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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 je 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 

 Naším 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 sa v rámci 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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Činnosť za rok 2016 

 Nakoľko sa činnosť našej neziskovej organizácie oficiálne začala až tesne 

pred koncom roka 2016, snažili sme sa naplno a efektívne využiť časové obdobie, 

ktorým sme disponovali. Za tento čas sme sa venovali predovšetkým správe 

neziskovej organizácie. Založili sme vlastnú webovú stránku, bankový účet, 

zorganizovali sme prvé zasadnutie správnej rady, na ktorom sme okrem iného 

konzultovali projekty plánovaných výstav a podujatí na rok 2017. 

 

Plánovaná činnosť na rok 2017 

 Na rok 2017 si naša nezisková organizácia stanovila nasledovné ciele: 

 Nadviazať dlhodobú spoluprácu s mestom Banská Bystrica 

 Nadviazať dlhodobú spoluprácu s Akadémiou umení v Banskej Bystrici 

 Nadviazať partnerskú kurátorskú spoluprácu 

 Organizácia 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 

Zapísaní 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,   Trangusová 331/4, Krompachy, 05342 

 

Trvanie:    Neurčitý čas 

IČO:     50600281 

DIČ:     2120391471 

E-mail:    umnoumnoumnoumno@gmail.com 

Webstránka:    www.umno.sk 

 

 

 

 

 

 
 



Orgf ny neziskovej organizicie

Org6nmi neziskovej organizdcie UM, n.o. s0 v zmysle $ 18 zak. 6.21311977

Z.z. oneziskovlich organiz Aciitchposkytujricich v5eobecno prospe5n6 sluZby v zneni

neskor5ich predpisov: spr5vna rada, riaditef, revizor.

SprSvna rada

Michaela Suranskd, od vzniku n.o.

M6ria SimkovS, od vzniku n.o.

Michaela Thanovd, od vzniku n.o.

Riaditel'

Juraj Schikor, od vzniku n.o.

Revizor

Daniel Schikor
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