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VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZA ROK 2016

ZAMESTNANCI

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) 18,00

Limit pracovných miest 18,00

Priemerná mzda v EUR 701,52

Priemerná veková hranica 47,00

ZBIERKA

Počet zbierkových predmetov – prírastkových čísel 13 425

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie – počet kusov 79

V tom získaných kúpou 78

Celkový počet reštaurovaných a ošetrených zbierkových predmetov 24

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

Počet realizovaných výstav 10

v tom vlastných realizovaných v SR 6

prevzatých od iných inštitúcií 1

realizovaných v spolupráci 3

Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu 7 231

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou 296

Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích 
aktivít

5 963

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Úloha Výstup Riešiteľ

Dominik Skutecký. 
Kontext. (Obnova a 
modernizácia stálej 
expozície.)

Rozšírenie stálej expozície o dočasnú výpožičku zo súkromnej 
zbierky; odborná prednáška o námete trhov v tvorbe D. 
Skuteckého; štúdia o ranej maľbe „Venček z kvetov“ (Virág Judit 
Galéria, Katalóg 54, 2016); podklady pre súpis diel autora.

Katarína 
Baraníková

Výskum tvorby Stana 
Filka so zámerom 
prípravy stálej expozície
umelca.

Odborné prednášky „Stanislav Filko: akvizície a nedávne 
výstavy“; „POSTBIGBANGSFANTEBIGBANGSF“ retrospektívna 
výstava autora zo zbierky SSG

Mira Keratová
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VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Úloha Výstup Riešiteľ

Edukačné výstavy 
(Symfónia pre 5 
zmyslov).

Výstava Symfónia pre 5 zmyslov; interaktívne edukačné 
pomôcky, skladačka – detský sprievodca výstavou; katalóg k 
výstave rozšírený o interaktívnu časť venovanú galerijnej 
edukácii; sprievodné prednášky a workshopy k výstave.

Martina 
Martincová

Výstava k 60. výročiu 
SSG (Rotpunkt - Z 
histórie zbierky 
Stredoslovenskej 
galérie).

Výstava Rotpunkt - z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie,, 
scenár výstavy, odborné texty k výstave, prednášky k výstave : 
Depozitáre a expozície, komentovaná prehliadka, sprievodné 
tlačoviny.

Zuzana 
Majlingová

Reštaurovanie a 
výstava kolekcie z 
najstaršej časti zbierky 
SSG (Obrazy starej 
Bystrice).

Zreštaurovanie 28 ZP; výstava „Obrazy starej Bystrice – 
ZREŠTAUROVANÉ“; 2 video-dokumenty k problematike 
starostlivosti o galerijnú zbierku a reštaurovaniu diel; sprievodné 
prednášky a workshop; štúdie s identifikáciou zreštaurovaných 
diel; záznamy o reštaurovaní.

Katarína 
Baraníková

HOSPODÁRENIE

Výnosy (príjmy) spolu v EUR 365 493,00

 z toho príspevky na činnosť spolu 289 399,00

v tom z rozpočtu BBSK 264 437,00

z rozpočtu VUC KP 24 962,00

granty zo štátneho rozpočtu 44 580,00

v tom z MK SR 2 580,00

z FPU (bežné) 28 000,00

z FPU (kapitálové) 14 000,00

z rozpočtu mesta 400,00

v tom tržby spolu 31 114,00

z toho tržby zo vstupného 4 370,00

tržby z predaja 1 734,00

tržby z prenájmu 12 585,00

Náklady (výdavky) na činnosť spolu v EUR 360 212,00

Príspevok na činnosť 321 250,00

z toho mzdové náklady 203 295,00

tovary a služby 94 785,00

z toho opravy a údržba 24 962,00

na ošetrenie a konzervovanie 1 500,00

Náklady na nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov 4 739,00

Náklady na nákup zbierkových predmetov z FPU 14 000,00

Iné granty z MK SR 2 580,00

Iné granty z FPU 20 190,00

Granty z rozpočtu mesta 400,00
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