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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ  

TURČIANSKEJ GALÉRIE V MARTINE, 

KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ 

PÔSOBNOSTI ŽSK ZA ROK 2020 

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

 

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 2020 

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

prostredníctvom odborných pracovníkov. V roku 2020 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 22 diel a to: 

 2 diela  nákupom od autorov: Matej Vakula „Y2K“ a Michal Moravčík „Barren Ground“. 

Obe akvizície boli financované z Fondu na podporu umenia a spolufinancované Žilinským 

samosprávnym krajom; 
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 22 diel získala galéria darom od autora Petra Rónaia, ktorý sa po usporiadaní výstavy 

Instant X Peter Rónai v Turčianskej galérii rozhodol celú výstavu s výnimkou jedného 

obrazu darovať do zbierky Turčianskej galérii.  

Pokračovali sme v odbornom ošetrovaní zbierkového fondu, pričom sa v roku 2020 sa na základe 

úspešného projektu z Fondu na podporu umenia ukončilo reštaurovanie 17 ks kresieb a grafík 

Mikuláša Galandu. Zreštaurované diela boli následne prezentované verejnosti na výstave, ktorá sa 

konala v septembri 2020. 

Turčianska galéria v roku 2020 zrealizovala 9 výstav, z toho 5  vlastných a 1 prevzatá a to: MRB – 

Miloš Rai Bazovský a dve v spolupráci (Peklo: Vincent Hložník – Peter Dobiš, Fotoklub Karola 

Plicku a Naše srdcovky). Novinkou roku 2020 bola výstava „Dielo mesiaca“,  ktorou sme každý 

mesiac prezentovali vybrané dielo z našich zbierok. Diela do tohto projektu boli vyberané na 

základe aktuálnych tém alebo výročí. 

V roku 2020 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. Situácia ohľadom pandémie COVID-19 tieto 

aktivity ale sťažila, nakoľko školy mali návštevy takýchto podujatí a exkurzie od marca, prakticky 

na celý zvyšok roku, zakázané. 

Okrem vzdelávacích podujatí pre školy a voľno-časové zariadenia sme v júli a auguste pre rodiny 

s deťmi ponúkli podujatie Leto maľované, ktoré nadviazalo na podujatie Výtvarný august 

z predchádzajúceho roku. Galéria v roku 2020 pokračovala aj v ponuke edukačných programov 

pre seniorov s názvom Umenie pre seniorov, ktorých ponuka bola rovnako ovplyvnená 

pandémiou. 

 

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, no 

postupne sa ukazujú nedostatky. Najciteľnejším nedostatkom je zastaraná kotolňa a vykurovací 

systém (staré a nefunkčné ventily na vykurovacích telesách a teda zlá regulácia teploty 

v jednotlivých miestnostiach) a nepostačujúce tepelno-izolačné vlastnosti (zlé tesnenia na 

oknách), staré rozvody kúrenia a vody. 

Budovy, ktoré sa nachádzajú pri hlavnej budove tzv. hospodársky dvor, sú 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 2020 boli nahlasované majiteľovi 

budov, t.j. Mestu Martin. V rozpočte mesta Martin na rok 2020 boli vyčlenené peniaze na 

rekonštrukciu brány Župného domu, no kvôli situácii s pandémiou ochorenia COVID-19 sa táto 

rekonštrukcia nerealizovala. 

 

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 a Turčianska galéria ju užíva na základe Nájomnej zmluvy č. 2009 044. 

Celkové priestory v budove:           1 584,67 m
2
 

Z toho:   

- výstavné priestory:                    491,61 m
2
 

- prevádzkové priestory:      1 093,06 m
2
 

 

Záhrada:           337,33 m
2  

majiteľom záhrady je Mesto Martin. Záhrada nie je súčasťou nájomnej zmluvy medzi Mestom 

Martin a Turčianskou galériou, no Turčianska galéria ju môže 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 prenajaté iným 

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 m
2
 

Cena prenájmu:     1 560,- €/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. 

 

2.7 Rekonštrukcie 

(názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov spolu, z toho za rok 2020) 

V roku 2020 neboli realizované žiadne rekonštrukcie, ktoré by financovala Turčianska galéria. 

V mesiacoch apríl-máj 2020 prebehla rekonštrukcia priestorov po havárii vodovodu, túto 

rekonštrukciu financoval vlastník budovy – mesto Martin. 
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2.8 Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií 

(názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov za rok 2020) 

22.1.2020 odstránenie poruchy vo výmenníkovej stanici     47,72 € 

2.3.2020 servisné práce vo výmenníkovej stanici     66,00 € 

9.3.2020 kontrola PHP a zariadení, tlakové skúšky     161,86 € 

6.4.2020 odberné odstavenie výmenníkovej stanice     48,00 € 

14.4.2020 odborné spustenie kúrenia       48,00 € 

15.4.2020 kontrola rozvodu vody, oprava prívodu vody, výmena ventilu  120,00€ 

22.6.2020 odborná prehliadka a skúška zariadení PZ     71,70 € 

9.9.2020 čistenie kanalizácie        84,00 € 

16.9.2020 zabezpečenie prevádzkových revízií tlakových zariadení   57,60 € 

7.10.2020 opravná inštalácia operačného systému     121,60 € 

19.11.2020 čistenie kanalizácie         84,00 € 

26.11.2020 revízia elektroinštalácií, bleskozvodu a elektroinštalácií kotolne  840,00 € 

V roku 2020 sme uzatvorili zmluvu s firmou STEFE Martin a.s. na zabezpečenie prevádzky OST 

– vyhradeného technického zariadenia – kotolňa. Ročné náklady na túto prevádzku sú  936,00  € . 

Opravy a údržba financovaná mestom Martin: 

 17.4.2020 došlo na treťom poschodí v priestoroch pánskeho WC  k havárii na vodovodnom 

potrubí. Následkom tejto havárie bol únik vody a následné vytopenie všetkých poschodí 

budovy. Úprava priestorov po tejto havárii (demontáž zničených sadrokartónov, montáž 

nových sadrokartónových stropov, výmaľba) boli hradené z poistky, ktorú má vlastník 

budovy uzatvorenú.  

 10/2020 výmena svetiel vo výťahu, nastavenie a technická skúška výťahu, plne hradené 

mestom Martin. 

 v novembri 2020 sme zaznamenali chybné fungovanie senzoru na automatických sklenených 

dverách  vo vstupných priestoroch. Výmena senzoru bola vykonaná v decembri 2020 a plne ju 

hradilo 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) 

Turčianska galéria vlastní dve služobné motorové vozidlá a to: 

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

2017, počet najazdených kilometrov 18 524 km, technický stav vozidla: spôsobilý na 

užívanie. 
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- 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, 

 

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 €. 

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 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 6.10.2020, okrem teoretického 

overenia vedomostí prebehla aj praktická skúška evakuácie z budovy a hasenia požiaru, hasiacim 

prístrojom aj pomocou hydrantu, na záhrade Župného domu.  
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3. NÁVŠTEVNOSŤ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE 

priložte tabuľkový prehľad Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ŽSK (pozri Prílohu č. 3). 

Turčiansku galériu v roku 2020 navštívilo spolu 3465  návštevníkov, čo oproti roku 2019 značí 

medziročný pokles o 66%.  

Tento pokles bol zapríčinený celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 a následnými 

opatreniami, ktoré boli prijaté na zabránenie šírenia tohto ochorenia. Prevádzka galérie bola 

týmito opatreniami od marca 2020 značne obmedzená. Okrem úplného uzatvorenia galérie (spolu 

na 117dní počas roku 2020), boli zrušené, alebo obmedzené, hromadné podujatia a rovnako boli 

zakázané školské exkurzie, čo ovplyvnilo aj dopyt po ponuke programov galerijnej pedagogiky, 

ktoré počas roku tvoria takmer polovicu našich príjmov z návštevnosti. 

 

 

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 2020 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:  

- prípravy výstav; 

- dodržiavanie Organizačného poriadku  a Pracovného poriadku; 

- dodržiavanie Smernice o obehu účtovných dokladov; 

- dodržiavanie GPDR. 
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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. 

Spolupráca s galériami Žilinského samosprávneho kraja prebieha aj na úrovni vzájomnej 

metodickej pomoci a rovnako pri organizovaní nákupných komisií na posúdenie návrhov 

akvizícií. 

 

6.2 Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov 
 

Turčianska galéria spolupracovala pri výpožičke umeleckých diel na výstavy s Galériou M. A. 

Bazovského v Trenčíne, Galériou mesta Bratislavy, Literárnym múzeom SNK v Martine. 

Pri výstavách sme spolupracovali s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine na spoločnej 

výstave – Peklo: Vincent Hložník – Peter Dobiš. 

Pri podujatiach v roku 2020 sme spolupracovali s Kultúrnou scénou Martin, pri tejto spolupráci 

sme pripravili podujatie Rozlúčka s letom a boli sme spoluorganizátormi aj dvoch operných 

večerov v záhrade pri Turčianskej galérii. 

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 ). 
 

Turčianska galéria v roku 2020 spolupracovala s TOTO! Je galéria na podujatí: Skryté poklady 

zameranom na identifikáciu umeleckých diel v súkromných zbierkach.  

V roku 2020 sme sa snažili priblížiť naše výstavy aj prostredníctvom podujatia Kvapka krvi za 

kultúru, pri  ktorom sme spolupracovali s Národnou  transfúznou stanicou Martin a priamo 

v expozíciách galérie sme  pripravili odberné miesto pre darovanie krvi, všetci darcovia krvi si 

mohli pozrieť naše výstavy zdarma. 
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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) 

Turčianska galéria v roku 2020 nemala medzinárodné spolupráce. 

 

6.5 Najvýznamnejší partneri – domáci, zahraniční 

Najvýznamnejším domácim partnerom v roku 2020 bol Fond na podporu umenia. Vďaka 

projektom, ktoré sme podali na Fond na podporu umenia, sme mohli pokračovať v reštaurovaní 

zbierok, do našich zbierok sme získali 2 akvizície a mohli sme zrealizovať dve hodnotné výstavy 

(Daniel Fischer a Peter Rónai).  

 

6.6 Problémové oblasti, perspektívy rozvoja spolupráce 
 

Za problémové oblasti považujeme nedostačujúce skúsenosti s grantovými schémami 

podporujúcimi cezhraničnú spoluprácu a jazykovú bariéru pri nadväzovaní zahraničných 

partnerstiev. V roku 2020 bránili cezhraničnej spolupráci opatrenia súvisiace s epidémiou 

COVID-19.  

Perspektívy rozvoja vidíme v nasledovných oblastiach: 

- edukačné aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl 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 – Trienále umenia knihy Martin; 
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- spolupráca so zahraničnými inštitúciami na medzinárodných projektoch – Akadémia 

umení vo Vroclave. 

 

7. OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ A VÝŠKA VSTUPNÉHO V ROKU 

2020 

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 

Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa otváracie hodiny počas roka menili. 

Zmenu otváracích hodín uvádzame v kapitole 7.4. 

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. V roku 2020 bola pre návštevníkov prístupná len na základe objednania. Počas uzatvorenia 

galérie pre verejnosť, bola knižnica uzatvorená úplne. 

 

7.2 Výška vstupného v jednotlivých objektoch 

Turčianska galéria po 10 rokoch počas ktorých sa nezmenila výška vstupného, pristúpila od 

1.4.2020 k zmene vstupného na výstavy nasledovne: 

       pôvodná cena  zvýšená cena 

Na jednu výstavu     1,00 €   2,00 € 

Tvorivé dielne a animačné programy  1,50 €   1,50 € 

Lektoráty pre školské skupiny   1,00 €   1,50 € 

Cenu za programy galerijnej pedagogiky sme zjednotili na rovnakú výšku, t.j.1,50 € / osoba za 

program. 

 

7.3 Poskytované zľavy  

 

Zmena ceny sa dotkla aj zmeny ceny vstupného s poskytovanou zľavou a to nasledovne:  

       pôvodná cena  zvýšená cena 

Zľavnené vstupné / na 1 výstavu   0,50  €   1,00 € 
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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 2020 

V roku 2020 sa menili otváracie hodiny Turčianskej galérie v závislosti od vývoja pandemickej 

situácie a nariadení vlády SR a ÚVZ SR.  Počas lockdownu bola Turčianska galéria pre verejnosť 

úplne zatvorená. Pri uvoľňovaní opatrení sme na základe opatrení vydaných Úradom pre verejné 

zdravotníctvo SR zaviedli skrátené dočasné otváracie hodiny s obmedzením počtu návštevníkov 

v jednotlivých expozíciách.  

Pre zamedzenie šírenia pandémie sme pristúpili aj k uzatvoreniu galérie počas sobôt. Zatvorené 

soboty boli z dôvodu, že v budove Župného domu sa nachádza aj mestská sobášna sieň, ktorá 

nemá samostatný vchod a teda má spoločné priestory s galériou. Z tohto dôvodu by bolo sťažené 

dodržiavanie opatrenia o limite počtu návštevníkov na m
2
, a preto sme pristúpili k úplnému 

zatvoreniu expozícií počas sobôt. Úprava otváracích hodín počas roku 2020 bola nasledovná: 
 

Upravené otváranie hodiny  

od 1.6.2020 do 1.10.2020   od 1.10.2020  

Pondelok:   zatvorené    zatvorené 

Utorok:  10:00  – 16:00    10:00  – 17:00 

Streda:   10:00  – 16:00    10:00  – 17:00 

Štvrtok:   10:00  – 16:00    10:00  – 17:00 

Piatok:   10:00  – 16:00    10:00  – 17:00 

Sobota:             zatvorené    zatvorené 

Nedeľa:  zatvorené        zatvorené 

Na základe opatrení proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 mali galérie nariadeniami vlády 

úplný zákaz otvorenia pre verejnosť a z tohto dôvodu bola Turčianska galéria pre verejnosť 

uzatvorená  v termínoch: 12.3.2020-31.5.2020 

24.10.2020-18.11.2020 

21.12.2020-31.12.2020 (uzatvorenie trvá aj v roku 2021). 
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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 2021 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 softwarom; 

- 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 2020, v rámci Fondu na podporu umenia, bolo podporených 7 žiadostí, v celkovej sume 

34 200 €. Spolufinancovanie Žilinským samosprávnym krajom vo výške 2909,50 €. 

Nepodporené žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU na rok 2020: 

- X.EXP- séria edukačných podujatí v stálych expozíciách Turčianskej galérie 
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Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Ministerstvo kultúry SR na rok 2020 poskytlo dotáciu  zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

kultúrnych poukazov v celkovej výške 126€. 

 Mesto Martin 

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

v Martine na rok 2020. V januári 2020 bol na mesto Martin zaslaný projekt na podporu výstavy 

Trienále umenia knihy, ktorý nebol podporený. 

 

10. PERSONÁLNA OBLASŤ, PERSONÁLNE VYBAVENIE 

priložte tabuľkový prehľad Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

(pozri Prílohu č. 9) 

Za rok 2020 predstavoval evidenčný stav zamestnancov – fyzický 10,8 a evidenčný stav 

zamestnancov – prepočítaný 10,4. Fyzický stav odborných zamestnancov bol 6,8 a prepočítaný 

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

stav ostatných zamestnancov bol 3,8. 

V roku 2020 jeden zamestnanec bol dlhodobo PN a jedna zamestnankyňa bola na rodičovskej 

dovolenke. Obsadila sa pracovná pozícia lektor.  

 

10.1 Kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra zamestnancov 

Stav zamestnancov k 31.12.2020: 

Zaradenie v organizácii 
Vzdelanie 

Vysokoškolské Úplné stredoškolské Odborné stredoškolské Základné 

Štatutár 1 
   

Odborní zamestnanci 4 2 
  

Administratívni zamestnanci 2 
   

Ostatní zamestnanci 
 

1 1 
 

 

Odborná prax zamestnancov Turčianskej galérie v Martine prepočítaná k 31.12.2020: 

Riaditeľka        6 rokov a 255 dní 

Historik  umenia, kurátor      1 rokov a 353 dní 

Dokumentátor zbierok, správca depozitára    30 rokov a 121 dní 

Dokumentátor výstavnej činnosti, galerijný pedagóg  24 rokov a 165 dní 

Galerijný pedagóg       4 roky a 61 dní 

Lektor         0 rokov a 172 dní 

Ekonóm, účtovník       16 rokov a 167 dní 
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Personalista, hlavný pokladník     24 rokov a 123 dní 

Inštalačný technik, údržbár, pokladník, informátor    12 rokov a 0 dní 

Pokladník, informátor       36 rokov a 126 dní 

Upratovačka, informátor      32 rokov a 189 dní 

Vekový priemer zamestnancov, zamestnaných v Turčianskej galérii v Martine ku dňu 31. 12. 2020  

je 39 rokov. 

 

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

aktivační zamestnanci 

V roku 2020 bola uzavretá dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v zmysle § 223 

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

pracovnej činnosti, spolu v počte 1 na nižšie uvedenú dobu:  

Dohoda o pracovnej činnosti:  od 17.01.2020 do 31.12.2020 

V rámci spolupráce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, boli roku 2020 uzatvorené Zmluvy 

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

výstavách  a boli pri nich nápomocní. V roku 2020 boli uzatvorené štyri Zmluvy o dobrovoľníckej 

činnosti. 

 

10.3 Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov 

V roku 2020 Turčianska galéria v Martine neevidovala žiadne pracovné miesto súvisle 

neobsedené dlhšie ako 6 mesiacov.  

 

11. PRÁCA S DOBROVOĽNÍKMI 
 

11.1 Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností 

V zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, v Turčianskej galérii v Martine v roku 2020 

vykonávali dobrovoľnícku činnosť 3 osoby v zmysle uzatvorených štyroch Zmlúv o 

dobrovoľníckej činnosti na obdobie:  

od 01.01.2020 do 31.12.2020 

od 01.01.2020 do 31.03.2020, 

od 24.01.2020 do 07.02.2020, 

od 01.06.2020 do 31.12.2020. 
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12. ÚČASŤ PRACOVNÍKOV A RIADITEĽA NA PORADÁCH, ŠKOLENIACH, 

SEMINÁROCH, ZAHRANIČNÝCH SLUŽOBNÝCH CESTÁCH 

 

Školenia: 

P.Č. Školenie dátum Usporiadateľ zamestnanec 

1. Vstupné školenie 07.01.2020 Miroslava 

Mercelová 

Dohoda o PČ, 

aktivační 

zamestnanci 

2. Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 

+ legislatívne zmeny 2020 

06.02.2020 RVC Martin Personalistka 

3. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre 

RO a PO zriadené obcou a VÚC 

v roku 2020 

18.02.2020 RVC Martin Ekonómka, 

účtovníčka 

4. Vstupné školenie 08.07.2020 Miroslava 

Mercelová 

Lektor 

5. Smart koncepcia rozvoj kultúry 

a IoT riešenia pre kultúru 

01.10.2020 Úrad ŽSK Riaditeľka, 

Galerijná 

pedagogička 

6. Mzdová účtovníčka na konci roku 

2020 

27.11.2020 RVC Martin Personalistka 

7. Účtovná závierka a zdaňovanie 01.12.2020 ŽSK Ekonómka, 

účtovníčka 

8. Inventarizácia 16.12.2020 Úrad ŽSK Riaditeľka, 

Personalistka 

9. Konzultácia k vytvoreniu 

organizačnej štruktúry 

a nákladovým strediskám 

29.12.2020 Úrad ŽSK Ekonómka, 

účtovníčka 

 

Zamestnanci Turčianskej galérie v Martine v roku 2020 absolvovali 49 tuzemských pracovných 

ciest, z toho 18 bolo osobným motorovým vozidlom Hyundai i30, evidenčné číslo MT 824 EK.  

V roku 2020 sa zamestnanci Turčianskej galérie nezúčastnili na zahraničných cestách.  

 

13.  PUBLIC RELATIONS 
 

13.1 Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie 

meno odborného pracovníka, názvy  a počty publikačných výstupov 

 

Mgr. Adam Galko  ako spoluautor: Instant X - Peter Rónai, počet 150 ks     
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Publikačná činnosť Turčianskej galérie za rok 2020 

 Názov Autor ISBN ks 

počet 

strán 

1 Fero Lipták: Márnosť šedivá František Lipták 978-80-99920-06-5 464 

88 + 

príloha 

2 Instant X Peter Rónai Adam Galko, Peter Rónai 978-80-99920-07-2 150 120 

3 Daniel Fischer Singularita Juraj Mojžiš, Peter Zajac 978-80-99920-08-9 100 56 

 

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 3 138 

Prednáška / kurátorský výklad 9 83 

Animačné programy 6 92 

Tvorivé dielne pre školy 27 473 

Tvorivé dielne pre verejnosť 14 264 

Spolu 59 1050 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia 

Typ podujatia Počet podujatí Počet návštevníkov 

Koncert 2 500 

iné 2 17 

Spolu 5 517 

 

V roku 2020 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. 

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 
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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. 

Leto maľované (2. termíny: 13.7. - 17.7.2020 a 17.8. - 21.8.2020) 

Výtvarný cyklus pre deti v rámci letnej zábavy. Deti sú prevedené rôznymi možnosťami 

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

na vek a osobitosti jednotlivca. 

Rozlúčka s letom 26.8.2020 

V spolupráci s Kultúrnou scénou Martin sme priniesli pre rodiny s deťmi celodenný program. 

V expozíciách sme mali pre deti aj dospelých pripravený pracovný list, kde sa pomocou logických 

úloh, snažili dostať k čarovnému pokladu. Postupne si prechádzali aktuálne expozície, kde sa 

odhalili jednotlivé úlohy. V záhrade galérie sa mohli zúčastniť tvorivých dielní a na záver dňa 

v záhrade vystúpil klaun. 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia 

Kvapka krvi za kultúru 2.7.2020 

v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Martin sme priamo vo výstavných priestoroch 

ponúkli záujemcom možnosť darovať krv. Všetci darcovia mali možnosť prezrieť si všetky 

sprístupnené výstavy. 

Skryté podklady 4.7. 2020  

V spolupráci s TOTO! Je galéria sme pripravili podujatie Skryté poklady, ktoré bolo zamerané na 

identifikáciu umeleckých diel v súkromných zbierkach. Na podujatie mohli návštevníci priniesť 

umelecké diela, ktoré majú doma a spolu s Milošom Koptákom sme sa pokúsili odhaliť ich pôvod. 

 

Prednášky: 

Stred(t)y s umením – prednáškový cyklus v ktorom kurátor Turčianskej galérie približuje 

aktuálne výstavy alebo vybrané témy zo stálej expozície. Stretnutie sa koná prvú stredu v mesiaci 

ale v roku 2020 bolo ovplyvnené pandémiou a konalo sa len v prvé mesiace roka. 

Lektorské prednášky -  v roku 2020 sme priniesli sériu lektorských prednášok, ktoré sa konali 

raz do mesiaca od augusta. Kvôli pandémii a prijatým opatreniam sme sa od októbra preniesli do 

online priestoru. Témy prednášok boli: Štúdio M.Th.M. (6.8.2020) 

Akty G (30.9.2020) 
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Vo svete obrazov I.  (22.10.2020 online) 

Po dolinách i údoliach  (19.11.2020 online) 

Vo svete obrazov II.  (31.12.2020 online) 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 sa dotkla aj dlhoročne 

organizovaného obľúbeného podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa najprv z mája presunulo na 

november. Kvôli opatreniam sa však nemohlo konať ani v náhradnom termíne. 

 

13.3 Web stránka a sociálne siete organizácie 

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

Koordinátor web stránky:                                            Ivana Vicena, Zuzana Ivanová 

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

Web stránka organizácie:       www.turiecgallery.sk 

Webová stránka TG je aktualizovaná priebežne so zmenami výstavných a sprievodných aktivít TG 

a aktuálnych oznamov. 

V roku 2020 sme začali využívať aj možnosti siete Youtube, kde sme sa snažili, v rámci našich 

technických možností, pridávať záznamy našich online prednášok.  Okrem informovania 

verejnosti prostredníctvom webovej stránky využívame aj nasledovné sociálne siete: 

 

Sociálna sieť Názov 
Počet sledovateľov 

k 1.1.2020 

Počet 

sledovateľov  

k 31.12.2020 

Zmena 

   Facebook  

Turčianska 

galéria v Martine 
935 1011 76 

  Instagram  
turiecgallery 440 911 471 

  
Počet pridaných 

videí v roku 2020 

Počet videní 

videí z roku 2020 

Odberatelia 

k 31.12.2020  

    Youtube 

Turčianska 

galéria v Martine 
2 88 1 

 

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

Ku všetky výstavám v roku 2020 boli vypracované tlačové správy kurátormi výstav, boli 

vytlačené plagáty, Citylight alebo veľkoformátový banner 260 x 260 cm. Okrem toho sme od roku 

2020 pristúpili k tlači skladačky ku každej výstave. Táto skladačka obsahuje základné informácie 

o výstave a každý návštevník ju dostane zadarmo pri kúpe lístka na výstavu. Pozvánky na výstavy 

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

máme približne 600 emailových adries, na ktoré posielame pozvánky, počet sa mení v priebehu 

roka podľa záujmu nových návštevníkov.  

Emailový adresár sme museli obnovovať, nakoľko v programe Thunderbird sa nám po druhýkrát 

http://www.turiecgallery.sk/
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zlúčili všetky emailové adresy do jedného celku. Úlohou pre nasledujúci rok bude nájdenie 

vhodnejšej alternatívy na elektronické rozposielanie pozvánok. 

Vydali sme niekoľko ponukových listov a letákov o aktuálnych výstavách a aktivitách pre žiakov a 

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

komentované prehliadky a iné.  

Počas pandémie COVID 19 sme realizovali online prednášky, pripravovali sme videonávody 

aktivít, ktoré by sme inak s návštevníkmi absolvovali v tvorivých dielňach, točili sme krátke 

videoukážky z aktuálnych výstav a stálej expozície a vo väčšej miere sme pripravovali aj pracovné 

listy, všetky tieto materiály boli postupne pridávané na webstránku a sociálne siete galérie. 

O našich podujatiach pravidelne informujeme prostredníctvom tlačových správ a informácií 

o  výstavách a podujatiach, ktoré zasielame do regionálnych nových – My Turčianske noviny, ale 

aj ďalších cca 40 e-mailových adries printových médií, televízíí a rozhlasov. Vedieme webovú 

stránku Turčianskej galérie, kde sú všetky aktuálne informácie; spravujeme stránky na sieťach 

Facebook, Instagram, Youtube.  

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 tlačové správy. Všetky výstavy boli 

propagované formou plagátov a veľkoplošného banneru 260 x 260 cm na budove Turčianskej 

galérie alebo 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 

vstupov (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, Martinské noviny. 

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

Turisticko-informačná kancelária Martin, TIK Žilina, Turiec online,   Regionportal, a 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 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 2020. Pre Turčiansku galériu v Martine vyplýva 

zabezpečiť  podiel tržieb celkom k výrobným nákladom minimálne vo výške 3%. 
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ROZPIS  ZÁVÄZNÝCH  UKAZOVATEĽOV   ŠR  NA  ROK  2020 

  
 Pôvodný 

rozpočet  

Ú P R A V A   

+ zvýšenie  Po úprave  

- zníženie   

ZDROJ ŽSK           

Výdavky 

celkom 

/600+700/ 

    211 376 €  

 BT   8 909 €  Na bežné výdavky 

           217 663 €   BT  -3 522 €  RO č. 03699/2020/OK-12 

 KT      900 €  
ŽSK spoluf. FPU  - zakúpenie 

zbierkového fondu 

Z toho:           

Bežné 

výdavky /600/ 
    211 376 €  

 BT   8 009 €  Na bežné výdavky 
           215 863 €  

 BT  -3 522 €  RO č. 03699/2020/OK-12 

Z toho:  

položky - 

mzdy /610/ 

    127 474 €   BT     -2 124 €  RO č. 03699/2020/OK-12            125 350 €  

odvody /620/       44 552 €  
 BT      -742 €  RO č. 03699/2020/OK-12 

             41 659 €  
 BT  -2 151 €     RO č. 03699/2020/OK-14 

tovary  

a služby /630/  

      39 350 €  

 BT  5 000 €  Spotreba tepelnej a el.energie 

             48 854 €  

   BT  390 € Prevádzka výmenikovej stanice 

   BT  610 € Revízia elektroinštalácie a EPS 

   BT   -656 €  RO č. 03699/2020/OK-12 

                BT   2 151 €  RO č. 03699/2020/OK-14 

   BT   2 009 €  ŽSK spoluf. FPU   

Kapitálové 

výdavky /700 

/nákup zbier. 

KZ 52                                               

-  €   KT      900 €  
ŽSK spoluf. FPU  - zakúpenie 

zbierkového fondu 
             900 €  

INÉ 

ZDROJE: 
          

GRANT MK 

SR BT 
              -   €        126 €  Kultúrne poukazy                   126 €  

FOND NA 

PODPORU 

UMENIA 

/BT/11H 

              -   €  

   2 500 €  
Instant X Peter Ronai 

 

             17 500 €  

   2 500 €  

Daniel Fischer- Výskumy vizuality 

II. 

 

   4 500 €  OBAL-SOKEL-VITRINA 

   8 000 €  

Reštaurovanie olejomalieb zo 

zbierky Turčianskej galérie 

 

FOND NA 

PODPORU 

UMENIA 

/KT/ 

              -   €  

   6 300 €  
Akvizície: Barren Ground - Michal 

Moravčík 

               7 700 €  

   1 400 €  

 

Akvizície: Y2K - Matej Vakula 
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Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 25. 11. 2019, uznesením č.5/15, schválilo rozpočet  

ŽSK na rok 2020. V nadväznosti  listom č. 03699/2020/OK-1, zo dňa 8. 1. 2020,  boli Turčianskej 

galérii stanovené záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu na rok 2020.   

Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2020, č. listu 03699/2020/OK-9, zo dňa 28.9.2020 a po 

schválení tretej úpravy rozpočtu na rok 2020, zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 21. 09. 2020 boli 

upravené záväzné limity výdavkov na rok 2020 určené na spotrebu el. energie a tepla z dôvodu 

doplatenia nákladov za rok 2019, výpadkom vlastných príjmov v roku 2020 a navýšením ceny 

energie od dodávateľa tepla v sume 5 000,00 €, na náklady spojené s prevádzkou výmenníkovej 

stanice tepla ako zákonnú povinnosť v sume 390,00 €, na revíziu elektroinštalácie a EPS na 

základe zmluvy o prenájme Župného domu, kde je Turčianska galéria povinná zabezpečiť revízie 

v budove v sume 610,00 €, určené na spolufinancovanie ŽSK k dotáciám z Fondu na podporu 

umenia na rok 2020 v sume 2 009,00 € a určené na spolufinancovanie ŽSK k dotáciám z Fondu na 

podporu umenia na rok 2020 v sume 900,00 €. 

Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2020, č. listu 03699/2020/OK-12, zo dňa 26.11.2020 

a po schválení štvrtej úpravy rozpočtu na rok 2020, zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 23.11.2020, boli 

upravené záväzné limity výdavkov na rok 2020 vo výške  -3 522,00 €  z dôvodu úsporných 

opatrení v súvislosti s COVID-19. 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 10.07.2020, č. 20-531-01921, 

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

dotácia  na podporený projekt Instant X Peter Ronai  v celkovej výške  2 500,00 €. 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 10.07.2020, č.20-531-01949, 

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

dotácia  na podporený projekt Daniel Fischer- Výskumy vizuality II. v celkovej výške   2 500,00 

€. 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 10.07.2020, č.20-532-02322, 

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

dotácia  na podporený projekt Akvizície: Barren Ground - Michal Moravčík v celkovej výške  6 

300,00 €. 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 10.07.2020, č. č.20-532-02323, 

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

dotácia  na podporený projekt Akvizície: Y2K - Matej Vakula v celkovej výške  1 400,00 €. 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 10.07.2020, č. 20-542-02795, 

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

dotácia  na podporený projekt OBAL-SOKEL-VITRINA v celkovej výške  4 500,00 €. 

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 10.07.2020, č. 20-541-02667, 

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  

8 000,00 €. 

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR 
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na rok 2020 číslo: MK-3130/2020/3.2 /Vyzbierané KULTÚRNE POUKAZY/ a Protokolu P7 – 

Ročné zúčtovanie zo dňa 23.11.2020 Turčianska galéria v Martine prijala dotáciu v sume 126,00  

€  3.12.2020 na č. účtu SK 95 8180 0000 0070 0048 1678. 

Na základe rozpočtového opatrenia na rok 2020 , č. listu 03699/2020/OK-14 zo dňa 23. 12. 2020 

úprava záväzných limitov výdavkov KZ 41  POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ /620/ 

- 2151,00  € na Tovary a služby  /630/ 2151,00 €. 

 

Úpravy rozpočtu Žilinským samosprávnym krajom:  

Číslo úpravy Schválený dňa Uznesenie 

3/2020 21. septembra 2020 8/20 

4/2020 23. novembra 2020 3/21 

 

Príjmy bežné v € 

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

11H 
Transfery v rámci verejnej správy 

FPU 
                -   €            17 500 €            17 500,00 €  

111 Zo štátneho rozpočtu GRANT 

MK SR 
                -   €                 126 €                 126,00 €  

41 
Transfery v rámci verejnej správy 

z rozpočtu VUC 
       211 376 €          215 863 €          215 863,00 €  

46 Z vratiek                -   € 400 € 262,71 € 

46 Príjmy z prenajatých priestorov 1 200 € 1 300 € 1 200,00 € 

46 

Príjmy z prenajatých strojov, 

prístrojov a zariadení, techniky a 

náradia 

0 € 100 € 100,00 € 

46 Za predaj tovarov a služieb 13 000 € 10 300 € 3 360,50 € 

46 Z refundácie                 -   €              2 100 €              2 099,57 €  

  SPOLU        225 576 €          247 689 €          240 511,78 €  

Výdavky bežné v € 

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

11H 630 Tovary a služby            7 304 €            24 804 €           16 800,62 €  

111 
630 Tovary a služby Grant MK SR 

                  -   €                 126 €               126,00 €  

41 610 Mzdy          127 474 €          125 350 €           113 219,96 €  

41 620 Poistné do poisťovní            44 552 €            41 659 €           37 414,05 €  

41 630 Tovary a služby             39 350 €            48 854 €           48 854,03 €  

46 610 Mzdy              6 000 €              6 000 €  376,67 €  

46 620 Poistné do poisťovní                 -   €  -   €             -    €  

46 630 Tovary a služby           12 188 €           11 549 €         2 578,35 €  
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46 
640 Transfery na nemocenské 

dávky a členské príspevky 

                  200 €                339 €              339,32 €  

  SPOLU         237 068 €         258 681 €       219 709,00 €  

 

Príjmy kapitálové v € 

 
Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

11H Transfery v rámci verejnej správy zo 

št.účelového fondu  

0 7 700 7 700 

 

52 Transfery v rámci z rozpočtu VUC  0 900 900 

 Spolu 0 8 600  8 600 

 

Výdavky  kapitálové v € 

 

Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

11H Nákup umeleckých diel  0 7 700 7 700 

52 Nákup umeleckých diel  0 900 900 

46 Nákup umeleckých diel 0 500 500 

 Spolu 0 9 100 9 100 

 

14.2 Náklady, výnosy, sebestačnosť 

(pozri Prílohu č.10) 

 

 

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 2020 dosiahla výšku 6 998,70 €. 

  Plán  Skutočnosť 

Vlastné zdroje organizácie zdroj 46       

Príjmy  vlastné spolu         6 998,70 €   6 998,70 €  

Vstupné  2 357,00 €   2 357,00 €  

Lektoráty, foto, kamera  -   €   -   €  

Predaj propagačných materiálov  934,50 €   934,50 €  

Výnosy z prenajatých priestorov  1 560,00 €   1 560,00 €  

Výnosy z hlavnej činnosti 254 062,62 

Náklady z hlavnej činnosti 249 453,52 

Sebestačnosť 2,81 % 
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Nájomné ostatné  100,00 €   100,00 €  

Ostatné výnosy            2 047,20 €            2 047,20 €  

 

 

Podiel tržieb celkom k výrobným nákladom celkom za rok 2020 je vo výške 1,38 %. 

 

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 

2020 2019 

Spotrebované 

nákupy 

501- Spotreba materiálu               8 877,71 €  14 675,36 € 

502 -Spotreba energie               16 311,78 €  16 800,79 € 

z toho: elektrina                   5 071,00 €  4 821,64 €  

            Teplo               11 106,20 €           11 685,93 €  

            Vodné                    134,58 €                293,22 €  

504 – Predaný tovar                            -   €                        -   €  

Služby 511 - Opravy a udržiavanie                 -   €             1 170,95 €  

512 – Cestovné                    317,70 €                935,74 €  

Z toho: tuzemské                    317,70 €                922,98 €  

             Zahraničné -  €                  12,76 €  

513 – Náklady na reprezentáciu                 134,99 €             1 031,07 €  

518 – Ostatné služby               31 541,14 €           53 950,72 €  

Z toho stočné                 863,07 €             1 126,86 €  

Z toho: telekomunikačné služby                 1 265,45 €             1 395,11 €  

Z toho: nájomné                 6 020,00 €             6 000,00 €  

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady             126 131,67 €         112 131,63 €  

524 – Zákonné sociálne poistenie 
              41 347,81 €           37 908,57 €  

525 – Ostatné sociálne poistenie                    311,16 €                319,37 €  

527 – Zákonné sociálne náklady                 6 035,24 €             6 743,60 €  

Dane a poplatky 538 – Ostatné dane a poplatky                 906,47 €             1 136,18 €  

Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

544 – Zmluvné pokuty a penále 
                           -   €                - €  

 548 – ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť               9 420,92 €          20 006,75  €  



 
 

29 

Odpisy, rezervy 

a opravné položky 

z prevádzkovej 

a finančnej činnosti 

a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

551 – Odpisy dlhodobého 

hmotného majetku 

                6 216,00 €             6 216,00 €  

Finančné náklady 568 – Ostatné finančné náklady                 1 552,33 €             1 422,55 €  

  591 – Splatná daň z príjmov 348,60 €  252,00 €  

595 – Dodatočne platená  daň 

z príjmov -   €  
                  

207,90  €  

SPOLU   249 453,52 €         274 909,18 €  

 

Turčianska galéria v Martine  uhrádzala náklady na prevádzku, mzdy, prepravu vystavovaných 

diel, náklady na výstavy  aj  z vlastných zdrojov.  

 

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 405,00  €  a boli vyplatené z prostriedkov 

ŽSK. 

Položka 

Zdroj financovania 

ŽSK 
Vlastné 

prostriedky 
Spolu 

Hrubé príjmy celkom 125 350,00 € 376,67 € 125 726,67 € 

z toho: 

• tarifné platy 
87 852,63 € 0,00 € 87 852,63 € 

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

• mzdové zvýhodnenia 309,21 € 0,00 € 309,21 € 

• prémie a odmeny do 

PPÚ 
11 053,33 € 376,67 € 11 430,00 € 

• náhrady mzdy 26 134,83 € 0,00 € 26 134,83 € 

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

• príjmy zo sociálneho 

fondu 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dohody - DoVP, DoPČ, 

DoBPŠ  
405,00 € 0,00 € 405,00 € 
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Mzdové prostriedky 

spolu 
125 755,00 € 376,67 € 126 131,67 € 

 

Pohyb zamestnancov: 

Ku dňu 13.07.2020 došlo k obsadeniu pracovnej pozície lektor  na úväzok 0,5.  

V roku 2020 Turčianska galéria v Martine uzavrela dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného 

pomeru a to Dohodu o pracovnej činnosti. 

Ku dňu 31.12.2020 Turčianska galéria v Martine zamestnáva 9 zamestnancov na plný pracovný 

úväzok, jedného zamestnanca na pracovný úväzok 0,8 a jedného zamestnanca na pracovný úväzok 

0,5 na týchto  pracovných pozíciách: 

pracovná pozícia      tarifná trieda  

Riaditeľ        8 

Historik umenia, kurátor     7 

Dokumentátor zbierok, správca depozitára   5 

Dokumentátor výstavnej činnosti, galerijný 

Pedagóg        7 

Galerijný pedagóg      7 

Lektor (pracovný úväzok 0,5)    5 

Ekonóm, účtovník      6 

Personalista, hlavný pokladník    6 

Inštalačný technik, údržbár, pokladník, informátor  4 

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

pohľadávky 
 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 

Výnosy:    254 062,62 €       

Náklady:    249 104,92 € 

Hospodársky výsledok:      4 609,10 € 
 

ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ 

Účet Dodávateľ Názov záväzku Suma 

321 Steffe Martin, a. s.  Prevádzka stanice OTS 78,00 €  

321 

Žilinský samosprávny kraj,  

Komenského 48, Žilina 
Hovorné 12/2020 -mobilné telefóny 21,00 € 

325 Ostatné záväzky Komisionálny predaj  45,00 € 

331 Záväzky voči zamestnancom Vyplatenie miezd za 12/2020 9 091,26 € 

336 
Záväzky sociálne a zdravotné 

poistenie 
Odvody z miezd za 12/2020 5 845,33 € 

342 Daň z príjmu  Z miezd za 12/2020 1 226,06 € 

379 Iné záväzky Zrážky zo mzdy  za 12/2020 188,05 € 

 

ZÁVÄZKY DLHODOBÉ 

472 Účet sociálneho fondu Záväzky zo sociálneho fondu 584,59 € 

 

POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ 

Účet Odberateľ Názov záväzku Suma 

311 

M-Falcon,  

Nade Hejnej 2, Martin 

 

Refakturácia nájomcovi za odber 

tepla, nájomné  344,10 € 

335 
Pohľadávky voči 

zamestnancom 
Vyúčtovanie PHM 150,92 € 

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

 

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

11H Nákup umeleckých diel  0 7 700 7 700 

52 Nákup umeleckých diel  0 900 900 

 Spolu 0 8 600 8 600 
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Turčianskej galérii boli pre rok 2020 pridelené účelové  kapitálové finančné prostriedky zo 

Žilinského samosprávneho kraja na nákup zbierkových predmetov v sume 900 €. Boli použité 

v plnej výške na spolufinancovanie akvizícií z FPU. 

Z grantového systému Fondu na podporu umenia boli finančné prostriedky vo výške 7 700 €  

účelovo určené na nákup diel Barren Ground - Michal Moravčík Y2K - Matej Vakula.  

 

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 

Reštaurovanie 

olejomalieb zo 

zbierky 

Turčianskej 

galérie 

20-541-02667 

Cieľom projektu je kompletné 

zreštaurovanie  

3 ks olejomalieb zo zbierky TG: odborné 

ošetrenie, revitalizácia, zachovanie 

a podpora mobility a expozičnej 

využiteľnosti týchto diel pre širokú 

verejnosť  

FPU 5.4.1. 8000,00  € 900,00 € 

Akvizície: 

Barren Ground - 

Michal 

Moravčík 

20-532-02322 Akvizícia diela: Michal Moravčík, Barren 

Ground, 2009 

FPU 5.3.2. 6300,00 € 700,00 € 

Akvizície: Y2K 

- Matej Vakula 
20-532-02323 

Akvizícia diela: Matej Vakula, Y2K, 

2013 
FPU 5.3.2. 1400,00  € 200,00 € 

OBAL - 

SOKEL – 

VITRÍNA 

20-542-02795 

Realizácia ochranných obalov na 

umelecké diela v zbierkovom fonde. 

Realizácia variabilných výstavných 

pultov pre dočasné výstavy. 

FPU 5.4.2. 4500,00  € 500,10 € 

Instant X Peter 

Rónai 

20-531-01921 Samostatná výstava Petra Rónaia a 

vydanie katalógu, výskum zameraný na 

maliarsku tvorbu Petra Rónaia v období 

80. rokov min. storočia. 

FPU 5.3.1. 2500,00  € 305,00  € 

Daniel Fischer - 

Výskumy 

vizuality II. 

20-531-01949 

Samostatná výstava Daniel Fischera s 

názvom Singularita a vydanie katalógu,  

výskum popisujúci sériu diel (obrazov a 

objektov) vytvorených medzi rokmi 2016 

a 2019  

FPU 5.3.1. 2500,00  € 305,00  € 

Kultúrne 

poukazy 2019 

 

MK-

4397/2019/3.2 

 

výstavy, tvorivé dielne pre žiakov ZŠ 

a SŠ, animačné programy 

 

MK SR 

 

422,00 € 
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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 2020 

neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky na obnovu a údržbu národných kultúrnych 

pamiatok.    

14.11 Vykonávaná podnikateľská činnosť 

 

Turčianska galéria v Martine v roku 2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 15. OCENENIA  
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II. ODBORNÁ  ČINNOSŤ  MÚZEÍ  A GALÉRIÍ 

1. Expozície 

Turčianska galéria má jednu stálu expozíciu:  

Stále živá expozícia – Výtvarné umenie Turca 20.storočia 

 

2. Zbierky 

2.1 Akvizičná činnosť (Tabuľka č. 1) 

- počet získaných zbierkových predmetov:  24 ks 

 kúpou: 2 ks                                

 darom: 22 ks                    

- výška investovaných finančných prostriedkov spolu 8600 €:                           

 grant FPU:                      7700 € 

 povinné spolufinancovanie ŽSK:                     900 €  

 financovanie ŽSK – vlastné zdroje:                            0 €  

 

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

Sledované obdobie 
(príp. stav k 
dátumu): 

2020 

Počet získaných 
zbierkových 

predmetov kúpou 

Počet získaných 
zbierkových 

predmetov darom 

Počet získaných 
zbierkových 
predmetov 
prevodom 

Hodnota 
získaných 

zbierkových 
predmetov 

Výška 
investovaných 

finančných 
prostriedkov 

2 ks 22 ks 0 ks 150 600 € 8 600 € 

              

2.2. Stav evidencie zbierok (Tabuľka č. 2) 
 

- program evidencie zbierok, v I. stupni evidencie:   3939 zbierkových predmetov 

- program evidencie zbierok v II. stupni evidencie:  3939 zbierkových predmetov 

- počet nespracovaných zbierok:     0      

- počet zb. predmetov v elektronickej evidencii:   3939    

- počet zb. predmetov evidovaných v CEZMUZ/CEDVU):  4002 

 

Evidencia zbierok - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

Názov organizácie: Turčianska galéria v Martine 

Sledované obdobie 
(príp. stav k dátumu): 

2020 

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 

  3939 3939 0 3939 4002 
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2.3 Odborná ochrana zbierkových predmetov 

Turčianska galéria nemá vlastného reštaurátora a reštaurátorské služby zabezpečuje externe.  

- Počet zreštaurovaných zbierkových predmetov: 13 ks 

- Zbierkové predmety, ktoré sa momentálne reštaurujú: 4 ks – reštaurovanie (bude ukončené 

v roku 2020)   

Vynaložené finančné prostriedky:  

- Dotácia FPU: 8000 € 

- ŽSK povinné, spolufinancovanie:  900 € 

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 2020: 2 

 

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

Zapožičanie zbierkových predmetov zo zbierky TG v roku 2020:  

- výstavné účely: 4 ks zbierkových predmetov 

- reštaurovanie, rámovanie: 17 ks zbierkových predmetov 

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

Názov organizácie: Turčianska galéria v Martine  

Sledované obdobie: 2020 

Názov zmluvnej organizácie Doba výpožičky Počet zb. predmetov Účel výpožičky 

Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. 24. 9. 2019 - 30. 4. 2020 13 ks reštaurovanie  

Mgr. art. Štefan Kocka 7. 7. 2020 - 30. 4. 2021 4 ks reštaurovanie  

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 2020 zrealizovala 9 výstav, z toho 5 vlastných, 1 prevzatú a 3 

realizované v spolupráci 

Turčianska galéria v Martine 

Výstavnícka činnosť 2020       

Názov výstavy Autor koncepcie Miesto konania Trvanie Druh 

MRB – MILOŠ RAI BAZOVSKÝ Ivana Moncoľová TGM, 216 30.1. – 12.3. 2020  prenesená 

INSTANT X PETER RÓNAI Adam Galko TGM, 216 5.5. – 30.9. 2020 vlastná 

DANIEL FISCHER – SINGULARITA, 
VÝSKUMY VIZUALITY II. 

Juraj Mojžiš, Peter Zajac TGM, 203 11.6. – 30.9. 2020 vlastná 

VÝSTAVA ZREŠTAUROVANÝCH GRAFÍK A 
KRESIEB MIKULÁŠA GALANDU 

Eva Mužilová TGM, prízemie 7.9. – 30. 9. 2020 vlastná 

PEKLO: VINCENT HLOŽNÍK – PETER 
DOBIŠ 

Adam Galko TGM, 05 17.9. – 2.12.2020 v spolupráci 

KRISTÍNA BUKOVČÁKOVÁ – ZDIEĽANÉ 
ÚZEMIA TICHA 

Andrea Smitková TGM, 203 15.10.2020 – 4.2.2021 vlastná 

NAŠE SRDCOVKY Silvia Rajčanová TGM, 05 10.7.-10.9.2020 v spolupráci 

FOTOKLUB KAROLA PLICKU Juraj Antal TGM, 05 + prízemie 10.12.2020 – 10.2.2021 v spolupráci 

DIELO MESIACA Adam Galko TGM prízemie február - november 2020 vlastná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Ivanová 

                riaditeľka Turčianskej galérie v Martin    

 

 

 

 


