 

katalógu a preklad k výstave Miroslav Cipár – Znaky maliarskeho gesta  

 22/2017 Ing. Peter Haverl, Martin – sluţby súvisiace s inštaláciou výstavy Miroslav 

Cipár – znaky maliarskeho gesta   

 23/2017 Oľga Ďuríková, Martin - korektúra textovej časti  katalógu  k výstave Ivan 

Štubňa  

 24/2017 Marián Rybár, Turčiansky Peter – sluţby súvisiace s ozvučením a osvetlením 

na vernisáţi výstavy Ivan Štubňa  

 25/2017 Oľga Ďuríková, Martin – korektúra textovej časti katalógu k výstave Ever 

Púček  

 26/2017 Ing. Peter Haverl, Martin – sluţby súvisiace s fotografovaním umeleckých 

diel do katalógu Ivan Štubňa  

 27/2017 Bc. Anna Boďová, Martin – spracovanie prezentácie, prednášky 

o reštaurovaní diel Turčianskej galérie v Martine v aplikácii PowerPoint  

 28/2017 Mgr. Zuzana Baková, Martin – preklad štatútu, propozície a plagátu Bienále 

fantázie 2018 do anglického jazyka  

 29/2017 Mgr. Zuzana Baková, Martin – preklad resumé do katalógu k zmene stálej 

expozície „Výtvarné umenie Turca 20. storočia – stála expozícia Turčianskej galérie“ 

do anglického jazyka. 
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Zmluvy o dielo: 

 01/2017 Ing. ŠIMO Viliam – Vydavateľstvo Pallas, Piešťany - polygrafické práce 

týkajúce sa publikácie Energia kresby – Mikuláš Galanda  

 02/2017 Jakub Kňaţek – DţejKej, Nová Dubnica – zhotovenie webovej stránky na 

doméne „turiecgallery.sk“  

 03/2017 Prof. Jozef Ciller, Martin – vytvorenie nového štatútu a konceptu Bienále 

fantázie  

 04/2017 Doc. Pavel Choma, akad. mal., Ţilina – vytvorenie nového štatútu a konceptu 

Bienále fantázie  

 05/2017 MultiTalent, s.r.o., Báhoň -  zhotovenie individualizovanej registračnej 

aplikácie k projektu Bienále fantázie 2018 s názvom Namaľuj a napíš.  

 

Darovacie zmluvy: 

 01/2017 Katarína Vrtiaková, Bratislava – 10 ks kniţnej publikácie s názvom Jozef 

Vrtiak  

 01/2017 Prof. Jozef Ciller, Martin – 41 ks diel Politická pieseň (fotografie, 

scénografické riešenie, harmonogram architektonického riešenia, pohľad na scénu, 

pohľad na hudobnú skupinu, pôdorysná schéma trasy)  

 02/2017 Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský, Martin – Aperture (tavené, brúsené, leštené 

sklo)  

 03/2017 Gita Matisová – umelecké dielo Šírenie svetla tapiséria 

 04/2017 Ever Púček, Bratislava –  umelecké diela Stráţnik z divadelnej záhrady, 

Kocúr  

 05/2017 Anna Vrtiaková, v zastúpení Katarína Vrtiaková, Bratislava – umelecké diela 

Krajina Turca, Udrela hodina, Ľudia bdejte!, Ľudské pokolenie 

 

 

Kúpne zmluvy: 

 01/2017 Prof. Jozef Ciller, Martin – Politická pieseň 1977  

 02/2017 Mária Romanovská, Kremnica –  umelecké dielo Mikuláš Galanda. Portrét 

Artura Pavoni  

 03/2017 Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský, Martin – umelecké diela  Tajomstvá kovu I, 

Tajomstvá kovu III  

 04/2017 Mgr. art. Ján Gejdoš, Diaková – umelecké dielo Bio sieť č. 6 

 

Zmluvy o reklame: 

 FORK, s.r.o., Martin – reklama obchodného mena a jeho loga  

 M- Falcon, spol. s r.o. – reklama obchodného mena a jeho loga  

 M- Falcon, spol. s r.o. – reklama obchodného mena a jeho loga 
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Licenčné zmluvy: 

 

 01/2017 Prof. Jozef Ciller, Martin -  autorské práva k dielam Martinská politická 

pieseň  

 02/2017 Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský, Martin  -  autorské práva k dielam Aperture, 

Tajomstvá Kovu I, Tajomstvá kovu III  

 03/2017 Prof. Jozef Ciller, Martin – autorské práva na Bienále fantázie 2018  

 03/2017 Ever Púček – autorské práva k dielam Stráţnik z divadelnej záhrady, Kocúr 

 04/2017 Bc. Anna Boďová – autorské práva k programu a reprodukcii prednášok 

o reštaurovaní diel Turčianskej galérie v Martine  

 04/2017 Gita Matisová – autorské práva k dielu Šírenie svetla   

 05/2017 Mgr. art. Ján Gejdoš – autorské práva k dielu Bio sieť č. 6 

 05/2017 Anna Vrtiaková – autorské práva k dielam Krajina Turca, Udrela hodina, 

Ľudia bdejte!, Ľudské pokolenie  

 

 

 

16. OCENENIA ORGANIZÁCIE A JEJ PRACOVNÍKOV – regionálne, celoslovenské, 

medzinárodné. 

 

- v roku 2017 neboli ţiadne ocenenia organizácie ani jej pracovníkov 

 

 

 

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 2017 sa realizovali nasledovné aktivity: 

 

 

Vedecko výskumná činnosť 

a) výskum kresby a grafiky v zbierkach TG a vytvorenie výstavného súboru za 

účelom realizácie vydania knihy ENERGIA KRESBY – Mikuláš Galanda, 

b) dokončenie výskumov a vydanie publikácií ENERGIA KRESBY – Mikuláš 

Galanda. 

c) reštaurovanie diel Mikuláša Galandu 
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Ochrana zbierkových predmetov 

 

2.1. Plán odborného ošetrenia zbierkových predmetov 

        a)   beţná očista a starostlivosť o zbierkový fond,    

             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. 

 d)    paspartovanie 

2.2  Uloţenie zbierkových fondov a ich ochrana  

       a) uloţenie zbierok kresby a grafiky podľa  autorov do výkresových skríň  

           v oboch depozitároch 

       b) vytvorenie informačného systému v depozitoch 

 

Akvizičná činnosť  

 

- získali sa  diela významných autorov, s celoslovenským významom: 

1. Jozef Ciller 

2. Mikuláš Galanda 

3. Ivan Illovský 

4. Ján Gejdoš 

5. Jozef Vrtiak 

6. Ever Púček 

7. Gita Matisová 

 

 

Prezentačná a odborná činnosť 

 

a)  Výstavy TG realizované v zahraničí na základe medzinárodnej spolupráce: 

      - 1.1.2017 – 20.2.2017 – Andrej Rudavský, Berlín 

 

b)  Výstavy venované turčianskym umelcom: 

- Ivan Štubňa, 

- Ever Púček, 

- Jozef Vrtiak, 

- Peter Ďurík, 

- Fotoklub Karola Plicku. 
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c)  Výstavy venované mimo turčianskym umelcom:    

- Miroslav Cipár 

- Emerik Feješ 

- Karol Felix 

- Ivan Köhler 

- Jozef Sušienka 

 

d)  Výstavy venované slovenským umelcom ţijúcim a tvoriacim v zahraničí 

- Igor Faško 

 

 e)  Realizácia dlhodobých projektov  

      - Bienále fantázie 

   - Noc múzeí a galérií 

 

  f) Edukačné aktivity 

      -  ATELIÉR KOCÚR – tvorivé dielne pre deti, 

      -  ŠKOLY  - Umenie hrou – tvorivé dielne,  

      -  Animačné programy - Hurá galéria, Poznaj svoju galériu,  

  - Umenie pre seniorov – tvorivé dielne pre seniorov 

          

    g) Turčianski umelci  

        - 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, 

 

Rozvoj ľudských zdrojov. 

 

- zúčastňovať sa školiacich a vzdelávacích aktivitách, 

- podporovať neformálne skupiny a zdruţenia 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 spoluprácu s  Turčianskymi umelcami 

     - odbornú činnosť podporiť propagačnými aktivitami : 

 - rôzne akciové aktivity, 

     - predaj produktov so značkou TG (magnetky, zápisníky, víno, kalendáre 2018,...), 

       - zviditeľnenie na rôznych sociálnych sieťach, 

      -  realizovať rôzne viac ţánrové podujatia. 

      -  realizovať rôzne viac ţánrové podujatia. 

        

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. 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:  48 ks.     

 kúpou: 4                                

 darom: 44  

                        

- výška investovaných finančných prostriedkov:                            

 grant FPU:           0 € 

 povinné spolufinancovanie ŢSK:        0 €  

 financovanie ŢSK:   3500 €  

                                    

2.2.  stav evidencie zbierok (Tabuľka č. 2) 

- program evidencie zbierok, v I. stupni evidencie: 3882 zbierkových predmetov 

- program evidencie zbierok v II. stupni evidencie: 3874 zbierkových predmetov 

- počet nespracovaných zbierok: 11      

- počet zb. predmetov v elektronickej evidencii: 3928     

- počet zb. predmetov evidovaných v CEZMUZ/CEDVU): 3928 
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2.3. odborná ochrana zbierkových predmetov  

 

 

– počet reštaurovaných zbierkových predmetov:  19 ks   

– TG nemá v reštaurátora, sluţby sú poskytované externe: z dotácie FPU

 vynaloţené finančné prostriedky (z vlastných zdrojov, z rozpočtu ŢSK, z  

grantov,  iné):  

 Grant FPU na reštaurovanie vo výške  6000 € 

  ŢSK spolufinancovanie        345 € 

 Grant MK SR na obnovu zbierkových predmetov 

 ŢSK spolufinancovanie 

- revízie zbierkových predmetov na jednotlivých oddeleniach – riadne,  

mimoriadne (ak boli realizované):  

Riadna revízia zbierkového fondu - realizované v  roku 2017 

–  podľa počtu zbierkových predmetov sa vykonáva  revízia kaţdé tri roky. 

– mnoţstvo vyradených zbierkových predmetov za rok 2017 

 

 

2.4. vývoz zbierkových predmetov a zapožičanie zbierkových predmetov (tabuľka č. 3 

 

- vývoz zbierkových predmetov zo zbierky TG v roku 2017: 8 ks zbierkových 

predmetov 

 

o výstavné účely: 8 ks zbierkových predmetov, 

o reštaurovanie, rámovanie: 32 ks zbierkových predmetov. 

 

3. Výstavná činnosť:  

3.1. Výstavy (druh) (Tabuľka č. 4) 

 

 vlastné,  

 prevzaté , 

 vyvezené, 

 v repríze.   
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4. Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie priloţte výkaz o činnosti 

múzea /galérie za rok 2017,  ktorý kaţdoročne vyplňujete pre SNM a MK SR. 

(Príloha KULT (MK SR) 6 – 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Ing. Alexandra Rybárová 

                                           riaditeľka Turčianskej galérie v Martine 


