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STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA

VYHODNOTENIE ČINNOSTI
ZA ROK 2013

HLAVNÉ ÚLOHY

Dlhodobým cieľom Stredoslovenskej galérie je skvalitňovanie vedecko-výskumnej
činnosti, ochrana a prezentácia vlastného zbierkového fondu a jeho doplnenie o nové

akvizície v nadväznosti na úspešnosť v grantovom systéme MKSR.
Edukačný program galérie je tvorený v nadväznosti na krátkodobé výstavy, pre stálu

expozíciu Dominika Skuteckého sú tvorené dlhodobé edukačné programy.

ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) 17,40

z toho odborných zamestnancov galérie 10,00

Limit pracovných miest 18,00

Priemerná mzda (v EUR) 656,00

Priemerný vek 45,00

Výnosy (príjmy) spolu (v EUR) 304926

z toho iné 59598

príspevky na činnosť spolu 228500

v tom zo štátneho rozpočtu 0

z rozpočtu BBSK 221908

z rozpočtu obce 0

granty zo štátneho rozpočtu 5592

z rozpočtu obce 1000

tržby spolu 16828

z toho tržby zo vstupného 4385

tržby z predaja 1723

tržby z prenájmu 10720

Náklady (výdavky) na činnosť spolu (v EUR) 292574

z toho mzdové náklady 185096

tovary a služby 107478

z toho energie, voda, komunikácie 48999

dane 10063

opravy a údržba 6347

na výstavnú činnosť 2382
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na ošetrenie a konzervovanie 0

Náklady na nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov (v EUR) 0

Náklady na nákup  zbierkových predmetov z grantov (v EUR) 0

Kapitálové výdavky spolu (v EUR) 0

z toho nákup umeleckých diel 0

VÝKONY GALÉRIE

Počet zbierkových predmetov – prírastkových čísel 13365

Počet zbierkových predmetov – počet kusov 13696

Prírastok zbierkových predmetov – počet kusov 0

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie – počet kusov 0

v tom získaných kúpou 0

darom 0

prevodom 0

Počet realizovaných výstav 13

v tom vlastných realizovaných v SR 11

prevzatých od iných inštitúcií 2

vyvezených do zahraničia 0

dovezených zo zahraničia 0

Počet repríz vlastných výstav 1

Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu 7345

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou 293

Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít 5179

Edičná činnosť galérie – počet titulov spolu 1

Celkový počet reštaurovaných a ošetrených zbierkových predmetov 0

z toho komplexne reštaurovaných 0

Počet osobných PC 14

z toho určených na spracovanie zbierkových predmetov 1

prístupných pre verejnosť 1
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Počet PC s pripojením na internet 14

z toho prístupných pre verejnosť 1

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Katarína Baraníková Zuzana L. Majlingová Mira Keratová

Dominik Skutecký. Kontext.
(Obnova a modernizácia

stálej expozície) - príprava 3.
fázy dlhodobého projektu (do

r. 2016)

Prezentovanie
a zhodnocovanie zbierkového

fondu - výstava VENI, VIDI,
VICI...

Akčné tendencie
v Československu počas

normalizácie – participatórne
umenie a kontext verejného

priestoru, monografia
Ľubomíra Ďurčeka, časť 2. -

výstava Situačné modely
komunikácie, katalóg 

Ľubomír Ďurček, DVD 
Ľubomír Ďurček 

Vývin umenia 19. storočia
a začiatky moderného umenia

na Slovensku - výstava
Prejavy secesie v maľbe na

Slovensku

Výrazné osobnosti mladej
generácie súčasného

slovenského umenia - výstava
Prírodné materiály / Richard

Loskot (CZ), 
Michal Šimonfy (SK)

Akčné tendencie
v Československu počas

normalizácie – participatórne
umenie a kontext verejného
priestoru - výstava Minútové

romány / Imre Bukta (HU),
Ľubomír Ďurček (SK), Jiří

Kovanda (CZ)
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