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Príhovor riaditeľa 

Iniciatíva pre vytvorenie našej organizácie U.M. n. o. vzišla 

z potreby vzniku zázemia pre mladú generáciu umelcov- 

študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Myslím, že 

existencia takéhoto vznikajúceho zázemia je dôležitá ako 

prírastok do slovenskej kultúrnej a umeleckej sféry z mnohých 

dôvodov. Neposledným z nich je silná potreba tejto generácie 

tvoriť a zároveň svojou tvorbou intereagovať s verejnosťou. 

Chceme aby táto naliehavá potreba mohla obohacovať 

verejnosť, aby bola týmto spôsobom prínosná širšiemu okoliu. 

Ide nám o vytvorenie fungujúcej platformy otvorenej širšej 

spolupráci, aktívnej a poskytujúcej priestor a možnosti pre 

tvorivú činnosť v oblasti súčasného vizuálneho umenia. 
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História 

 Vzniku neziskovej organizácie predchádzalo mnoho rozhovorov a stretnutí 

zakladajúcich členov. Počas tohto obdobia sme ako skupina mladých študentov 

umenia začali uvažovať nad nedostatkom organizácií, ktoré by spájali študentov 

umenia, poskytovali im potrebné zázemie a pomoc pri etablovaní sa a získavaní 

skúseností v umeleckom prostredí. Zároveň sme cítili potrebu priblížiť súčasné 

vizuálne umenie verejnosti, čo bol ďalší z dôvodov, ktoré nás poháňali k realizácií 

našej myšlienky. V dôsledku toho sme úspešne založili neziskovú organizáciu       

UM n.o., 14. Novembra 2016. 

 

 

 

Preambula neziskovej organizácie 

„V záujme zvýšiť kultúrne povedomie a uchovať umelecké a duchovné hodnoty 

zakladáme túto neziskovú organizáciu.“ 
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Poslanie a ciele neziskovej organizácie 

 Našim poslaním je vytvárať priaznivé prostredie pre vývoj súčasného 

domáceho a zahraničného vizuálneho umenia 21. storočia.  

 

Ciele neziskovej organizácie: 

1. organizovanie kultúrnych podujatí a výstav v priestoroch galérie 

a) možnosť verejnosti nahliadnuť do tvorivého procesu v ateliérových priestoroch  

b) príležitosť pre študentov a absolventov vysokých a stredných umeleckých škôl 

etablovať na súčasnej umeleckej scény na Slovensku  

2. priblíženie súčasného umenia verejnosti formou komentovaných prehliadok a 

odborných výkladov 

3. realizovanie projektov, workshopov, sympózií, seminárov, školení a vydávanie 

potrebných publikácií  

4. spoluprácu s inými organizáciami, občianskymi združeniami, zahraničnými 

organizáciami, nadáciami, spoluprácu so štátnou správou a samosprávou  

5.   získavanie výtvarných diel do vlastníctva neziskovej organizácie. 
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Nezisková organizácia bude predovšetkým pôsobiť v oblasti súčasného vizuálneho 

domáceho a zahraničného umenia 21.storočia, vytvárať pre jeho vznik priaznivé 

prostredie a približovať ho verejnosti. 

 

Zameranie: umelecká činnosť, edukačná činnosť, rozvoj kultúry v regióne, rozvoj 

cestovného ruchu. 

 

Ďalšie úlohy: 

    - budovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, najmä v rámci 

Banskobystrického kraja, s hlavným zameraním na výtvarné umenie 21. storočia. 

    - etablovanie mladých ľudí, študentov v rámci kultúry a umenia 21. 

storočia. 

    - spolupráca s ostatnými vysokými a strednými školami, profesionálnymi 

umelcami a teoretikmi v rámci celého Slovenska. 

    - spolupráca s okolitými krajinami so zameraním na krajiny Višegradskej 

štvorky. 

    - vytvorenie funkčných priestorov v podobe výtvarných ateliérov a galérie 

pod správou neziskovej organizácie, ktorá by zastrešovala, vytvárala zázemie pre 

tvorbu študentov, absolventov a budúcich umelcov. 

    - sprostredkovanie edukácie pre študentov a absolventov umeleckých škôl 

zameranú na postprodukciu výtvarného diela. 

    - vybudovanie spolupráce s ostatnými organizáciami umeleckého 

zamerania, za cieľom vytvorenia zázemia pre rozvoj kreatívneho priemyslu. 

    - organizovanie kultúrno-edukačných programov pre záujmové skupiny. 
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Činnosť za rok 2018 

 V roku 2018 sme začali rozbiehať niekoľko projektov v spolupráci s Mestom 

Banská Bystrica. Tieto projekty sa tykali prevažne hľadania priestorov a vybudovania 

galérie a ateliérov. Mestu sme predstavili 3D vizualizácie a organizačné plány na 

zriadenie týchto priestorov. Spoločnú cestu doposiaľ stále hľadáme.  

Jeden s projektov, ktorý sme začali rozbiehať na začiatku roku 2018 v sebe 

zahŕňa virtuálnu galériu. Táto galéria bude voľne prístupná na našich webových 

stránkach a budú sa v nej organizovať online výstavy a vernisáže ktorých sa divák 

bude môcť zúčastniť prostredníctvom internetu v reálnom čase.  

Ďalšie projekty boli koncipované tak, aby naštartovali mladú generáciu 

umelcov k vytvoreniu komunity, ktorá bude v meste Banská Bystrica aktívne pôsobiť 

a naštartuje tak kultúrny a kreatívny priemysel. 

 V roku 2018  sme spolupracovali s Bábkovým divadlo na rázcestí na 

bábkových hrách a predstaveniach formou výroby kulís a rekvizít pre hercov.  

 V rámci nadväzovania nových vzťahov sa na podarilo nadviazať komunikáciu 

so zdravotníckou fakultou SZU v Banskej Bystrici a zorganizovať výstavu 

v priestoroch fakulty, ktorá trvala celé leto.  
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Plánovaná činnosť na rok 2019 

Na rok 2019 si naša nezisková organizácia stanovila nasledovné ciele: 

 Nadviazať dlhodobú spoluprácu s mestom Banská Bystrica 

 Nadviazať partnerskú kurátorskú spoluprácu 

 Organizovanie výstav, workshopov 

 Vytvorenie galerijných a ateliérových priestorov 
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Profil organizácie 

 
Názov:    UM, n. o. 

Právna forma:   nezisková organizácia 

Sídlo:     Rudohorská 22, Banská Bystrica 97401 

Zapísaná do registra pod č.: OVVS/NO-22/2016 

Dátum vzniku:   14.11.2016 

 

Zakladatelia:    

1. Juraj Schikor,    Rudohorská 6446/22, Banská Bystrica, 97411 

2. Michaela Šuranská,   Kotlárska 6/63, Tlmače-Lipník, 93521 

3. Mária Šimková,    Halalovka 2347/51, Trenčín, 91108 

4. Michaela Thanová,   Trangusova 331/4, Krompachy, 05342 

 

Trvanie:    Neurčitý čas 

IČO:     50600281 

DIČ:     2120391471 

E-mail:    umnoumnoumnoumno@gmail.com 

Web:    www.umno.sk 
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Súvaha Úč NUJ 1 - 01  

k Zatvorenie  

(v eurách)  

SÚVAHA  

Za bežné účtovné mesiac rok rok  

obdobie od 1 2  

mesiac  

0 1 2 0 1 8 do 2 0 1 8  

mesiac rok  

do  

Za bezprostredne mesiac rok  

predchádzajúce  

účtovné obdobie od  

0 1 2 0 1 7 1 2 2 0 1 7  

x  

- 

- 

-  

Daňové identifikačné číslo  

2 1 2 0 3 9 1 4 7 1  

mimoriadna  

priebežná  

riadna  

Účtovná závierka:  

IČO  

5 0 6 0 0 2 8 1  

SID  

/  

Kód SK NACE  

0 0 . 0 0 . 0  

Názov účtovnej jednotky  
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U M , n . o .  

R u d o h o r s k á 6 4 4 6 / 2 2  

Ulica a číslo  

Sídlo účtovnej jednotky  

PSČ  

9 7 4 0 1 B A N S K Á B Y S T R I A C A  

Názov obce  

0 

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu  

E-mailová adresa  

účtovníctva:  

zodpovednej za vedenie  

Podpisový záznam osoby  

účtovnej závierky:  

zodpovednej za zostavenie  

Zostavené dňa: Podpisový záznam osoby Podpisový záznam  

štatutárneho orgánu alebo  

člena štatutárneho  

orgánu účtovnej  

jednotky:  

MF SR 2012 
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IČO 5 0 6 0 0 2 8 1 / SID  

Strana aktív  

4  

Netto  

1 2 3  

Brutto Netto  

a b  

č.r. Bežné účtovné obdobie  

predchádzajúce  

Bezprostredne  

Korekcia  

účtovné  

obdobie  

A. Naeo bežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  

1. Dalh odobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002  

a 

a  

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti  

012 - (072 + 091 AÚ)  

003  

aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ) 004  

aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) 005  

a 

a  

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091  

AÚ)  

006  

aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 007  

a 

a  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095  
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AÚ)  

008  

2. Dalh odobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009  

aPozemky (031) 010 x  

aUmelecké diela a zbierky (032) 011 x  

aStavby 021 - (081 - 092 AÚ) 012  

a 

a  

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí  

022 - (082 + 092 AÚ)  

013  

aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ) 014  

aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ) 015  

aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ) 016  

aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ) 017  

aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ) 018  

aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019  

a 

a  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ) 020  

3. Dalh odobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021  

a 

a  

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v  

ovládanej osobe (061-096 AÚ)  

022  

a 

a  

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s  

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)  

023  
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aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024  

a 

a  

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 025  

aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026  

aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027  

a 

a  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 028 
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IČO 5 0 6 0 0 2 8 1 / SID  

Strana aktív  

4  

Netto  

1 2 3  

Brutto Netto  

a b  

č.r. Bežné účtovné obdobie  

predchádzajúce  

Bezprostredne  

Korekcia  

účtovné  

obdobie  

B. Obe žný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029 802,09 802,09 56,65  

1. Zás oby r. 031 až r. 036 030  

Materiál (112+119) - 191 031  

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +  

193)  

032  

Výrobky (123 - 194) 033  

Zvieratá (124 - 195) 034  

Tovar (132+139) - 196 035  

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 036  

2. Dlh odobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037  

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038  

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 039  

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 040  

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ) 041  

3. Krá tkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  

Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) 043  

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044  
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Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami  

(336)  

045 x  

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x  

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a  

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)  

047 x  

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 048  

Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ) 049  

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ 050  

4. Fina nčné účty r. 052 až r. 056 051 802,09 802,09 56,65  

Pokladnica (211 + 213) 052 546,23 x 546,23 27,49  

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 255,86 x 255,86 29,16  

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054 x  

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291  

AÚ  

055  

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ) 056  

C. Čas ové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059 057  

1. Nák lady budúcich období (381) 058  

Príjmy budúcich období (385) 059  

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 060 802,09 802,09 56,65 
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IČO 5 0 6 0 0 2 8 1 / SID  

Strana pasív  

a b 5 6  

č.r.  

Bežné účtovné obdobie  

Bezprostredne  

obdobie  

predchádzajúce účtovné  

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu  

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073  

061 692,93 -52,51  

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 50,00 50,00  

Základné imanie (411) 063 50,00 50,00  

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064  

Fond reprodukcie (413) 065  

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066  

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067  

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068  

Rezervný fond (421) 069  

Fondy tvorené zo zisku (423) 070  

Ostatné fondy (427) 071  

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  

(+;- 428)  

072  

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068  

+ r.072 + r.074 + r.101)  

073 642,93 -102,51  

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074 109,16 109,16  

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075  

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076  

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077  
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Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078  

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080  

Vydané dlhopisy (473) 081  

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082  

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083  

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084  

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085  

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086  

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 109,16 109,16  

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088  

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089  

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami  

(336)  

090  

Daňové záväzky (341 až 345) 091  

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a  

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)  

092  

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov  

(367)  

093  

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 109,16 109,16  

Spojovací účet pri združení (396) 095  

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096  

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097  

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098  

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099  

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100  

C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  

Výdavky budúcich období (383) 102  
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Výnosy budúcich období (384) 103  

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101 104 802,09 56,65 
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