
SPRÁVA O ČINNOSTI STREDOSLOVENSKEJ GALÉRIE ZA ROK 2009

V roku  2009  Stredoslovenská  galéria  (ďalej  len  SSG)  zrealizovala  27  výstavných  projektov  vo 
vlastných výstavných priestoroch (plánovaných 20),  2 výstavy v iných kultúrnych inštitúciách (Slovenské 
veľvyslanectvo v Ríme, Galeria Marszalkowska v Olsztyne) a dve prezentácie vlastných aktivít v zahraničí. 
Najnavštevovanejšou bola výstava Fínske sklo (728 návštevníkov).

V dvoch etapách – apríl  a október – prebehol na pôde SSG 2. ročník medzinárodného festivalu 
nových médií Intermedia.bb, ktorý SSG realizuje v spolupráci s o. z. Laputa.

Edukačné oddelenie zrealizovalo 251 vzdelávacích aktivít formou prednášok, lektorátov, otvorených 
vyučovacích hodín, tvorivých dielní a animačných programov. Aktivít sa zúčastnilo 5002 žiakov a študentov 
MŠ, ZŠ, SŠ ako aj VŠ.

SSG usporiadala  spolu  15  kultúrno-spoločenských  podujatí  (autorské  čítania  pôvodnej  literárnej 
tvorby vo vile D. Skuteckého, pamätný večer pri príležitostí Dňa obetí holokaustu, Antitotalita pri príležitosti 
20. výročia Nežnej revolúcie atď.).

Návštevnosť výstav a kultúrnych a vzdelávacích podujatí spolu so Stálou expozíciou D. Skuteckého 
predstavuje  19551 návštevníkov  (plánovaných  11000),  pričom tržba  zo  vstupného predstavuje  2.538,35 
EUR.

V roku 2009 vydala galéria skladačku k výstave súčasného francúzskeho umenia Alegórie/Identity a 
spolupracovala  na vydaní  katalógu  k  výstave  Biela  stopa XYZ.  Zároveň  v rámci  projektu  GRUNDTVIG 
zameraného na vzdelávanie dospelých bola pripravená na vydanie publikácia Galéria v škole/Škola v galérii.

Stála expozícia D. Skuteckého bola obohatená o interaktívnu vzdelávaciu prezentáciu Holokaust a 
osudy detí D. Skuteckého, ktorá prináša podrobný priebeh histórie holokaustu v Banskej Bystrici.

V roku 2009 sa SSG podarilo odstrániť dlhodobý problém znečisťovania fasády na budove Pretória 
na Nám. Š. Moysesa 25 osadením železných uzatvárateľných mreží v celkovej hodnote 13.062,53 EUR.

Číselné ukazovatele

ZBIERKOTVORNÁ ČINNOSŤ:
Počet kusov zbierkových predmetov: 13667
Počet akvizícií v roku 2009: 153 ZP (maliarstvo 6 ks, kresba 146 ks, iné médiá 1 ks)

VÝSTAVNÁ A EDUKAČNÁ ČINNOSŤ:
Počet výstavných priestorov: 4, z toho stále expozície: 1
Počet výstav vo vlastných priestoroch: 27
Počet výstav realizovaných v zahraničí: 2 + 2 prezentácie
Počet návštevníkov výstav: 11 891

Počet tvorivých dielní, animácií a prezentácií: 130
Počet účastníkov: 2527

Počet Otvorených vyučovacích hodín – lektorátov: 113
Počet účastníkov: 2233

Počet odborných podujatí: 8
Počet účastníkov: 242

Počet kultúrno-spoločenských podujatí: 15
Počet návštevníkov sprievodných podujatí: 2658

Celkový počet návštevníkov galérie: 19 551

EDIČNÁ ČINNOSŤ:
Skladačky a katalógy k výstavám: 2 (k výstavám Alegórie/Identity, Biela stopa XYZ)
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VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ:
Počet realizovaných výskumov: 5

Knižnica:
Počet výpožičiek: Prezenčné výpožičky 1490
Návštevníci spolu: 440

Granty:
Počet podaných žiadostí o pridelenie grantov: 12, v celkovej žiadanej sume: 71 962,85 €
Počet schválených žiadostí: 4, celková pridelená suma: 8 186 €

Ekonomické ukazovatele

Základným nástrojom  finančného  riadenia  Stredoslovenskej  galérie  je  rozpočet,  ktorý  schvaľuje 
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja. Rozpočet na rok 2009 bol schválený Uznesením 
Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 551/2008 dňa 18. 12. 2008 vo výške 231 262,00 
€. V priebehu roka 2009 bolo Stredoslovenskej galérii schválené 4 zmeny rozpočtu.

PRÍJMY

Rekapitulácia príjmov SSG za rok 2009

Príjmy Schválený 
rozpočet v EUR

Upravený rozpočet
v EUR

Plnenie rozpočtu
v EUR

Plnenie rozpočtu
v%

Transfery  v  rámci 
VS z rozpočtu VUC

231 262,00 236 294,00 230 546,00 97,57

Granty 0,00 20 246,00 20 246,23 100,00

Príjmy z prenájmu 19 937,00 13 774,00 13 773,89 100,00

Za predaj VTaS 14 752,00 6 707,00 6 707,06 100,00

Z vkladov 0,00 18,00 24,70 137,22

SPOLU 265 951,00 277 039,00 271 297,88 97,93

Poukázaný príspevok na činnosť bol 97,57 %, t. j. o 5 748,00 € menej z dôvodu úsporných opatrení.

Granty SSG získala od Ministerstva kultúry vo výške 527,00 € v rámci programu Kultúrne poukazy a 
4 500,00 € na projekt Nákup nových akvizícií do zbierky SSG. Ďalším grantom bol GRUNDTVIG – Program 
celoživotného vzdelávania, pre rok 2009 plánované čerpanie vo výške 13 774,00 € a grant od Mestského 
úradu v Banskej Bystrici účelovo určený na akciu Noc múzeí a galérií vo výške 1 300,00 €.

Plnenie vlastných príjmov (príjmy z prenájmu majetku a predaj VTaS) organizácia splnila na 100 %.

VÝDAVKY

Rekapitulácia výdavkov SSG za rok 2009

Výdavky Schválený 
rozpočet v EUR

Upravený rozpočet
v EUR

Plnenie rozpočtu
v EUR

Plnenie rozpočtu
v%

Bežné 265 951,00 269 891,00 264 136,13 97,87

Kapitálové 0,00 18 365,00 17 364,62 94,55

SPOLU 265 951,00 288 256,00 281 500,75 97,66

Bežné  výdavky  boli  vyčerpané  na  97,87  %  a  kapitálové  na  94,55  %.  Z  kapitálových  výdavkov  SSG 
realizovala nákup akvizícií do zbierky SSG, osadenie mreží na budovu na Námestí Š. Moysesa. Osadenie 
mreží bolo financované z vlastných kapitálových prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
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VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA za rok 2009

Stredoslovenská galéria dosiahla v roku 2009 nasledovné výsledky:

výnosy celkom
z toho:

283 884,21 €

prevádzkové výnosy 26 172,37 €

finančné výnosy 24,71 €

mimoriadne výnosy 1,41 €

výnosy z transferov a RP 257 685,72 €

náklady celkom
z toho:

282 276,16 €

prevádzkové náklady 279 192,66 €

finančné náklady 110,22 €

mimoriadne náklady 0,01 €

splatná daň z príjmov 2 973,27 €

hospodársky výsledok + 1 608,05 €

Priaznivý hospodársky výsledok dosiahla  organizácia  prijatými  úspornými opatreniami (úsporou spotreby 
elektrickej energie, zmenou v štruktúre organizácie, úsporou materiálových nákladov a služieb).
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