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Hlavné úlohy

Dlhodobým cieľom je pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti v 
oblasti vlastného zbierkového fondu ako aj v oblasti moderného a súčasného 
umenia na Slovensku so zreteľom na banskobystrický región a ďalší výskum života 
a diela Dominika Skuteckého, ochrana a prezentácia vlastného zbierkového fondu a
jeho doplnenie o nové akvizície v nadväznosti na úspešnosť v dotačnom systéme 
MKSR a príspevok BBSK. Popri prezentačných aktivitách je kladený dôraz na 
kultúrno-vzdelávacie programy pre návštevníkov všetkých vekových kategórií, 
ktorých návštevnosť je zabezpečovaná v užšej komunikácii so školami, občianskymi 
združeniami, či rôznymi záujmovými skupinami.

Konkrétne ciele na rok 2015

 Získať nové akvizície do zbierok. V roku 2015 bola do zbierok SSG získaná 
významná rozsiahla akvizícia z diela a archívu významného umelca Stana 
Filka (1937 – 2015), autora generácie slovenskej neoavantgardy 60. rokov.

 Vykonať komplexnú odbornú revíziu k 31. 12. 2015.
 Prehĺbiť spoluprácu s partnerskými subjektmi. SSG naďalej rozvíja odbornú 

spoluprácu so Slovenskou národnou galériou na priebežnom výskume 
Skuteckého diel. Spolupráca so školami a inými partnerskými subjektmi 
ďalej pokračuje prostredníctvom aktuálnych ponúk v rámci galerijnej 
pedagogiky, krátkodobých výstav a iných kultúrno-výchovných podujatí. 

 Naďalej pokračovať o výskume života a diela Dominika Skuteckého.
 Výskum zbierky SSG.

Hospodárenie

Výnosy (príjmy) spolu v € 385085,00

z toho príspevky na činnosť spolu 361264,00

v tom z rozpočtu BBSK 263681,00

granty zo štátneho rozpočtu 75408,00

tržby spolu 22175,00

z toho tržby zo vstupného 4060,00

tržby z predaja 3549,00

tržby z prenájmu 14566,00

Náklady (výdavky) na činnosť spolu v € 375270,00

z toho mzdové náklady 195508,00

tovary a služby 119762,00

z toho opravy a údržba 7562,00

na ošetrenie a 
konzervovanie

1500,00

Náklady na nákup ZP z vlastných zdrojov v € 5000,00

Náklady na nákup  ZP z grantov v € 60000,00
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Zamestnanci 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) 18,00

Limit pracovných miest 18,00

Priemerná mzda v € 668,00

Priemerný vek 46,00

Zbierka

Počet zbierkových predmetov – prírastkových čísel 13420

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie – počet kusov 719

v tom získaných kúpou 717

Celkový počet reštaurovaných a ošetrených zbierkových predmetov 4

Výstavná činnosť

Počet realizovaných výstav 12

v tom vlastných realizovaných v SR 5

prevzatých od iných inštitúcií 7

Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu 6250

Kultúrno-výchovná činnosť

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou 148

Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít 3326

Vedecko-výskumná činnosť

Katarína
Baraníková

Úloha Dominik Skutecký. Kontext. (Obnova a modernizácia stálej 
expozície) – 3. fáza dlhodobého projektu.

Výstup Výstup je plánovaný na rok 2019.

Mira
Keratová

Úloha Výskum tvorby Stana Filka so zámerom prípravy stálej 
expozície umelca.

Výstup Akvizície, článok v odbornej tlači.

Úloha Výstava a katalóg Ján Budaj a DSIP – pracovná pamäť.

Výstup Scenár a realizácia výstavy, katalóg.

Zuzana L.
Majlingová

Úloha
Výskum zhodnocujúci výtvarné diela vo verejnom priestore 
Banskej Bystrice v období rokov 1945 – 2015 – prípadová 
štúdia Motívy neviditeľnosti.

Výstup
Scenár a realizácia výstavy, webstránka projektu, fotografická 
dokumentácia a videá, skladačka s mapou pre lokalizáciu 
výtvarných diel.

Úloha Výrazné osobnosti mladej generácie súčasného slovenského 
umenia – Rastislav Podoba.

Výstup Realizácia výstavy  R. Podoba – Pracovná plocha, katalóg.
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