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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ  

TURČIANSKEJ GALÉRIE V MARTINE, 

KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ 

PÔSOBNOSTI ŽSK ZA ROK 2019 

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

 

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 

okrem regionálnych úloh aj úlohy celoslovenského a medzinárodného charakteru. 

Turčianska galéria vykonáva svoju činnosť v zmysle zriaďovacej listiny. Poslaním galérie 

regionálneho typu je výskum, zber, odborné zhodnotenie, ochrana a prezentácia výtvarného umenia, 

resp. diel galerijnej hodnoty umelcov žijúcich a tvoriacich v regióne Turiec i na celom území 

Slovenska.  

 

1.2 Plnenie prioritných úloh v roku 2019 

(úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít určených v pláne činnosti na rok 2019, 

plnenie vedecko-výskumných úloh a pod.). 

Úlohy a činnosti Turčianskej galérie v Martine sme položili na stabilizovanie odborných činností 

prostredníctvom odborných pracovníkov. V roku 2019 bola Turčianska galérie úspešná v 

grantovom systéme Fondu na podporu umenia  a Ministerstva kultúry SR. 

V oblasti akvizícií sa nám podarilo do zbierkového fondu získať celkom 20 diel a to 14 ks nákupom 

od autorov: Peter Ďurík – Siedma pečať, Veronika Rónaiová – Archív ako križovatka medzi 

minulosťou a prítomnosťou; Martin Kochan – Krtko-Piváreň N; Cyril Blažo – Pastierik – Piváreň 
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N;  Ivona Žirková – Svetlo, Peter Klaudíny – Bez slov; Peter Klaudíny – Bez slov II.; Jozef Vongrej 

– Bez názvu;  Arnold Peter Weisz-Kubínčan – Lov hlavátky (na Turci); Robert Brož – Torzo; Robert 

Brož – Únava; Robert Brož – Kompozícia, Lucia Luptáková, Erwin van Amstel – Ako bolo, ako 

bude a ako by mohlo byť; Peter Ďurík – Logotyp Trienále umenia knihy. 

 A 6 diel získala galéria darom od autorov: Martin Kochan – Zbojnícka fontána; Martin Kochan  -  

Viecha pod bránou; Veronika Rónaiovíá – Súvzťažnosti; Fraňo Štefunko – Busta P.O.Hviezdoslava; 

Robert Brož – Katerdrála; Robert Brož – Bez názvu. 

Pokračovali sme v odbornom ošetrovaní zbierkového fondu, pričom sa v roku 2019 kompletne 

zreštaurovali 2 veľké olejomaľby M. Paštéku. Okrem toho sme vďaka dotácii získanej z Fondu na 

podporu umenia získali financie na reštaurovanie 17 ks kresieb a grafík Mikuláša Galandu, ktorých 

reštaurovanie bude ukončené v lete 2020. 

Turčianska galéria v roku 2019 zrealizovala 16 výstav, z toho 15 vlastných a 1 prevzatá a to: 6. 

bienále plastiky malého formátu – 3D reflexie. 

V roku 2019 sme pokračovali v osvedčených edukačných aktivitách pre deti a mládež v Ateliéri 

Kocúr.  Okrem materských, základných a stredných škôl dlhodobo spolupracujeme aj so Špeciálnou 

základnou školou a DSS v Martine. Okrem pravidelných vzdelávacích podujatí pre školy 

a voľnočasové zariadenia sme v auguste pre rodiny s deťmi ponúkli  nové podujatie Výtvarný 

august, ktoré zaznamenalo veľký úspech. Galéria v roku 2019 pokračovala aj v ponuke edukačných 

programov pre seniorov s názvom Umenie pre seniorov. 

 

1.3 Sieť verejných kultúrnych organizácií Vášho typu v regióne v zriaďovateľskej 

pôsobnosti iných subjektov 
 

V regióne Turiec sa nenachádza iná galéria so štatútom verejná. V rámci Slovenského literárneho 

múzea Slovenskej národnej knižnice bola vytvorená Galéria literatúry a umenia a Slovenské 

národné múzeum – Etnografický ústav realizuje výstavy výtvarných umelcov. Je zároveň aj 

správcom Múzea Martina Benku, ktoré je od roku 2019 zatvorené kvôli rekonštrukcii. 

 

1.4 Potenciálne používateľské zázemie 
 

Počet obyvateľov k 31.12.2018:  

mesto Martin    54 618 

Okres Martin    96 505 

Okres Turčianske Teplice  15 888 
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2. MAJETOK VO VLASTNÍCTVE ŽSK V SPRÁVE KULTÚRNEJ 

ORGANIZÁCIE,  PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, 

REKONŠTRUKCIE 
 

2.1 Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie 

(počet spravovaných nehnuteľností, názov, súpisné číslo, parcelné číslo, číslo LV vecné 

bremená, plocha centrálneho objektu, pobočiek, expozícií...) 

 

Turčianska galéria nevlastní žiadny nehnuteľný majetok a ani nemá v správe nehnuteľný majetok, 

ktorý je vo vlastníctve ŽSK. 

Turčianska galéria sídli budove Župného domu, ktorý je majetkom mesta Martin a Turčianska 

galéria ho má v prenájme. 

 

2.2 Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností 
 

Hlavná budova – Župný dom je po staršej rekonštrukcii v relatívne dobrom technickom stave. 

Budovy, ktoré sa nachádzajú pri hlavnej budove, tzv. hospodársky dvor, sú však vo veľmi zlom 

technickom stave. Do priestorov cez poškodené strechy zateká, okrem toho priestory nasiakajú 

vlhkosťou aj od zeme. Kvôli týmto dôvodom dochádza k zvyšovaniu vlhkosti, degradácii muriva 

a vzniku plesní. Miestnosti preto nie je možné plnohodnotne využívať a majetok, ktorý je v nich 

uskladnený, sa poškodzuje. Okrem vnútorných priestorov sú v zlom technickom stave aj murované 

časti oplotenia a vonkajšie časti hospodárskych budov, z ktorých kvôli vlhkosti opadáva murivo. 

Všetky vzniknuté nedostatky a poruchy na budovách v  roku 2019 boli nahlasované majiteľovi 

budov, t.j. Mestu Martin.  

V roku 2019 Turčianska galéria požiadala o úpravy majiteľa budovy - Mesto Martin a to o výmenu 

ventilov na radiátoroch, ktorá by zabezpečila flexibilnejšie regulovanie teplôt v miestnostiach. 

Mesto Martin postupne vymenilo ventily v priestoroch depozitárov. 

V auguste 2019 bol na Mesto Martin zaslaný návrh na opravy Župného domu na rok 2020, z ktorého 

mesto už v roku 2019 uskutočnilo nasledovné úpravy: 

- úpravu obrubníka pri vjazde do hospodárskeho dvora. Nakoľko tento obrubník nebol 

uspôsobený na vjazd automobilov a z tohto dôvodu nebolo možné plnohodnotné využívanie 

dvora. Táto žiadosť bola akceptovaná a v novembri 2019 bol tento obrubník mestom 

upravený 

- repasovanie vstupných dverí -  nová povrchová úprava. 

 

2.3 Súpis spravovaných národných kultúrnych pamiatok 
 

Župný dom, sídlo Turčianskej galérie, je zapísaný v ústrednom zozname pamiatok pod číslom 579. 

Vlastníkom Župného domu je Mesto Martin 
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2.4 Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť 

(plocha, prevádzkové náklady jednotlivo podľa objektov) 

 

Turčianska galéria nevlastní žiadny nehnuteľný majetok. Budova, v ktorej sídli, je majetkom Mesta 

Martin.  

Celkové priestory v budove:           1 584,67 m2 

Z toho:   

- výstavné priestory:                    491,61 m2 

- prevádzkové priestory:      1 093,06 m2 
 

Záhrada:           337,33 m2  

majiteľom záhrady je Mesto Martin a nie je súčasťou nájomnej zmluvy medzi Mestom Martin 

a Turčianskou galériou.  

Záhradu môže Turčianska galéria na svoje aktivity využívať bezplatne na základe Zmluvy 

o spolupráci zo dňa 12.6.2013, ktorá bola uzatvorená medzi Mestom Martin, Turčianskou galériou, 

Jánom Maťovčíkom – Falcon a Centrom kultúry Martin n.o.. 

 

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:          37,96 m2 

Cena prenájmu:     1 200,- €/rok 

 

2.6 Prevádzkové priestory prenajaté od iných subjektov 
 

Turčianska galéria má na základe Nájomnej zmluvy č. 2009 044 a jej dodatkov č.1, č.2 a č.3 v 

prenájme budovu Župného domu  a priestory hospodárskeho dvora Župného domu od Mesta 

Martin, o celkovej rozlohe  1584,67 m2,  ročné nájomné predstavuje sumu 6 000,- €. V sume 

prenájmu je zahrnutá aj suma za používanie výťahu v budove. 

Nájomná zmluva je uzatvorená na obdobie od 1.10.2009 do 31.12.2023. 

  



 
 

9 

2.7 Rekonštrukcie 

(názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov spolu, z toho za rok 2019 

 

V roku 2019 sa vďaka úspešnému projektu Vybavenie depozitárov Turčianskej galérie v Martine 

podarilo vybaviť depozitár moderným mobilným regálovým systémom. Na toto vybavenie sme 

z Fondu na podporu umenia získali 11 000,00 €, povinné spolufinancovanie 1348,00 € pokrylo 

navýšenie rozpočtu ŽSK. 

 

2.8 Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií 

(názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov za rok 2019) 

 

11.2.2019 otvorenie vchodových dverí, kúpa a výmena zámku  73,00 € 

20.3.2019 čistenie kanalizácie       108,00 € 

3.6.2019 odborné odstavenie výmenníkovej stanice   18,00 € 

20.9.2019 výmena zámku protipožiarnych dverí   48,80 € 

 

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) 

 

Turčianska galéria vlastní dve služobné motorové vozidlá a to: 

- nákladné motorové vozidlo úžitkového typu, značky Renault Master, evidenčné číslo MT 

942 CK, rok výroby 2009, počet najazdených kilometrov 151 548 km, technický stav 

vozidla: vyradený z evidencie na DI v Martine, 

- osobné motorové vozidlo značky Hyundai i 30, evidenčné číslo MT 824 EK, rok výroby 

2017, počet najazdených kilometrov 15 395 km, technický stav vozidla: spôsobilý na 

užívanie. 

 

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 v zmysle rámcovej poistnej zmluvy číslo 1009900840, ktorá je uzatvorená 

medzi poisťovňou Kooperatíva a.s. a Žilinským samosprávnym krajom.  

Majetok je poistený pre prípad združeného živelného poistenia na poistnú sumu 829 348,00 €; pre 

prípad odcudzenia na poistnú sumu 79 500,00 €  a poistenie prepravy je na poistnú sumu 100 000,00 

€. 
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Havarijné poistenie služobných automobilov je zahrnuté do rámcovej poistnej zmluvy č. 

5519001407, ktorá je uzatvorená medzi poisťovňou Kooperatíva a.s. a Žilinským samosprávnym 

krajom.  

Ročné poistné je vo výške: 

- Na nákladný automobil, Renault Master VP, MT 942 CK v sume 204,42 €. 

- Na osobný automobil Hyundai i30, MT 824 EK  v sume  110,53 €. 

 

2.11 Poistenie zbierkového fondu. 
 

Žilinský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Turčianskej galérie, má uzatvorenú zmluvu pre 

poistenie majetku s poisťovňou Kooperatíva a.s., ktorú spravuje spoločnosť RESPECT Slovakia 

s.r.o. Žilina.  

V roku 2019 výška poistnej sumy zbierkového fondu Turčianskej galérie predstavuje sumu 

639 105,00 €.  

 

2.12 Plnenie úloha na úseku BOZP, PO 
 

Turčianska galéria má uzatvorenú zmluvu s externou firmou Ján Borievka DEVIL FIRE Servis, 

Martin, na vykonávanie práce na úseku BOZP a PO. Plnenie úloh na danom úseku je kontrolované 

príslušným odborom ŽSK, ako aj Hasičským zborom SR. 

Opakované BOZP a PO preškolenie zamestnancov sa konalo 14.10.2019.  

 

3. NÁVŠTEVNOSŤ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE 

priložte tabuľkový prehľad Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ŽSK (pozri Prílohu č. 3). 

 

Turčiansku galériu v roku 2019 navštívilo spolu 10 373  návštevníkov. Čo oproti roku 2018 značí 

medziročný pokles o 9,76%. Tento pokles bol zapríčinený hlavne faktom, že tri výstavy, ktoré boli 

naplánované, boli odrieknuté zo strany vystavujúcich.  

 

  

Názov:

Obdobie:

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

17 903 11 500 10 373 11 123 2 000 5 293 6 780 9 500 5 080 3 373,00 € 1665,5 5 046,50 €

Spolu 17 903 11 500 10 373 11 123 2 000 5 293 6 780 9 500 5 080 3 373,00 € 1 665,50 € 5 046,50 €

Pobočky a expozície

Poćet neplatiacich návśtevníkov Výška vybratého vstupného

Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Turčianska galéria

2017-2919

Centrálny 

objekt

Návštevnosť Počet platiacich návštevníkov
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4. ROČNÉ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

priložte tabuľkový prehľad - Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 4). 

 

Daň z nehnuteľnosti za rok 2019 bola v prevádzkovej réžii Mesta Martin, vzhľadom k tomu, že je 

majiteľom budovy. 

 

5. RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 

5.1 Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti 
 

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

priebežne zadávali, kontrolovali a vyhodnocovali jednotlivé úlohy zamestnancov. Hlavný dôraz sa 

kládol na:  

- prípravu výstavy 

- dodržiavanie Organizačného poriadku  a Pracovného poriadku 

- dodržiavanie Smernice o obehu účtovných dokladov 
 

5.2 Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov 

(Útvar hlavného kontrolóra ŽSK,  kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších 

subjektov...). 

 

V roku 2019 boli vykonané kontrolnými orgánmi nasledovné kontroly: 

Žilinský samosprávny kraj  vykonal  1.3.2019 kontrolu depozitárov Turčianskej galérie. Kontrolou 

bol poverený Mgr. art. Štefan Kocka a odborní pracovníci galérií v pôsobnosti ŽSK, menovaní 

odborom kultúry ŽSK. Zistením nedostatkom bola prítomnosť plesní. Prijatým opravným 

opatrením bola inštalácia a spustenie statických germicídnych žiaričov. 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vykonalo 16.5.2019 komplexnú 

protipožiarnu kontrolu počas ktorej preverilo celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi 

v objekte Turčianskej galérii. Pri kontrole boli zistené tri nedostatky v objekte Turčianskej galérie. 

Tieto nedostatky boli odstránené v plnom rozsahu a pri následnej kontrole neboli zistené žiadne 

nové nedostatky. 

 

6. VZÁJOMNÁ KOORDINÁCIA A KOOPERÁCIA. 
 

6.1 Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 
 

Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK prebieha na úrovni 

marketingu, kedy si vo svojich inštitúciách vzájomne propagujeme podujatia (Turčianska knižnica, 

Turčianske kultúrne stredisko a Slovenské komorné divadlo). 
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Okrem toho sme pre potreby usporiadania podujatia Vajanského Martin poskytli Turčianskemu 

kultúrnemu stredisku poskytli priestory Turčianskej galérie. 

 

6.2 Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov 
 

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

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

Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici. 

Spolupráca s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov spočíva aj vo vzájomnom 

promovaní si podujatí (Turisticko-informačná kancelária, Slovenská národná knižnica, Matica 

Slovenská). 

 

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 ). 
 

 

 

6.4 Medzinárodná spolupráca – prehľad subjektov a aktivít 

priložte tabuľkový prehľad Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 6) 

 

Turčianska galéria v roku 2019 nemala medzinárodné spolupráce. 

 

6.5 Najvýznamnejší partneri – domáci, zahraniční 
 

Najvýznamnejším domácim partnerom v roku 2019 bol Fond na podporu umenia. 

Okrem toho za významných partnerov považujeme aj materské, základné a stredné školy v okrese 

Martin a umelecké školy v okrese Martin. 
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6.6 Problémové oblasti, perspektívy rozvoja spolupráce 
 

Za problémové oblasti považujeme nedostačujúce finančné prostriedky, jazykovú bariéru pri 

nadväzovaní zahraničných partnerstiev, ale aj celkový slabý záujem potencionálnych partnerov 

o dianie v kultúre. 

Perspektívy rozvoja vidíme v nasledovných oblastiach: 

- edukačné aktivity pre študentov a širokú verejnosť; 

- výstavná činnosť prepojená s verejným priestorom mesta; 

- spoluorganizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí na pôde galérie; 

- vytvorenie dlhodobých partnerstiev tuzemských, ale aj zahraničných, na základe spoločných 

projektov; 

- spolupráca so zahraničnými inštitúciami na medzinárodných projektoch. 

 

7.   OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ A VÝŠKA VSTUPNÉHO V ROKU 

2019 
 

7.1 Otváracie hodiny centrálneho objektu 
 

Pondelok:   zatvorené 

Utorok:  9:00  – 17:00 

Streda:   9:00  – 17:00 

Štvrtok:   9:00  – 17:00 

Piatok:   9:00  – 17:00 

Sobota:        11:00 –  17:00 

Nedeľa:  zatvorené 

Od roku 2017 je sprístupnená verejnosti knižnica Turčianskej galérie, v ktorej ponúkame 2780 

odborných knižničných diel.  Knižnica sa nachádza na 3. poschodí Turčianskej galérie, číslo dverí  

319. Otváracie hodiny knižnice sú pondelok – piatok 8.00 – 17. 00 hod.  

 

7.2 Výška vstupného v jednotlivých objektoch 
 

Na jednu výstavu    1,00 € 

Tvorivé dielne a animačné programy  1,50 €   

Lektoráty pre školské skupiny   1,00 € 

 

7.3 Poskytované zľavy  
 

Zľavnené vstupné / na 1 výstavu  0,50 € 
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Zľavnené vstupné poskytujeme pre:  Deti a mládež do 18 rokov, študenti, ZŤP, seniori 

Bezplatný vstup poskytujeme pre: deti do 6 rokov, pedagogický dozor, galerijní a múzejní 

pracovníci, teoretici umenia, členovia Klubu galérií na 

Slovensku, členovia profesných združení (AICA,…), 

vojnoví veteráni. 

 

7.4 Zmeny v otváracích hodinách a vo vstupnom v roku 2019 
 

V roku 2019 nastali zmeny v otváracích hodinách oproti predchádzajúcemu roku.  Z personálnych 

dôvodov sme pristúpili k nasledovným zmenám: 

- Od 1.2.2019 sme pristúpili k zmene času otváracích hodín počas pracovných dní na 9:00-

17:00. 

- Od 1.9.2019 sme zrušili otváracie hodiny v nedeľu a v nedeľu je galéria zatvorená. 

 

8. ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE,  

VÝPOČTOVÁ TECHNIKA, ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ 
priložte tabuľkový prehľad Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

(pozri Prílohu č. 7) 
 

8.1 Perspektívy, vízie rozvoja – požiadavky (návrh) 
 

V roku 2020 sa budeme snažiť o skvalitnenie pracovného prostredia zamestnancov a skvalitnenie 

služieb pre návštevníkov. Z tohto dôvodu by sme chceli zabezpečiť nasledovné: 

- zabezpečenie všetkých pracovných počítačov operačným systémom, kancelárskym 

systémom MS Office a antivírovým softwérom; 

- zakúpenie nového ozvučenia na vernisáže a podujatia Turčianskej galérie; 

- rozšírenie pripojenia wifi do expozícií a knižnice; 

- zakúpenie farebnej tlačiarne na tlač propagačných materiálov. 

 

9.   PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE, GRANTY, 

NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, FUNDRAISING 

priložte aktualizovaný tabuľkový prehľad Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK  (pozri Prílohu č. 8) 

 

Fond na podporu umenia 

V roku 2019, v rámci Fondu na podporu umenia, bolo podporených 9 žiadostí, v celkovej sume 

35 000 €. Spolufinancovanie Žilinským samosprávnym krajom vo výške 2864,55 €. 
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Nepodporené žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU na rok 2019: 

- Reštaurovanie olejomalieb zo zbierok Turčianskej galérie 

- Hra ako nástroj edukácie 

 

 Mesto Martin 

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

v Martine  na rok 2019 vo výške 5000 €. V januári 2019 bol na mesto Martin zaslaný projekt na 

podporu výstavy Socha v meste VII, ktorý rovnako nebol podporený. 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

 Ministerstvo kultúry SR na rok 2019 poskytlo dotáciu  zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

kultúrnych poukazov v celkovej výške 422 €.  

 

10. PERSONÁLNA OBLASŤ, PERSONÁLNE VYBAVENIE 

priložte tabuľkový prehľad Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

(pozri Prílohu č. 9) 

Za rok 2019 predstavoval evidenčný stav zamestnancov – fyzický 10,3 a evidenčný stav 

zamestnancov – prepočítaný 10,1. Fyzický stav odborných zamestnancov bol 6,3 a prepočítaný 

stav odborných zamestnancov bol 6,3. Fyzický stav ostatných zamestnancov bol 4,0 a prepočítaný 

stav ostatných zamestnancov bol 3,8. 

 

V roku 2019 jedna zamestnankyňa bola dlhodobo PN,  nastúpila na materskú dovolenku a 

následne na neplatené voľno na žiadosť zamestnanca. Uzavrel sa pracovný pomer na zástup tejto 

zamestnankyne počas PN, materskej a rodičovskej dovolenky. Bol ukončený jeden pracovný 

pomer s poverenou riaditeľkou, uzavrel sa pracovný pomer s menovanou riaditeľkou a pracovný 

pomer na pozícii historik umenia, kurátor.  

 

10.1 Kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra zamestnancov 
 

Stav zamestnancov k 31.12.2019: 

Zaradenie v organizácii 
Vzdelanie 

Vysokoškolské Úplné stredoškolské Odborné stredoškolské Základné 

Štatutár 1    

Odborní zamestnanci 3 2   

Administratívni zamestnanci 2    

Ostatní zamestnanci  1 1  
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Odborná prax zamestnancov Turčianskej galérie v Martine prepočítaná k 31.12.2019, resp. 

ku dňu skončenia pracovného pomeru: 

Riaditeľka        5 rokov a 255 dní 

Historik  umenia, kurátor      0 rokov a 352 dní 

Dokumentátor zbierok, správca depozitára    29 rokov a 120 dní 

Dokumentátor výstavnej činnosti, galerijný pedagóg, PR manažér 23 rokov a 164 dní 

Galerijný pedagóg       3 roky a 60 dní 

Ekonóm, účtovník       15 rokov a 166 dní 

Personalista, hlavný pokladník      23 rokov a 122 dní 

Inštalačný technik, údržbár, pokladník, informátor    11 rokov a 0 dní 

Pokladník, informátor       35 rokov a 125 dní 

Upratovačka, informátor      31 rokov a 188 dní 

 

Vekový priemer zamestnancov, zamestnaných v Turčianskej galérii v Martine ku dňu 31. 12. 2019  

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 až § 228a zákona  č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov a to 

Dohody o vykonaní práce a Dohoda o pracovnej činnosti, spolu v počte 4, na nižšie uvedené doby:  

Dohoda o vykonaní práce:    od 01.12.2018 do 28.02.2019 

      od 01.03.2019 do 31.05.2019 

      od 01.03.2019 do 30.04.2019  

Dohoda o pracovnej činnosti:  od 13.04.2019 do 31.12.2019 

V rámci spolupráce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, boli roku 2019 uzatvorené Zmluvy 

o dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľníci zabezpečovali v Turčianskej galérii v Martine dozor pri 

výstavách  a boli pri nich nápomocní. V  roku 2019 boli uzatvorené štyri Zmluvy o 

dobrovoľníckej činnosti. 

 

10.3 Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov 
 

V roku 2019 Turčianska galéria v Martine neevidovala žiadne pracovné miesto neobsedené dlhšie 

ako 6 mesiacov.  
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11. PRÁCA S DOBROVOĽNÍKMI 
 

11.1 Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností 
 

V zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, v Turčianskej galérii v Martine v roku 2019 

vykonávali dobrovoľnícku činnosť 3 osoby v zmysle uzatvorených štyroch Zmlúv o 

dobrovoľníckej činnosti na obdobie:   od 01.07.2018 do 31.05.2019, 

od 01.06.2018 do 28.02.2019, 

od 01.05.2019 do 31.12.2019, 

od 01.07.2019 do 31.07.2019. 

 

12.  ÚČASŤ PRACOVNÍKOV A RIADITEĽA NA PORADÁCH, ŠKOLENIACH, 

SEMINÁROCH, ZAHRANIČNÝCH SLUŽOBNÝCH CESTÁCH 
 

Školenia: 

P.
Č. 

Školenie dátum Usporiadateľ zamestnanec 

1. Účtovná uzávierka a závierka za rok 

2018, špecifické účtovné prípady, 

najčastejšie chyby účtovania, rozdiely 

medzi RO a PO  

 

08.01.2019 Úrad ŽSK ekonómka, 

účtovníčka 

2. Odmeňovanie vo verejnej správe 

 

30.01.2019 Úrad ŽSK riaditeľka, 

ekonómka, 

účtovníčka; 

personalistka 

3. Ročné zúčtovanie dane 2018 

 

14.02.2019 RVC Martin personalistka 

4. Školenie v rámci nových zmien 

v účtovníctve, ktoré sú v platnosti od 

1.1.2019 

 

21.02.2019 Úrad ŽSK ekonómka – 

účtovníčka 

5. Daň z príjmov a dane z pridanej 

hodnoty v príspevkových organizáciách 

14.03.2019 Úrad ŽSK ekonómka – 

účtovníčka 

6. Základná finančná kontrola v prostredí 

samosprávneho kraja 

 

26.03.2019 Úrad ŽSK riaditeľka, 

ekonómka – 

účtovníčka 

7. Vedenie a motivácia pracovníkov 

v cestovnom ruchu 

10.4.2019 Úrad ŽSK Riaditeľka 

8. Archivácia a odborná správa 

registratúry – novela vyhlášky č. 

49/2019 Z. z.  
 

05.06.2019 Akadémia 

vzdelávania 

dokumentátor 

výstavnej 

činnosti, 

galerijný 

pedagóg, PR 

manažér 

9. Školenie o verejnom obstarávaní 
 

28.05.2019 Úrad ŽSK riaditeľka 
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10

. 
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a 

PO zriadených obcou a VÚC 
 

19.11.2019 RVC Martin  ekonómka, 

účtovníčka 

11. Mzdová účtovníčka pred koncom IV. Q 

roku 2019 
 

26.11.2019 RVC Martin personalistka 

12: Účtovná závierka v PO - účtovná 

závierka v príspevkových organizáciách 

zradených obcou a VÚC k 31.12.2017 
 

05.12.2019 RVC Martin ekonómka – 

účtovníčka 

13. Školenie o predpisoch na zistenie OPP 

pre novoprijatých zamestnancov, cvičný 

požiarny poplach + evakuácia + 

zdolávanie požiaru typu B 

 

14.10.2019 Ján Borievka  

Devil Fire Servis 

všetci 

zamestnanci 

14. Vstupné školenie zamestnancov BOZP 

a PO, školenie vodičov 

 

priebežne Ján Borievka /  noví 

zamestnanci 

a aktivační 

pracovníci 

 

Zamestnanci Turčianskej galérie v Martine v roku 2019 absolvovali 93 tuzemských pracovných 

ciest, z toho 12 bolo nákladným vozidlom Renault Master, evidenčné číslo MT 942 CK a 25 

pracovných ciest osobným motorovým vozidlom Hyundai i30, evidenčné číslo MT 824 EK.  

 

V roku 2019 sa zamestnanci Turčianskej galérie zúčastnili na zahraničných cestách: 

1. Historik umenia, kurátor – jednanie v Muzeu umění Olomouc k výstave Trienále umenia 

knihy, pracovná cesta sa konala dňa 24.10.2019.   

 
 

13.  PUBLIC RELATIONS 
 

13.1 Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie 

meno odborného pracovníka, názvy  a počty publikačných výstupov 

 

- Adam Galko:     Environmentálne umenie na Slovensku –  95 ks 

- Adam Galko, Jarmila Kováčová:  Socha v meste – Dialóg miesta -    200 ks 

- Adam Galko:    Archív ako križovatka medzi minulosťou   

     a prítomnosťou –     146 ks 
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Publikačná činnosť Turčianskej galérie za rok 2019 

por. Názov Autor katalógu ISBN ks 

1. 
Archív ako križovatka medzi 

minulosťou a prítomnosťou 
Adam Galko 978-80-99920-00-3 146 

2. 
Marián Čunderlík - Vyskumy vizuality 

I. 
Juraj Mojžiš 978-80-88686-99-6 163 

3. Vytvorené v Turci Kristína Zvedelová a kol. 978-80-99920-01-0 500 

4. Socha v meste VII. - dialóg miesta J. Kováčová, A. Galko 978-80-99920-03-4 200 

5. Environmentálne umenie na Slovensku Adam Galko 978-80-99920-05-8 95 

6. V lese Gusto Hegedűš 978-80-99920-7 50 

7. Peter Šabo – Obrazy Peter Ďurík 978-80-99920-04-1 150 

8. Katarína Vavrová: Slovenské impresie Danica Lovišková 978-80-8209-013-3 520 

 

 

13.2 Ostatná prezentačná činnosť 

konferencie, semináre, prednášky, besedy, tvorivé dielne, kluby a krúžky a pod. 

 

Výchovno-vzdelávacie podujatia 

Typ podujatia Počet podujatí Počet návštevníkov 

Vernisáž 8 1268 

Prednáška / kurátorský výklad 12 104 

Animačné programy 18 203 

Tvorivé dielne pre školy 108 1776 

Tvorivé dielne pre verejnosť 21 201 

Spolu  168 3563 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia 

Typ podujatia Počet podujatí Počet návštevníkov 

Koncert 11 725 

Diskusia, kongres 3 199 

iné 1 275 

Spolu 15 1199 

 

V roku 2019 sme v Turčianskej galérii zorganizovali nasledovné výchovno-vzdelávacie aktivity: 

Tvorivé dielne a edukačné aktivity: 

Umenie pre seniorov – tvorivé dielne pre seniorov na zaujímavé témy, týkajúce sa umenia v 

stálej expozícii. Konajú sa pravidelne, každý posledný pondelok v mesiaci.  
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Ateliér Kocúr- Kreatívny priestor určený pre deti a mládež, ale tiež rodiny s deťmi. Všetky 

aktivity prebiehajú pod vedením skúsenej galerijnej pedagogičky, priamo v expozíciách 

Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania 

priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové 

učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Program je pripravovaný pre všetky organizované výstavy 

a je ponúkaný celoročne. 

Animačné programy- Programy deťom umožňujú neopakovateľným, hravým spôsobom 

rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami. 

Program je pripravovaný pre všetky organizované výstavy a je ponúkaný celoročne. 

Komentované prehliadky- priblíženie aktuálnych výstav, kde sa účastníkom hlbšie približuje 

zámer danej výstavy, či konkrétneho autora. Komentované prehliadky sú určené pre verejnosť 

a organizované skupiny. V ponuke sú celoročne. 

Tvorivé dielne a vzdelávacie aktivity: 

Ateliér Kocúr- Kreatívny priestor určený pre deti a mládež, ale tiež rodiny s deťmi. Všetky 

aktivity prebiehajú pod vedením skúsenej galerijnej pedagogičky, priamo v expozíciách 

Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania 

priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové 

učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Program je pripravovaný pre všetky organizované výstavy 

a je ponúkaný celoročne. 

Tvorivá nedeľa 31.3.2019 - pre rodiny s deťmi k aktuálnej výstave Archív ako križovatka medzi 

minulosťou a prítomnosťou. Tvorivé dielne boli pod vedením Gabriely Belanovej. 

Tvorivá nedeľa 2  7.4.2019-  pre rodiny s deťmi  k aktuálnej výstave Archív ako križovatka 

medzi minulosťou a prítomnosťou. Tvorivé dielne boli pod vedením Gabriely Belanovej. 

Prechádzanie bez cieľa 26.7.2019 -  program k Soche v meste, určený pre rodiny s deťmi od 3.  

rokov. Program bol pod vedením Magdalény Kuchtovej. 

Výtvarný august v galérii  12.8.-16.8.2019  Výtvarný cyklus, kde sú deti prevedené rôznymi 

možnosťami výtvarného stvárnenia. Aktivity sú  určené pre deti od 6. rokov, ktoré sú 

prispôsobené vzhľadom na vek a osobitosti jednotlivca. 

Vianočné tvorivé dielne 18.12.2019 - Ateliér venovaný rodinám s deťmi 

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ  18. 5. 2017  16.00 – 23.00 h. 

Program: 

16:00 - 16:30 Pomotané  rozprávky / detský divadelný súbor Kamarát 

16:45 - 17:45 Tvorenie so sklom s Vlastou Števkovou 

17: 00 - 18:15 Ateliér Kocúr 

18:00 - 19:00 Komentovaná prehliadka 

 20:00 – 22:30 Kvíz 

Odhalenie zreštaurovaného diela Milana Paštéku/Zima 
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Súčasťou programu počas Noci múzeí a galérií bolo aj množstvo sprievodných aktivít – galerijné 

hry, tieňohra, puzzle, domino, kvíz (súťaž) . 

Počas Noci múzeí a galérií bolo vstupné jednotné 1 €. Toto vstupné sa zakúpilo raz a vstupenka 

platila na všetky podujatia v tento deň. 

 

13.3 Web stránka a sociálne siete organizácie 
 

Obsahovo webovú stránku zabezpečovala:   Ivana Janotíková, webmaster a grafický dizajn 

Koordinátor web stránky:                                            Ivana Janotíková, Zuzana Ivanová 

Support web stránky:                                                   fivE DIMENSIONS s.r.o. 

Web stránka organizácie:       www.turiecgallery.sk 

Aktuálna webová stránka TG je aktualizovaná priebežne so zmenami výstavných a sprievodných 

aktivít TG. 

Facebooková stránka:       Turčianska galéria v Martine/počet fanúšikov  k 31.12.2019 935 

Instragram:                       turiecgallery / počet sledovateľov k 31.12.2019   440, novozaložená 

 

13.4 Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách (rozhlas, televízia) 

 

Ku všetky výstavám, usporiadaných Turčianskou galériou v roku 2019, boli vypracované tlačové 

správy kurátormi výstav, boli vytlačené plagáty, Citylight a veľkoformátový banner 260 x 260 cm. 

Pozvánky boli vydané v tlačenej forme a boli zasielané aj v elektronickej podobe. V elektronickom 

adresári máme približne 600 emailových adries, na ktoré posielame pozvánky. Vydali sme niekoľko 

ponukových listov o aktuálnych výstavách a aktivitách pre žiakov a študentov, ktorými sme ich 

pozývali do galérie na tvorivé dielne, podujatia, prednášky, komentované prehliadky a iné. 

Pravidelne posielame tlačové správy a informácie o našich výstavách a podujatia do regionálnych 

nových – My Turčianske noviny, vedieme webovú stránku Turčianskej galérie, kde sú všetky 

aktuálne informácie, máme Facebookovú stránku, Instagram. V emailovom adresári vedieme 39 

emailových adries na médiá – noviny, webové informačné stránky, televízie, rozhlas, informačné 

kancelárie. 

Všetky výstavy boli propagované vytlačenou pozvánkou a taktiež rozposielanie pozvánok 

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

návštevníkov galérie. Ku každej 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. 

Každý mesiac bol vypracovaný a rozposlaný médiám program o aktuálnych výstavách a aktivitách 

pre všetky vekové kategórie. Pripravili sme niekoľko ponukových listov a živých vstupeniek 

(osobné pozvania) o výstavách, tvorivých dielňach pre žiakov a študentov, ktorými sme ich pozývali 

do galérie na rôzne podujatia. 

Pravidelne sme zasielali aktuality do: 

- regionálnych i celoslovenských printových médií – MY Turčianske noviny, Martinsko, Novinky 

Turca, Echo, Sme – regióny, Pravda, 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 Žilina, Turiec online, RTVS,  a mnohé ďalšie, 

http://www.turiecgallery.sk/
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- 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 Bežné transfery + slovný komentár) 

 

14.1 Rozpočet  - bežný a kapitálový transfer 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli Turčianskej galérii v Martine 

stanovené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2019. Pre Turčiansku galériu v Martine vyplýva 

zabezpečiť  podiel tržieb celkom k výrobným nákladom minimálne vo výške 3%. 

 

ROZPIS  ZÁVÄZNÝCH  UKAZOVATEĽOV   ŠR  NA  ROK  2019 

  
 Pôvodný 

rozpočet  

Ú P R A V A   

+ zvýšenie  Po úprave  

- zníženie   

ZDROJ ŽSK           

Výdavky 

celkom 

/600+700/ 

    200 545 €  

 BT   9 600 €  Na bežné výdavky 

           216 179 €  

 BT   1 882 €  Na bežné výdavky 

 BT   3 652 €  Na bežné výdavky 

 KT      500 €  
ŽSK spoluf. FPU 5% - 

zakúpenie zbierkového fondu 

Z toho:           

Bežné 

výdavky 

/600/ 

    178 045 €  

 BT   9 600 €  Na bežné výdavky 

           193 179 €   BT   1 882 €  Na bežné výdavky 

 BT   3 652 €  Na bežné výdavky 

Z toho:  

položky - 

mzdy /610/ 

    102 775 €  

 BT      505 €  
RO č.03124/2019/OK-09 z 

26.6.2019 
           104 234 €  

 BT      954 €  
RO č.03124/2019/OK-15 z 

17.9.2019 

odvody /620/       35 920 €  

 BT      177 €  
RO č.03124/2019/OK-09 z 

26.6.2019 
             36 430 €  

 BT      333 €  
RO č.03124/2019/OK-15 z 

17.9.2019 

tovary  

a služby /630/  

      39 350 €  

 BT      600 €  
Defenzor do depozitárnych 

priestorov 

             52 515 €     BT   3 000 €  
Náklady s publikáciou 

K.Vavrovej 

   BT   3 000 €  
Náklady s výstavou Socha v 

meste 
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   BT  
 3 000 €  Reštaurovanie diela Kohút od 

M.Paštéku 

                BT  
 1 200 €  Protipožiarne dvere do 

depozitárov 

   BT   2 365 €  ŽSK spoluf. FPU 5%   

Kapitálové 

výdavky /700 

/nákup zbier. 

redmetov, 

svetelných 

rámp   KZ 41                                               

      22 500 €   KT      500 €  
ŽSK spoluf. FPU 5% - 

zakúpenie zbierkového fondu 
             23 000 €  

INÉ 

ZDROJE: 
          

GRANT MK 

SR BT 
              -   €        422 €  Kultúrne poukazy                   422 €  

FOND NA 

PODPORU 

UMENIA 

/BT/11H 

              -   €  

   2 000 €  
Archív ako križovatka medzi 

minulosťou a prítomnosťou 

             31 000 €  

   8 000 €  Socha v meste VII 

   4 000 €  
Environmentálne umenie na 

Slovensku 

   2 000 €  Marián Čunderlík 

   4 000 €  
Vytvorené v Turci - umenie v 

lokálnom prostredí 

   7 000 €  
Reštaurovanie grafík a kresieb 

M. Galandu  

   4 000 €  
Dovybavenie depozitára 

Turčianskej galérie  

FOND NA 

PODPORU 

UMENIA 

/KT/ 

              -   €  

   3 000 €  Akvizície: Veronika Rónaiová 

               4 000 €  
   1 000 €  Akvizície: P. Ďurík 

 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2018, uznesením č.10/9, schválilo rozpočet  

ŽSK na rok 2019. V nadväznosti  listom č. 03124/2019/OK-1, zo dňa 9. 1. 2019,  boli Turčianskej 

galérii stanovené záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu na rok 2019.                                        

 

Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2019, č. listu 03124/2019/OK-5, zo dňa 9.5.2019 a po 

schválení prvej úpravy rozpočtu na rok 2019, zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 6. 5. 2019 boli upravené 

záväzné limity výdavkov na rok 2019 určené na nákup defenzora do depozitárnych priestorov 

v sume 600,00 €, na náklady spojené s tvorbou publikácie K. Vavrovej v sume 3000,00 €, na 

náklady spojené s projektom Socha v meste v sume 3000,00 €  a náklady spojené s reštaurovaním 

a konzervovaním zbierkového predmetu Kohút  od M. Paštéku v sume 3000,00 € 

 

Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2019, č. listu 03124/2019/OK-9, zo dňa 26.6.2019 a po 

schválení druhej úpravy rozpočtu na rok 2019, zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 24.6.2019, boli 
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upravené záväzné limity výdavkov na rok 2019 určené vo výške 1200,00 €  na náklady na obstaranie 

protipožiarnych dverí do depozitárov. 

 

Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2019 č. listu 03124/2019/OK-15 zo dňa 17.9.2019 a po 

schválení tretej  úpravy rozpočtu na rok 2019 Uznesením č. 5/14  Zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 16.9. 

2019 boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2019 vo výške 2365,00 € určené na 5% 

spolufinancovanie ŽSK k dotáciám z Fondu na podporu umenia na rok 2019. 

 

Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2019 č. listu 03124/2019/OK-18 zo dňa 27.11.2019 a po 

schválení štvrtej  úpravy rozpočtu na rok 2019 Uznesením č. 3/15  Zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 

25.11 2019 boli upravené záväzné limity výdavkov na rok 2019 vo výške 500,00 € určené na 5% 

spolufinancovanie ŽSK k dotáciám z Fondu na podporu umenia na rok 2019. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 19-541-03179, uzatvorenej medzi 

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

podporený projekt Reštaurovanie grafík a kresieb Mikuláša Galandu v celkovej výške  7 000,00 €,  

dňa 20. 5. 2019. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 19-542-03186, uzatvorenej medzi 

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

podporený projekt Dovybavenie depozitára Turčianskej galérie v celkovej výške   4 000,00 €,  dňa 

20. 5. 2019. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 19-531-01774, uzatvorenej medzi 

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

podporený projekt Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou v celkovej výške  

2 000,00 €,  dňa 7. 5. 2019. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 19-531-01876, uzatvorenej medzi 

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

podporený projekt Socha v meste VII. v celkovej výške  8 000,00 €,  dňa 18. 4. 2019. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 19-531-01878, uzatvorenej medzi 

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

podporený projekt Environmentálne umenie v celkovej výške  4 000,00 €,  dňa 18. 4. 2019. 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 19-531-01889, uzatvorenej medzi 

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

podporený projekt Vytvorené v Turci – umenie v lokálnom prostredí v celkovej výške  4 000,00 €,  

dňa 18. 4. 2019. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 19-531-01872, uzatvorenej medzi 

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

podporený projekt Marián Čunderlík v celkovej výške  2 000,00 €,  dňa 18. 4. 2019. 
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Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 19-532-003621, uzatvorenej medzi 

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

podporený projekt Akvizície: Veronika Rónaiová v celkovej výške  3 000,00 €, dňa 26. 6. 2019. 

 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 19-532-003624, uzatvorenej medzi 

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

podporený projekt Akvizície: P. Ďurík v celkovej výške  1 000,00 €,  dňa 26. 6. 2019. 

 

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

rok 2019 číslo: MK-4397/2019/3.2 /Vyzbierané KULTÚRNE POUKAZY/ a Protokolu P7 – Ročné 

zúčtovanie zo dňa 21.11. 2019 Turčianska galéria v Martine prijala dotáciu v sume 422,00  €  

4.12.2019 na č. účtu SK 95 8180 0000 0070 0048 1678. 

 

Úpravy rozpočtu Žilinským samosprávnym krajom:  

Číslo úpravy Schválený dňa Uznesenie 

1/2019 6. mája 2019 5/12 

2/2019 24. júna 2019 5/13 

3/2019 16. septembra 2019 5/14 

4/2019 25. novembra 2019 3/15 

 

Príjmy bežné v € 

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

11H 
Transfery v rámci verejnej správy 

FPU 
                -   €            31 000 €            31 000,00 €  

111 Zo štátneho rozpočtu GRANT 

MK SR 
                -   €                 422 €                 422,00 €  

41 
Transfery v rámci verejnej správy 

z rozpočtu VUC 
       178 045 €          193 179 €          193 179,00 €  

46 Z vratiek                -   € 460 € 454,41 € 

46 Príjmy z prenajatých priestorov 1 200 € 1 200 € 1 200 € 

46 

Príjmy z prenajatých strojov, 

prístrojov a zariadení, techniky a 

náradia 

1 500 € 148 € 147,86 € 

46 Za predaj tovarov a služieb 11 000 € 9 000 € 7 755 € 

46 Z refundácie                 -   €              2 892 €              2 459,25 €  

  SPOLU        191 745 €          238 301 €          236 617,52 €  
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Výdavky bežné v € 

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

11H 630 Tovary a služby            20 183 €            51 183 €           43 878,11 €  

111 
630 Tovary a služby Grant MK SR 

                  -   €                 422 €               422,00 €  

41 610 Mzdy          102 775 €          104 234 €           94 869,63 €  

41 620 Poistné do poisťovní            35 920 €            36 430 €           33 181,22 €  

41 630 Tovary a služby             39 350 €            52 515 €           52 515,00 €  

46 610 Mzdy              1 800 €              4 900 €             4 900,13 €  

46 620 Poistné do poisťovní                 630 €              1 799 €             1 797,94 €  

46 630 Tovary a služby           22 422 €           17 882 €         12 521,35 €  

46 
640 Transfery na nemocenské 

dávky a členské príspevky 

                  -   €                271 €              271,17 €  

  SPOLU         223 080 €         269 636 €       244 356,55 €  

 

Príjmy kapitálové v € 

 
Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

11H Transfery v rámci verejnej správy zo 

št.účelového fondu  

0 4 000 4 000 

 

41 Transfery v rámci z rozpočtu VUC  22 500 23 000 15 500 

 Spolu 22 500 27 000 19 500 

 

Výdavky  kapitálové v € 

 
Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

11H Nákup umeleckých diel  0 4 000 4 000 

41 Nákup umeleckých diel  15 000 15 500 15 500 

 Nákup svetelnej rampy 7 500 7 500 0 

 Spolu 22 500 27 000 19 500 

.                                                   
 

14.2 Náklady, výnosy, sebestačnosť 

(pozri Prílohu č.10) 

 

 

Výnosy z hlavnej činnosti 265 074,11 

Náklady z hlavnej činnosti 274 909,18 

Sebestačnosť 3,82 % 
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14.3 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 2019 dosiahla výšku 10 504,99 €. 

  Plán  Skutočnosť 

Vlastné zdroje organizácie zdroj 46       

Príjmy  vlastné spolu                  10 504,99 €            10 504,99 €  

Vstupné             4 624,50 €              4 624,50 €  

Lektoráty, foto, kamera                       -   €                         -   €  

Predaj propagačných materiálov             2 572,50 €              2 572,50 €  

Výnosy z prenajatých priestorov             1 200,00 €              1 200,00 €  

Nájomné automobil Renault                147,86 €                 147,86 €  

Ostatné výnosy             1 960,13 €              1 960,13 €  

 

Podiel tržieb celkom k výrobným nákladom celkom za rok 2019 je vo výške 2,99 %. 

 

14.4 Náklady na hlavnú činnosť 

z toho prevádzkové náklady – energie, teplo, vodné a stočné, telekomunikačné služby, 

cestovné 

Druh nákladov   Suma v EUR Suma v EUR 

2019 2018 

Spotrebované 

nákupy 

501- Spotreba materiálu               14 675,36 €           24 704,38 €  

502 -Spotreba energie               16 800,79 €           15 715,23 €  

z toho: elektrina                   4 821,64 €             4 453,03 €  

            Teplo               11 685,93 €           10 849,48 €  

            Vodné                    293,22 €                412,72 €  

504 – Predaný tovar                            -   €                        -   €  

Služby 511 - Opravy a udržiavanie                 1 170,95 €             2 897,72 €  

512 – Cestovné                    935,74 €                303,43 €  

Z toho: tuzemské                    922,98 €                284,78 €  

             zahraničné                      12,76 €                  18,65 €  

513 – Náklady na reprezentáciu                 1 031,07 €             1 190,97 €  

518 – Ostatné služby               53 950,72 €           46 578,55 €  

Z toho stočné                 1 126,86 €             1 202,73 €  

Z toho: telekomunikačné služby                 1 395,11 €             1 584,21 €  

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

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady             112 131,63 €           81 567,98 €  

524 – Zákonné sociálne poistenie 
              37 908,57 €           27 359,46 €  

525 – Ostatné sociálne poistenie                    319,37 €                735,62 €  
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527 – Zákonné sociálne náklady                 6 743,60 €             5 287,39 €  

Dane a poplatky 538 – Ostatné dane a poplatky                 1 136,18 €             1 385,24 €  

Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

544 – Zmluvné pokuty a penále 
                           -   €                140,40 €  

 548 – ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť               20 006,75 €             7 198,07 €  

Odpisy, rezervy 

a opravné položky 

z prevádzkovej 

a finančnej činnosti 

a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

551 – Odpisy dlhodobého 

hmotného majetku 

                6 216,00 €             3 488,00 €  

Finančné náklady 568 – Ostatné finančné náklady                 1 422,55 €                909,06 €  

  591 – Splatná daň z príjmov                    252,00 €                        -   €  

595 – Dodatočne platená  daň 

z príjmov                    207,90 €                        -   €  

SPOLU               274 909,18 €         219 461,50 €  

 

Turčianska galéria v Martine  uhrádzala náklady na prevádzku, mzdy, poistné,  ako aj obstaranie 

majetku aj  z vlastných zdrojov. Vybrané položky: 

1. Adobe – program na grafické práce    1 007,87 € 

2. Poštové služby                      512,75 €      

3. Školenia a semináre          201,00 € 

4. Tepelná energia     3 647,17 € 

5. Mzdy     4 900,13 € 

6. Zákonné sociálne poistenie     1 518,89 € 

 

14.5 Mzdové náklady 
 

Odmeny zamestnancov na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

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

predpisov, boli  v celkovej sume v sume 2 997,50  €  a boli vyplatené z prostriedkov ŽSK. 

 

Položka 

Zdroj financovania 

ŽSK 
Vlastné 

prostriedky 
Spolu 

Hrubé príjmy celkom 104 234,00 € 4 900,13 € 109 134,13 € 

z toho: 

• tarifné platy 
88 269,22 € 3 000,13 € 91 269,35 € 
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•  príplatky za nadčas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

• mzdové zvýhodnenia 1 088,75 € 0,00 € 1 088,75 € 

• prémie a odmeny do 

  PPÚ 
1 468,50 € 1 900,00 € 3 368,50 € 

• náhrady mzdy 13 407,53 € 0,00 € 13 407,53 € 

• odstupné, odchodné 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

• príjmy zo sociálneho  

  Fondu 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dohody - DoVP, DoPČ, DoBPŠ  2 997,50 € 0,00 € 2 997,50 € 

Mzdové prostriedky spolu 107 231,50 € 4 900,13 € 112 131,63 € 

 

Pohyb zamestnancov: 

Ku dňu 14.01.2019 došlo k obsadeniu pracovnej pozície historik umenia, kurátor na úväzok 0,5 a od 

01.02.2019 bol úväzok zvýšený na 1,0. Dňa 14.01.2019 bola uzavretá pracovná zmluva na 

zastupovanie zamestnankyne počas PN, materskej a rodičovskej dovolenky na pracovnej pozícii 

Dokumentátor výstavnej činnosti, galerijný pedagóg, PR manažér. Ku dňu 28.02.2019 došlo 

k ukončeniu pracovného pomeru s poverenou riaditeľkou. Ku dňu 01.03.2019 bola uzavretá 

pracovná zmluva s menovanou riaditeľkou.  

 

V priebehu roku 2019 došlo k zmene organizačnej štruktúry Turčianskej galérie v Martine, 

v dôsledku čoho bola ku dňu 01.10.2019 organizačná štruktúra rozšírená o nové pracovné miesto 

Lektor. 

 

V roku 2019 Turčianska galéria v Martine uzavrela dohody o prácach vykonávaných mimo 

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

 

Ku dňu 31.12.2019 Turčianska galéria v Martine zamestnáva 9 zamestnancov na plný pracovný 

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

 

pracovná pozícia      tarifná trieda  

Riaditeľ        8 

Historik umenia, kurátor     7 

Dokumentátor zbierok, správca depozitára   5 

Dokumentátor výstavnej činnosti, galerijný 

Pedagóg, PR manažér      7 

Galerijný pedagóg      7 

Ekonóm, účtovník      6 

Personalista, hlavný pokladník    6 

Inštalačný technik, údržbár, pokladník, informátor  4 
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Pokladník, informátor  (pracovný úväzok 0,8)  1 

Informátor, upratovačka     1 

 

 

14.6 Tvorba odpisov a finančné krytie 

 

Odpisy boli tvorené vo výške  6 216,-  € , z ktorých : 

- KZ 41 z finančných prostriedkov ŽSK 5 978,76 € 

- KZ 46 z finančných prostriedkov vlastných  237,24 € 

 

14. 7  Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok, 

pohľadávky 
 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 

Výnosy:    265 074,11 €       

Náklady:    274 909,18 € 

Hospodársky výsledok:  - 9 835,07 € 

 

ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ 

Účet Dodávateľ Názov záväzku Suma 

321 DRG-TRADE s.r.o. Prepravné služby 60,00 €  

321 FIVE DIMENSION s.r.o. Správa webovej stránky za 12/2019 27,00 € 

321 

Martinská teplárenská,  

Robotnícka 17, Martin  
Tepelná energia za 12/2019 1 645,20 € 

321 

Stredoslovenská energetika,  

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 
Doplatok za rok 2019 36,64 € 

321 

Žilinský samosprávny kraj,  

Komenského 48, Žilina 
Hovorné 12/2019 -mobilné telefóny 0,64 € 

325 Ostatné záväzky Komisionálny predaj  48,00 € 

331 Záväzky voči zamestnancom Vyplatenie miezd za 12/2019 6 862,38 € 

336 
Záväzky sociálne a zdravotné 

poistenie 
Odvody z miezd za 12/2019 4 501,23 € 

342 Daň z príjmu  Z miezd za 12/2019 986,83 € 

379 Iné záväzky Zrážky zo mzdy  za 12/2019 262,71 € 
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ZÁVÄZKY DLHODOBÉ 

472 Účet sociálneho fondu Záväzky zo sociálneho fondu 306,17 € 

 

POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ 

Účet Odberateľ Názov záväzku Suma 

311 

M-Falcon,  

Nade Hejnej 2, Martin 

 

Refakturácia nájomcovi za odber 

vody, stočné, zrážková voda  430,98 € 

335 
Pohľadávky voči 

zamestnancom 
Vyúčtovanie PHM 150,74 € 

 

14.8 Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie) 

 

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

11H Nákup umeleckých diel  0 4 000 4 500 

41 Nákup umeleckých diel  15 000 15 500 15 500 

 Nákup svetelnej rampy 7 500 7 500 0 

 Spolu 22 500 27 000 19 500 

 

Turčianskej galérii boli pre rok 2019 pridelené účelové  kapitálové finančné prostriedky zo 

Žilinského samosprávneho kraja na nákup zbierkových predmetov v sume 15 500 €.  

 

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € boli  použité na nákup diel Martina Kochan – Krtko – 

Piváreň N, Cyril Blažo – Pastierik – Piváreň N, Ivona Žirková – Svetlo, Peter Klaudíny – Bez slov, 

Peter Klaudíny – Bez slov II., Jozef Vongrej – Bez názvu, Peter Arnold Weisz – Kubínčan – Lov 

hlavátky, Róbert Brož – Únava, Róbert Brož – Kompozícia, Lucia Luptáková – Ako bolo, ako bude 

a ako by mohlo byť, Peter Ďurík – Logotyp Trienále umenia knihy. Ďalej na čiastočné financovanie 

diel Peter Ďurík – Ingmar Bergman: Siedma pečať a Veronika Rónaiová – Archív ako križovatka 

medzi minulosťou a prítomnosťou, ktoré boli podporené z FPU. 

 

Finančné prostriedky vo 500 € boli použité v plnej výške na spolufinancovanie akvizícií z FPU. 

 

Z grantového systému Fondu na podporu umenia boli finančné prostriedky vo výške 4 000 €  

účelovo určené na nákup diel Peter Ďurík – Ingmar Bergman: Siedma pečať a Veronika Rónaiová – 

Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou.  
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14.9 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. 2019 

 
Názov projektu Registračné 

číslo 

Cieľ projektu, stručný opis Finančný 

zdroj, 

program 

Získaná 

dotácia 

Zdroj 

ŽSK 

Archív ako 

križovatka medzi 

minulosťou a 
prítomnosťou 

19-531-01874 

Cieľom výstavného projektu je prezentácia 

dlhodobého umeleckého výskumu akademickej 

maliarky Veroniky Rónaiovej a jej študentov 
zameraného na tému pamäte, dedičstva a 

osobného archívu. Koncepcia výstavy zahŕňa 

diela autorky z posledných rokov a práce 

približne dvadsiatky študentov, ktoré vznikli 
pod jej vedením na Katedre pedagogiky 

výtvarného umenia Pedagogickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave v rámci Ateliéru 

plošných médií. Zámerom výstavy je tiež 
rozšírenie výtvarného diskurzu o nové témy a 

podpora súčasného umenia a najmladšej 

generácie výtvarníkov. Okrem samotných diel 

je k výstave pripravená bohatá textová príloha 
autorských statementov, ktoré pomôžu voviesť 

diváka bližšie k výtvarnému dielu, jeho vzniku 

a praktikám súčasného konceptuálneho umenia, 

čím sa zvyšuje interaktivita nielen percepcie 
vystavených diel, ale aj samotného 

pedagogického procesu. Výstavný projekt 

zaradený vo výstavnom pláne Turčianskej 

galérie svojou povahou oslovuje predovšetkým 
mladšie generácie čím sa usiluje o rozšírenie 

okruhu jej publika a nadviazanie nových 

kontaktov a priateľov Turčianskej galérie. 

 

 
5.3.1 

Vedecko-

výskumná a 

prezentačná 
činnosť - 

galérie 

 

2 000,00 € 122,00 € 

Reštaurovanie 

grafík a kresieb 
Mikuláša Galandu  

 

19-541-

03179, 
Zámerom projektu je kompletné zreštaurovanie 

kresieb a grafik Mikuláša Galandu, 
vyzdvihnutie estetických a výtvarných kvalít 

originálov, ktoré sú danými deštrukciami 

znehodnotené, ako i podčiarknuť autenticitu 
času, ktorá sa podpísala na dotváraní súčasného 

charakteru diel. Po ukončení reštaurátorských 

prác budú diela vystavené pre širokú verejnosť 

v priestoroch Turčianskej galérie spolu s 
prezentáciou postupov reštaurátorskej práce.   

 

FPU 5.4.1.  

 
 7000,00 € 

 
 778,00 € 

 

Socha v meste VII 19-531-01876 

Sympoziálny projekt Socha v meste vznikol v 

roku 2003. Jeho iniciátorom a usporiadateľom 

je Turčianska galéria v Martine. Hlavným 
cieľom projektu je sprostredkovať, moderovať a 

posúvať na odbornú úroveň diskusiu v oblasti 

sochárskych realizácii v meste Martin, riešenia 

jeho urbánneho priestoru v jeho výtvarno-
architektonických súvislostiach. Vzájomná 

komunikácia umelcov, kurátorov a architektov 

prispieva od počiatku projektu k tvorbe 

databázy kvalitných návrhov pre exteriérové 
riešenia mesta Martin. Svoje výstupy, okrem 

digitálnych vizualizácií, premieta do modelov či 

dočasných inštalácií a intervencií vo verejnom 

priestore. Ponúka tak reálne a realizovateľné 
možnosti ako pozdvihnúť kultúrnu hodnotu 

lokality a tiež prispieva k citlivejšiemu 

vnímaniu umenia vo verejnom priestore 

 

5.3.1 
Vedecko-

výskumná a 

prezentačná 

činnosť - 
galérie 

 

8 000,00 € 440,00 € 
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obyvateľmi mesta. Formou sprievodných 

podujatí, diskusiami, workshopmi a 

komentovanými prehliadkami sa projekt usiluje 

nadviazať bližší kontakt s divákom a poukázať 
aj na netradičné spôsoby uchopenia sochy ako 

média. Cieľovými skupinami sú obyvatelia a 

návštevníci mesta Martin, galerijná obec a 

prostredníctvom sprievodných aktivít oslovené 
skupiny mladých ľudí. 

 

  Environmentálne 

umenie na 

Slovensku 

19-531-01878 

  

Výstavný projekt pod názvom Environmentálne 

umenie na Slovensku bol pripravený a zaradený 

vo výstavnom pláne Turčianskej galérie v 

Martine už v roku 2018 a bol podporený z 
Fondu na podporu umenia. Kvôli výrazným 

personálnym zmenám a kritickej situácii v 

inštitúcii bola zmluva po dohode zrušená a 

výstavný projekt bol preložený na nasledujúci 
rok. Zámerom projektu je výskumná a 

prezentačná činnosť v oblasti súčasných 

environmentálnych a ekologických tendencií v 

umení na Slovensku. Ide pritom o prvý 
výskumný a výstavný projekt v domácom 

prostredí, ktorý sa tejto téme komplexne venuje. 

Jeho hlavným cieľom je zmapovať súčasné 

umelecké východiská a spôsoby uvažovania o 
environmentálnom umení a sprostredkovať 

pohľad na rôzne umelecké prístupy k tejto téme 

sústredených na území Slovenska po roku 1989. 

Výstava bude prezentovať umelecké projekty v 
podobe inštalácií, objektov, fotografií, posterov, 

textov, ale aj priamo angažovaných premostení 

koncipovaných ku špecifickému priestoru 

Turčianskej galérie a mesta Martin. Súčasťou 
výstavy budú sprievodné podujatia vo forme 

komentovaných prehliadok, workshopov, a 

odborných prednášok zameraných na tému 

ekológie, životného prostredia, permakultúry, 
ktorými by sme chceli osloviť širšie publikum 

aj z mimo umeleckého prostredia, ľudí 

zaujímajúcich sa o životné prostredie, okolitú 

prírodu či pestovanie a záhradu. Výstava si tiež 
dáva za cieľ pracovať najmä s mladým 

publikom a osloviť študentov, stredných škôl a 

gymnázií.  

 

5.3.1 

Vedecko-
výskumná a 

prezentačná 

činnosť - 
galérie 

  

 4 000,00 €  225,00 € 

Dovybavenie 

depozitára 

Turčianskej 
galérie  

 

19-542-03186   
Zámerom je skvalitniť ochranu zbierkového 

fondu a vytvoriť optimálne podmienky na 
uloženie diel kultúrneho dedičstva. Nákupom 

archívnych skríň a germicídnych žiaričov 

prispejeme k zlepšeniu podmienok uloženia a 

zachovania súčasného charakteru diel. Zároveň 
cieľom ochrany zbierkového fondu je 

stabilizovať hmotnú podstatu diel. Nevhodné 

uloženie prispieva k znečistenie diel, 

napadnutiu diel plesňou, čím sa znehodnocuje 
ich skutočná hodnota a celková výtvarná a 

významová kvalita. Cieľom odbornej ochrany 

zbierkových predmetov je zastavenie 
degradácie výtvarnej zbierky Turčianskej 

galérie a zlepšenie jej využiteľnosti na študijné 

účely pre odbornú verejnosť a expozičné účely 

pre širokú verejnosť.  

FPU 5.4.2.  

 
 4000,00 € 

 
 451,90 € 

 

 

Vytvorené v Turci 
- umenie v 

  

19-531-01889 
 

 Zámerom projektu je realizácia skupinovej 

výstavy aktívnych umelcov, žijúcich na území 
Turca, ktorých tvorba je rovnako ako ich život 

previazaná s konkrétnym geograficky 

 5.3.1 

Vedecko-
výskumná a 

prezentačná 

 4 000,00 €  230,00 € 
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lokálnom 

prostredí 

 

vymedzeným priestorom - lokalitou a hľadanie 

otázok na „ideálnu” prezentáciu tzv. 

regionálneho (lokálneho) umenia v súčasnosti. 

V Turčianskej galérii sa umelci narodení a 
žijúci v Turci naposledy prezentovali na 

prelome rokov 2003/2004 na veľkoryso 

koncipovanom salóne. Žánrová rôznorodosť 

diel a rozdielna umelecká úroveň však 
neposkytli možnosť hlbšej analýzy výtvarného 

umenia Turca, čo však ani nebolo jeho 

primárnym cieľom. Pripravovaná výstava s 

názvom "Vytvorené v Turci - umenie v 
lokálnom prostredí " chce predstaviť verejnosti 

výber aktívne pôsobiacich umelcov na území 

Turca, záber ich tvorby, myšlienkové a 

tematické okruhy, ktorým sa venujú a zároveň 
konfrontovať ich tvorbu s dielami ich 

„predchodcov” z 1. pol. 20. stor. (M. Benka, M. 

A. Bazovský, M. Galanda…), ktorí si rovnako 

Turiec vybrali na určitú dobu za miesto svojej 
umeleckej tvorby. Vzájomná konfrontácia by 

mala poukázať na problematiku pojmov lokálne 

umenie - lokálny umelec. Majú umelecké diela 

vytvorené na rovnakom území niečo spoločné? 
Ovplyvňuje lokalita tvorbu umelca? Prečo 

Martin /Turiec ako umelecké centrum zanikol? 

Čím je teraz? Hľadanie odpovedí na tieto 

otázky sa bude zaoberať pripravovaný katalóg a 
zároveň budú tvoriť nosnú schému edukačného 

programu, vytvoreného pre deti a mládež. 

Impulzom k výstave sa stala verejná diskusia o 

Martine ako centre národnej kultúry Slovákov, 
ktorá neobsahuje žiadne vecné argumenty, len 

romantické návraty do 2. pol. 19. storočia a 

obdobia 1. ČSR, kedy sa neustále nekriticky 

opakujú dookola rovnaké floskuly bez reálneho 
záujmu o skutočné postavenie umenia a kultúry 

v Martine a Turci vôbec. Je Martin skutočne 

centrom národnej kultúry? Aký je reálny obraz 

súčasného umenia v Turci? 
Hlavným prínosom výstavy by malo byť 

rozvírenie debaty o spôsobe, charaktere resp. 

opodstatnenosti prezentácií tzv. „lokálneho” 

umenia v regionálnych galériách na Slovensku 
a snáď aj nájdenie jednej z možností, pri ktorej 

neutrpí samotná galéria ani vystavení umelci. 

činnosť - 

galérie 

  

 

Marián Čunderlík 
 

  

19-531-01872 
 

 Marián Čunderlík - maliar a grafik, hoci bol od 

sedemdesiatych rokov dlhší čas opomínaný, 

rozhodne patrí medzi popredných 

predstaviteľov generácie, ktorej členovia 
vytvorili najpodstatnejšiu časť svojho diela v 

šesťdesiatych rokoch. Jeho meno sa spája s 

nefiguratívnym, resp. nepredmetným, umením 

tohto obdobia. V ranej tvorbe sa venoval jednak 
motívu ženskej postavy s výrazným 

modiglianiovským tvaroslovím, a jednak cyklu 

s polofigúrou nazvanému Nevesta, z ktorého sa 
odvíjajú jeho Architektonické a Archaické 

figúry. Tieto sa stávajú východiskovými 

obrazmi jeho ďalšej tvorby, v ktorej sa figúry 

postupne rozpúšťajú na jemnú farebnú hmotu a 
objavujú sa tendencie k abstrakcii. V tomto 

období mal Čunderlík veľmi blízko ku Skupine 

Mikuláša Galandu, tiež sledoval slovanské a 

ľudové tradície a hľadal európsky výraz, ale 
nikdy sa nestal jej členom. 

Marián Čunderlík pracuje v programe 

  

 
5.3.1 

Vedecko-

výskumná a 
prezentačná 

činnosť - 

galérie 

 

 2 000,00 € 117,65 € 
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abstraktnej maľby 60-tych rokov tak, ako bola v 

tom čase globálnym umeleckým trendom. Jeho 

invencia, ktorú svojsky originálnym spôsobom 

uplatňoval vo svojej tvorbe, sa viaže na 
archaické, mýtické, podfarbené redukcie 

symbolických figúr typu nevesta, či vlastných 

obrazov v štylizovaných zrkadlách. V 

Čunderlíkovách zrkadlách ide o psychogramy. 
Za vrchol Čunderlíkovej tvorby je považovaný 

cyklus Zrkadlá, ktorý odkrýva tvárne úsilie, ako 

klbko zmyslových aj emotívnych významov, 

citlivosť voči prírodným stavom stekania, 
odtláčania, vrypovania, rozmývania, 

preškrabovania, sypania, zasychania, ako správa 

o procese ustáľovania. 

 Akvizície: 
Veronika 

Rónaiová 

 19-532-

03621 

 Zámerom akvizície zbierkového predmetu je 

predovšetkým doplnenie zbierkového fondu 

Turčianskej galérie o dielo súčasnej etablovanej 
výtvarníčky Veroniky Rónaiovej. 

Cieľovou skupinou sú všetci návštevníci galérii, 

ktorí budú mať možnosť vidieť rozšírený okruh 

súčasnej slovenskej maľby o dielo V. 
Rónaiovej. 

 5.3.2 
Akvizícia 

galérií 

 3 000,00 €  350,00 € 

Akvizície: P. 

Ďurík 

19-532-

03624  

Zámerom zakúpenia diel je predovšetkým 
doplnenie zbierky Turčianskej galérie o dielo 

martinského výtvarníka, typografa a grafického 

dizajnéra Petra Ďuríka. 

Cieľovou skupinou sú všetci návštevníci galérii, 
ktorí budú mať možnosť vidieť rozšírenú 

zbierku najvýznamnejších súčasných diel 

Turčianskeho región. 

 5.3.2 

Akvizícia 

galérií 

1 000,00 € 150,00 € 

Kultúrne poukazy 

2019 

 

MK-

4397/2019/3.2 

 

výstavy, tvorivé dielne pre žiakov ZŠ a SŠ, 

animačné programy 

 

MK SR 

 

422,00 € 

 

 

 

 

14.10 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 2019 

neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky na obnovu a údržbu národných kultúrnych pamiatok.    

 

14.11 Vykonávaná podnikateľská činnosť 
 

Turčianska galéria v Martine v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  

 

15. OCENENIA ORGANIZÁCIE A JEJ PRACOVNÍKOV 
 

V roku 2019 bola ŽSK ocenená bývalá zamestnankyňa Turčianskej galérie – Viera Babjaková.  
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II. ODBORNÁ  ČINNOSŤ  MÚZEÍ  A GALÉRIÍ 
 

1. Expozície 

počet a názvy prevádzkovaných expozícií v jednotlivých objektoch:  

Stále živá expozícia – Výtvarné umenie Turca 20.storočia 

 

2. Zbierky 

2.1 Akvizičná činnosť (Tabuľka č. 1) 

- počet získaných zbierkových predmetov:  20 ks 

• kúpou: 14 ks                                

• darom: 6 ks                    

- výška investovaných finančných prostriedkov spolu 20 000 €:                            

• grant FPU:           4 000 € 

• povinné spolufinancovanie ŽSK:          5 00 €  

• financovanie ŽSK – vlastné zdroje:            15 500 €  

 

Akvizičná činnosť - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 
Názov organizácie: Turčianska galéria v Martine 

Sledované obdobie 
(príp. stav k 
dátumu): 

2019 

Počet získaných 
zbierkových 

predmetov kúpou 

Počet získaných 
zbierkových 

predmetov darom 

Počet získaných 
zbierkových 
predmetov 
prevodom 

Hodnota 
získaných 

zbierkových 
predmetov 

Výška 
investovaných 

finančných 
prostriedkov 

14 ks 6 ks 0 ks 28 550 € 20 000 € 

              

2.2. Stav evidencie zbierok (Tabuľka č. 2) 

- program evidencie zbierok, v I. stupni evidencie:   3917 zbierkových predmetov 

- program evidencie zbierok v II. stupni evidencie:  3917 zbierkových predmetov 

- počet nespracovaných zbierok:     0      

- počet zb. predmetov v elektronickej evidencii:   3917    

- počet zb. predmetov evidovaných v CEZMUZ/CEDVU):  3967 

 

 

 

Názov organizácie:

Sledované obdobie (príp. 

stav k dátumu): 2019

Počet zbierkových 

predmetov v I. stupni 

evidencie

Počet zbierkových 

predmetov v II. stupni 

evidencie

Počet 

nespracovaných 

zbierok

Počet zbierkových 

predmetov v 

elektronickej evidencii

Počet zbierkových 

predmetov 

evidovaných v 

CEMUZ/CEDVU

3917 3917 0 3917 3967

Evidencia zbierok - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Turčianska galéria v Martine
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2.3 Odborná ochrana zbierkových predmetov 

Turčianska galéria nemá vlastného reštaurátora a reštaurátorské služby zabezpečuje externe.  

- Počet zreštaurovaných zbierkových predmetov: 2 ks 

- Zbierkové predmety, ktoré sa momentálne reštaurujú: 13 ks – reštaurovanie (bude ukončené 

v roku 2020)   

 

Vynaložené finančné prostriedky:  

- Dotácia FPU: 10000 € 

- ŽSK povinné, spolufinancovanie: 1133 € 

- Vlastné zdroje – rozpočet ŽSK: 3212,58 €  

 

Revízia zbierkových predmetov sa vykonáva podľa počtu zbierkových predmetov každé tri roky.  

Naposledy bola vykonaná riadna revízia zbierkového fondu v decembri 2018.  

Množstvo vyradených zbierkových predmetov za rok 2019: 0 

 

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

Zapožičanie zbierkových predmetov zo zbierky TG v roku 2019:  

- výstavné účely: 72 ks zbierkových predmetov 

- reštaurovanie, rámovanie: 15 ks zbierkových predmetov 

 

 

Sledované obdobie: 
 

2019 

 Názov zmluvnej organizácie Doba výpožičky Počet zb. 
predmetov 

Účel výpožičky 

 Považská galéria umenia 7. 11. 2018 - 28. 2. 2019 12 ks výstava Andrej Barčík 

 Mgr. art. Stefan Kocka 25. 7. 2018 - 30. 4. 2019 2 ks reštaurovanie 2 ks diel Milana 
Paštéku 

 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, 
ArtD. 

24. 9. 2019 - 30. 4. 2020 13 ks reštaurovanie 13 ks kresieb a 
grafík M. Galandu 

 Slovenská národná knižnica 10. 6. 2019 - 30. 10. 2019 60 ks výstava Cválajúce dni Jána 
Smreka 

 Mesto Turčianske Teplice 22. 11. 2017 - 31. 10. 2020 4 ks výstava Mikuláš Galanda – lyrik 
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3. Výstavná činnosť 
 

Turčianska galéria v roku 2019 zrealizovala 16 výstav, z toho 15 vlastných a 1 prevzatá a to: 6. 

bienále plastiky malého formátu – 3D reflexie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Ivanová 

                riaditeľka Turčianskej galérie v Martine 

Výstavnícka činnosť 2019 Tabuľka č. 4

Názov výstavy Autor koncepcie Miesto konania Trvanie Druh

Marián Čunderlík - Výskumy vizuality I Juraj Mojžiš veľká sieň 7.2.-7.4. vlastná

Archív ako križovatka medzi minulosťou a 

prítomnosťou - V.Rónaiová a študenti Adam Galko malá sieň 7.2.-7.4. vlastná

Marián Komáček - S Durerom na cetách Ľubomír Podušel veľká sieň 11.4-19.6.

V tieni súčasnosti Adam Galko malá sieň 17.4.-19.6. vlastná

M.Paštéka - Zima - reštaurovanie Eva Mužilová prízemie 18.5.-26.9. vlastná

Socha v meste VII - dialóg miesta Adam Galko, Jarmila Kováčová malá sieň 27.6.-11.9. vlastná

Vytvorené v Turci - Umenie v lokálnom prostredí Kristína Zvedelová veľká sieň 4.7.-11.9. vlastná

M.Paštéka - Kohút - reštaurovanie Eva Mužilová prízemie 26.9.-7.11 vlastná

Robert Brož Jarmila Kováčová prízemie 05 5.9.-27.10. vlastná

6.bienále plastiky malého formátu - 3D reflexie Roman Popelár veľká sieň 26.9.-6.11 prevzatá

Enviromentálne umenie na Slovensku Adam Galko malá sieň 26.9.-6.11 vlastná

Peter Šabo - Obrazy Karol Maliňák veľká sieň 14.11.-15.1. vlastná

Katarína Vavrová Danica Lovišková malá sieň 14.11.-15.1. vlastná

Fotoklub Karola Plicku Juraj Antal prízemie 05 7.11.-8.1. vlastná

Dagmar Hochová - 30 rokov od Nežnej revolúcie Adam Galko stála expozícia 15.11.-18.12. vlastná

Ryba v plaste plast v rybe Silvia Rajčanová chodba 2NP 7.11.-29.11. vlastná

Turčianska galéria v Martine



Príloha č. 1 

 

  

P.č.

Druh motorového 

vozidla (podľa 

tech.preukazu),                            

stroja

Továrenská značka Typ vozidla ŠPZ
Číslo technického 

preukazu
Číslo karosérie Farba

Rok 

výroby

Obsah 

(cm3)

Výkon 

(kW)

Celková 

hmotnosť (kg)

Počet 

miest na 

sedenie

Palivo
Účel 

použitia *

Územná 

platnosť
Cena (EUR) 

Počet najaz. 

km
Poznámka

1 Nákladné Reanault Master D,JDG2,JGG2P6 MT 942 CK SD 382392 VF1JDG2P641802972 Biela 2009 2 464 74,0 3 500 6 diesel Európa 204,42 € 151 548

dočasne 

vyradené z 

evidencie

2 Osobné Hyundai i30 PDE/B5P21/M63BZ1 MT 824 EK NB 178233 TMAH2514AJJ037396 Biela 2017 1 368 73,3 1 760 5 BA 95 Európa 110,53 € 15 395

Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Názov organizácie: Turčianska galéria v Martine

Tu uveďte len vozidla, ktoré sú v 

súčastnosti havárijne poistené

Sledované obdobie (prípadne stav k dátumu): 31.12.2019
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Príloha č. 2 

 

  

P.č. Názov

1. poistenie majektu pre prípad živelných udalostí 829 348,00 € 99,52 €

2. poistenie pre prípad odcudzenia 79 500,00 € 261,00 €

3. poistenie strojov a  elektroniky 5 000,00 € 24,00 €

4. poistenie skla 1 000,00 € 60,40 €

5. poistenie prepravy 100 000,00 € 750,00 €

6. havarijné poistenie motorového vozidla 29 202,60 € 204,42 €

7. havarijné poistenie motorového vozidla 15 790,00 € 110,53 €

S ú č e t * 1 509,87 €

Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Datum zaradenia do 

užívania

Poistná suma Ročné poistné



 
 

41 

Príloha č. 3 

Návštevnosť kultúrnej organizácie v 
zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

        

Názov: Turčianska galéria           

Obdobie: 2017-2919            

Centrálny 
objekt 

Návštevnos
ť 

  Počet platiacich 
návštevníkov 

 Poćet neplatiacich 
návśtevníkov 

 Výška vybratého 
vstupného 

 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 17 903 11 500 10 373 11 123 2 000 5 293 6 780 9 500 5 080 3 373,00 € 1665,5 5 046,50 € 

Pobočky a expozície            

             

             

             

             

Spolu 17 903 11 500 10 373 11 123 2 000 5 293 6 780 9 500 5 080 3 373,00 € 1 665,50 € 5 046,50 € 

  

  



 
 

42 

Príloha č. 4 

Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ŽSK 

   

Objekt (názov, obec al. mesto) Vyrubená daň (ročná) Zníženie dane v % Oslobodenie od 
dane (ÁNO/NIE) 

Pozn. 

Turčianska galéria v Martine nie je vlastníkom nehnuteľnosti     

     

     

     

SPOLU 0 0 0  
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Príloha č. 5 
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s
u
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k
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(Vy)Tvor (si) živý park 4.9.2019 Turčianska galéria v Martine x mesto Martin x

Socha v meste VII. 26.7.-11.9 mesto Martin x mesto Martin x

Peter Šabo - Obrazy 14.11.-15.1.Turčianska galéria v Martine x mesto Martin x

Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s mestami, obcami a 3. sektorom

Názov podujatia Termín Miesto

participácia KO

n
á
z
o

v
 m

e
s
ta

, 
o

b
c
e
, 

s
u

b
je

k
tu

 

p
a
rt
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e
h

o
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j)
 n

a
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n

o
m

 k
u

lt
. 

p
o

d
u

ja
tí participácia 

obce,mesta

Poznámka
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Príloha č. 6 

M E D Z I N Á R O D N Á     S P O L U P R Á C A      
kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti   Ž S K  

Turčianska galéria v roku 2019 nemala medzinárodné spolupráce    

       
Medzinárodné podujatia:      

Krajina          Zahraničný    Forma 
spolupráce    

    

zahr. 
partnera 

partner + názov 
podujatia 

Miesto konania  Termín Organizátor Poznámky 
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Príloha č. 7-1 

 

 

  

Názov organizácie

Sledované obdobie (prípadne stav k dátumu)

 PC - pre pracovníkov organizácie

 typové označenie (názov)
Počet

Rok(y) 

nadobudnutia
Operačný systém Kancelársky softvér Iné (napr. odborné)

PC zostava PC007 AMD Athlon X2 1 2007 Linux 319 

PC Fujitsu Siemens s príslušenstvom 1 2008 windows 7 profesional MS office standard 2010 322

PC zostava HP Pro 3400 1 2012 windows 7 profesional open office 304

PC zostava TP E 17-73TW 1 2014 windows 10 verzia 1903 MS Office standard 2016 324

PC zostava HP Compaq 1 2017 windows Vista MS office standard 2010 303

PC Vostro Dell 1 2017 windows 10 verzia 1903 MS Office standard 2016 323

PC Lenovo TC M7 10t 1 2018 windows 10 verzia 1909 open office photoshop cc 322

PC TC A70 tower E7500 1 2017 windows 7 profesional MS office standard 2010 320

PC TC A70 tower E7500 1 2017 windows 7 profesional MS office standard 2010 321

PC TC A70 tower E7500 1 2017 windows 7 profesional MS office standard 2010 014

PC TC A70 tower E7500 1 2017 windows 7 profesional MS office standard 2010  305

- - - - - - -

- - - - - - -

 Notebook

 PDA, UMPC, Tablet, a pod. (vreckové počítače)

Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Turčianska galéria v Martine

31.12.2019

Hardvér Softvér

Poznámky

PC v správe z Úradu ŽSK:
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Príloha č. 7-2 

 

 

  

 Periférne zariadenia PC - typové označenie Počet
Rok(y) 

nadobudnutia
Poznámky

Tlačiareň HP LJ M1120 series 1 2008 305

Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M26n 1 2017 323

Tlačiareň HP Color Jet pro MFP M477fdw 1 2018 320

Tlačiareň HP LaserJet pro MFP M426dw 1 2018 324

Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M130a a4 1 2018 320

Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M426dw 1 2018 304

Tlačiareň HP 1200 1 2017 014

Tlačiareň HP 1200 1 2017 321

Tlačiareň HP 1300 1 2017 322

Tlačiareň HP 1300 1 2017 210

- - - -

Čítačka kódov Elcom 1 2017 320

Plotter HP Design Jet 800 ps 1 2017 322

Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - periférie PC

 Tlačiarne

 Skenery

 Čítačky čiarových kódov

 Iné periférne zariadenia PC

Tlačiarne v správe z Úradu ŽSK:
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Príloha č. 7-3 

 

  

Elektronické technické zariadenia - typové označenie 

(názov)
Počet

Rok(y) 

nadobudnutia
Poznámky

Tlačiareň XEROX M 118 1 2005 320

Fotoaparát NIKON 1 2006 304

Objektív NIKON 18-105 1 2014 304

Digitálna kamera JVC GZ-R435W 1 2018 303

Videorekordér VCR Thomson VPH 1 2006 210

DVD prehrávač SAMSUNG HT-X20 1 2008 210

Laminátor Peach PL 750 Premium 1 2019 02

Televízor Sony KV 21X 1 2006 022

Televízor LCD SONY BRAVIA 1 2009 210

Dataprojektor 1 2007 210

Dataprojektor Benq 1 2017 210

 Iné 

Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - iné technické zariadenia

 Kopírky

 Fotoaparáty

 Kamery

 Nahrávacia a ozvučovacia technika

 Laminovacie stroje
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Príloha č. 8 

 

 

  

Celkom  Požadovaná 

dotácia 

 Získaná 

dotácia 

 Zdroje zo 

ŽSK 

 Vlastné 

zdroje  

 Ostatné  

Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou realizácia výstavy

5.3.1 Vedecko-

výskumná a 

prezentačná 

činnosť - galérie

3 062,00 2 940,00 2 000,00 € 122,00 € 7.2.-7.4.2019

Marián Čunderlík realizácia výstavy

5.3.1 Vedecko-

výskumná a 

prezentačná 

činnosť - galérie

2 667,65 2 550,00 2 000,00 € 117,65 € 7.2.-7.4.2019

Socha v meste VII.

realizácia výstavy v oblasti sochárskych realizácii v meste Martin, 

riešenia jeho urbánneho priestoru v jeho výtvarno-

architektonických súvislostiach.

5.3.1 Vedecko-

výskumná a 

prezentačná 

činnosť - galérie

13 790,00 10 350,00 8 000,00 € 3 440,00 € 230,00 € 27.6.-11.9.2019

Vytvorené v Turci - umenie v lokálnom prostredí
realizácia skupinovej výstavy aktívnych umelcov, žijúcich na 

území Turca.

5.3.1 Vedecko-

výskumná a 

prezentačná 

činnosť - galérie

4 530,00 € 4 300,00 € 4 000,00 € 230,00 € 3.5.-11.9.2019

  Environmentálne umenie na Slovensku

výskumná a prezentačná činnosť v oblasti súčasných 

environmentálnych a ekologických tendencií v umení na 

Slovensku.

5.3.1 Vedecko-

výskumná a 

prezentačná 

činnosť - galérie

5 225,00 € 5 000,00 € 4 000,00 € 225,00 € 26.9.-6.11.2019

 Akvizície: Veronika Rónaiová Akvizícia zbierkového fondu

5.3.2

Akvizícia galérií 8 000,00 € 7 600,00 € 3 000,00 € 4 000,00 € 2019

Akvizície: P. Ďurík Akvizícia zbierkového fondu

5.3.2

Akvizícia galérií 3 000,00 € 2 850,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 2019

Reštaurovanie grafík a kresieb Mikuláša Galandu reštaurátoské práce FPU 5.4.1. 9 760,00 € 8 982,00 € 7 000,00 € 778,00 € november 2019 - jún 2020

Dovybavenie depozitára Turčianskej galérie
skvalitnenie ochrany zbierkového fondu a vytvoriť optimálne 

podmienky na uloženie diel kultúrneho dedičstva.
FPU 5.4.2. 5 284,90 € 4 833,00 € 4 000,00 € 451,90 € 2019

Kultúrne poukazy - Ministerstvo kultúry podpora vzťahu detí a mládeze ku kultúrnym hodnotám KP - MK SR 422,00 € 0,00 € 2019

Hra ako nástroj edukácie zámoerom projektu je priblížiť sa pomocou interaktívnej formy k 

mladšej generácii návštevníkov. Vďaka edukačným aktivitám 

možno prispieť v rozširovaní vzdelávania v rámci galerijnej 

pedagogiky v Stále živej expozícii v TG v Martine.

FPU 5.3.1

2 500,00 € 2 110,00 € 0,00 € 0,00 € 2019

žiadosť nebola 

podporená

Reštaurovanie olejomalieb zoo zbierok Turčianskej galérie
reštaurátoské práce FPU 5.4.1.

12 450,00 € 11 205,00 € 0,00 € 0,00 € 2019

žiadosť nebola 

podporená

Socha v meste VII realizácia výstavy v oblasti sochárskych realizácii v meste Martin, 

riešenia jeho urbánneho priestoru v jeho výtvarno-

architektonických súvislostiach.

Mesto Martin 13 790,00 5 000,00 0,00 € 3 440,00 € 230,00 € 27.6.-11.9.2019

žiadosť nebola 

podporená

Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podané v roku 2019 - Turčianska galéria v Martine

Názov projektu Cieľ projektu,

stručný opis

 Finančný 

zdroj, 

program, 

podprogram 

Očakávané náklady projektu Skutočné náklady                                                               

projektu

Termín realizácie Pozn.
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Príloha č. 9 

 

  

Fyzický Prepočítaný Fyzický Prepočítaný
Odborní 

zamestnanci

Ostatní 

zamestnanci

Všetci 

zamestnanci

Odborní 

zamestnanci

2019 10,3 10,1 *10,3 *10,1 6,3/6,3 4,0/3,8 109 134,13 € 990,32 € 1 083,28 €

2018 8,6 8,4 10,0 9,8 4,4/4,4 4,2/4,0 76 541,15 € 735,65 € 802,56 €

2017 9,8 8,9 10,0 9,8 5,1/4,7 4,7/4,2 84 919,51 € 847,67 € 705,43 €

2016 12,9 10,7 12,0 10,9 6,9/5,9 6/4,8 90 820,00 € 707,32 € 773,69 €

2015 13,6 10,8 13,0 11,3 7,6/6,5 6/4,3 85 947,00 € 663,16 € 672,43 €

2014 11,8 9,8 13,0 11,3 5,8/5,5 6/4,3 74 051,00 € 629,68 € 657,68 €

2013 13,0 11,3 12,0 10,3 6/6 7/5,3 75 714,00 € 558,36 € 662,22 €

2012 14,1 11,3 12 10,3 5,3/4,8 8,8/6,5 73 279,00 € 540,40 € 625,76 €

2011 13,7 10,8 15 12,7 4,5/4,2 9,2/6,6 72 278,00 € 557,70 € 655,18 €

2010 15,0 11,5 15 12,7 5/4,7 10/6,8 76 550,00 € 554,71 € 624,10 €

2009 14,0 10,7 15 12,7 5/4,5 9/6,2 74 595,00 € 580,96 € 657,53 €

2008 14,0 11,3 15 12,7 5/5 9/6,3 2,165.000 15.966 18133

2007 13,0 11,0 15 12,7 5/5 8/6 2,122.000 16.075 17850

2006 14,0 11,5 15 12,7 5/5 9/6,5 2,033.000 14.514 15666

2005 15,0 12,7 15 12,5 5/5 10/7,7 1,843.000 12093 14617

2004 14,0 12,6 15 12,5 6/6 8/6,6 1,723.000 11395 12653

2003 14,0 12,5 15 12,5 6/6 8/6,5 1,669.000 11126 12083

2002 15,0 12,6 15 12,5 5/5 10/7,6 1,587.000 10496

2001 16,0 14,0 5/5 11/9 1,482.000 8821 10674

2000 17,0 14,2 4/4,7 13/9,5 1,513.000 8879 11165

* Zmena organizačnej štruktúry v priebehu roku 2019

Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Obdobie

Počet zamestnancov 

skutočný

Počet zamestnancov 

podľa OŠ
Štruktúra zamestnancov

Mzdové náklady

Priemerná mzda
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Príloha č. 10 

 

  

Vlastné príjmy

Dotácia z 

verejných 

zdrojov

Celkom

2007 4 983,00 513,00 4 371,00 4 884,00 10,30 248,00

2008 5 595,00 682,00 4 531,00 5 607,00 12,19 620,00

2009 v €      191  227 14  029 159  627 188  340 7,34 20,74   €

2010 v € 201 784,00 24  294 161  946 203  703 12,03 30,81 €

    2011 v € 159 877,00 12 232,00 133 160,00 159 822,00 7,65 17,69 €

2012 v € 182 970,00 15 563,00 130 603,00 180 689,00 8,61 18,94

2013 196 515,00 11 021,00 127 951,00 190 850,00 5,61 15,18

2014 187 732,00 39 925,00 178 474,00 231 089,00 21,27 18,49

2015 211 098,00 10 195,00 181 960,00 195 495,00 5,60 18,25

2016 218 450,00 12 636,00 180 828,00 196 163,00 6,99 10,20

2017 192 169,24 11 346,00 183 331,00 195 297,10 6,19% 10,24

2018 219 461,50 12 016,92 223 911,85 233 505,78 5,48% 19,47

2019 274 909,18 10 504,99 228 601,00 265 074,11 3,82% 22,04

NÁKLADY, VÝNOSY A SEBESTAČNOSŤ ORGANIZÁCIE

Rok
Náklady celkom          

(tis. Sk)

Výnosy (tis. Sk)

Sebestačnosť (%)

Dotácia z 

verejných 

zdrojov na 1 

návštevníka



 
 

51 

Tabuľka č. 1 

  

Názov organizácie:

Sledované obdobie (príp. 

stav k dátumu):

Počet získaných zbierkových 

predmetov kúpou

Počet získaných 

zbierkových predmetov 

darom

Počet získaných 

zbierkových predmetov 

prevodom

Hodnota získaných 

zbierkových predmetov

Výška investovaných 

finančných prostriedkov

14 ks 6 ks 0 ks 28 550 € 20 000 €

Akvizičná činnosť - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Turčianska galéria v MartineTurčianska galéria martin

31.12.2019
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Tabuľka č.2 

 

  

Názov organizácie:

Sledované obdobie (príp. 

stav k dátumu): 2019

Počet zbierkových 

predmetov v I. stupni 

evidencie

Počet zbierkových 

predmetov v II. stupni 

evidencie

Počet 

nespracovaných 

zbierok

Počet zbierkových 

predmetov v 

elektronickej evidencii

Počet zbierkových 

predmetov 

evidovaných v 

CEMUZ/CEDVU

3917 3917 0 3917 3967

Evidencia zbierok - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK



 
 

53 

Tabuľka č. 3 

 

 

  

Názov organizácie:

Sledované obdobie:

Názov zmluvnej organizácie Doba výpožičky
Počet zb. 

predmetov
Účel výpožičky

Považská galéria umenia 7. 11. 2018 - 28. 2. 2019 12 ks výstava Andrej Barčík

Mgr. art. Stefan Kocka 25. 7. 2018 - 30. 4. 2019 2 ks reštaurovanie 2 ks diel Milana Paštéku

Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. 24. 9. 2019 - 30. 4. 2020 13 ks reštaurovanie 13 ks kresieb a grafík M. Galandu

Slovenská národná knižnica 10. 6. 2019 - 30. 10. 2019 60 ks výstava Cválajúce dni Jána Smreka

Mesto Turčianske Teplice 22. 11. 2017 - 31. 10. 2020 4 ks výstava Mikuláš Galanda - lyrik

Zapožičanie a vývoz zbierkových predmetov- kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Turčianska galéria v MartineTurčianska galéria

2019
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Tabuľka č. 4 

 

 

Výstavnícka činnosť 2019

Názov výstavy Autor koncepcie Miesto konania Trvanie Druh

Marián Čunderlík - Výskumy vizuality I Juraj Mojžiš veľká sieň 7.2.-7.4. vlastná

Archív ako križovatka medzi minulosťou a 

prítomnosťou - V.Rónaiová a študenti Adam Galko malá sieň 7.2.-7.4. vlastná

Marián Komáček - S Durerom na cetách Ľubomír Podušel veľká sieň 11.4-19.6.

V tieni súčasnosti Adam Galko malá sieň 17.4.-19.6. vlastná

M.Paštéka - Zima - reštaurovanie Eva Mužilová prízemie 18.5.-26.9. vlastná

Socha v meste VII - dialóg miesta Adam Galko, Jarmila Kováčová malá sieň 27.6.-11.9. vlastná

Vytvorené v Turci - Umenie v lokálnom prostredí Kristína Zvedelová veľká sieň 4.7.-11.9. vlastná

M.Paštéka - Kohút - reštaurovanie Eva Mužilová prízemie 26.9.-7.11 vlastná

Robert Brož Jarmila Kováčová prízemie 05 5.9.-27.10. vlastná

6.bienále plastiky malého formátu - 3D reflexie Roman Popelár veľká sieň 26.9.-6.11 prevzatá

Enviromentálne umenie na Slovensku Adam Galko malá sieň 26.9.-6.11 vlastná

Peter Šabo - Obrazy Karol Maliňák veľká sieň 14.11.-15.1. vlastná

Katarína Vavrová Danica Lovišková malá sieň 14.11.-15.1. vlastná

Fotoklub Karola Plicku Juraj Antal prízemie 05 7.11.-8.1. vlastná

Dagmar Hochová - 30 rokov od Nežnej revolúcie Adam Galko stála expozícia 15.11.-18.12. vlastná

Ryba v plaste plast v rybe Silvia Rajčanová chodba 2NP 7.11.-29.11. vlastná


