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1.

Názov organizácie:

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA
Sídlo organizácie /presná adresa :

Zimná 46
052 01 Spišská Nová Ves

IČO:

31297676

3.
4.

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

5.

Stručná charakteristika hlavnej činnosti:

galerijná

6.

Celkový počet zamestnancov v r.2014:
fyzický stav / prepočítaný stav ►
z toho ►
- odborní zamestnanci:
- ostatní zamestnanci:
- pracujúci dôchodcovia:
- priemerný vek zamestnancov:
Priemerná mzda zamestnancov:

2.

7.
8.

Počet spravovaných objektov:

9.

Rozpočet:

10.

Transfer od zriaďovateľa:

- schválený ►
- upravený ►

13.

€ 533,22

€ 162 556,00
€ 221 492,86

€ 147 412,00
€ 174 688,00
€ 141 615
€ 5 500

€ 9 500 / z toho

€ 9 500 / z toho

vstupné: € 1 667,50;
tržby: € 990,00

vstupné: € 1 080,20;
tržby: € 172, 10

€ 53 931,86

€ 18 061

►

€ 187 752,82
€ 33 711,53

€ 169 176
€ 5 500

Náklady na činnosť organizácie:
- celkové náklady organizácie ►
- z toho odpisy a rezervy ►
- náklady na činnosť ►

€ 212 936,86
€ 6 368,00
€ 36 010,00

€ 189 165,14
€ 9 014
€ 42 175

Návštevnosť:

- celkový počet ►

19 785 osôb

7 642 osôb

- z toho platiaci ►
- z toho neplatiaci ►

4 278 osôb
15 507 osôb

5 866 osôb
1 776 osôb

€ 212 396,86
€ 214 376,46
+ € 1 439,60

€ 189 165,14
€ 188 872,70
– € 292,44

Príjmy:

Výdavky:
- bežné
- kapitálové

12.

€ 546,58

€ 152 049,00
€ 6 012,00

- iné - mimorozpočtové príjmy ►
(dary, sponzorské, granty a pod.)

13.

r. 2013

2

- z vlastnej činnosti ►

12.

7,3
3
0
42
r. 2014
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- na bežné výdavky ►
- na kapitálové výdavky ►
11.

11 / 10,3

►

Náklady ►
Výnosy ►
Hospodársky výsledok organizácie ►
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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERITISKA ORGANIZÁCIE
Galéria umelcov Spiša (GUS) je galerijnou fondovou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
GUS rozvíja aktivity vo všetkých oblastiach galerijných činností:
► výstavnej, ► vedecko – výskumnej a ► kultúrno-vzdelávacej v národnom a medzinárodnom
kontexte. Nosnými úlohami sú ► zbierať, chrániť a interpretovať umelecké diela, ako aj
► rozvíjať nosné odborné činnosti v oblasti výskumu, akvizície, archivácie i dokumentácie,
výstavných a publikačných projektov. Galéria umelcov Spiša je členom Rady galérií v SR,
a od r. 2014 členom medzinárodnej organizácie Anna Lindth Foundation.

ANALÝZA EKONOMICKÝCH A MATERIÁLNO – TECHNICKÝCH PODMIENOK
Celkové výdavky organizácie za r. 2014 sú v sume ► € 221 464,35, z čoho výdavky na činnosť
tvoria cca ► € 36 010,00 (súčet príspevku KSK na činnosť, granty MK SR, Mesto Sp. Nová Ves).
Činnosť a prevádzka GUS v r.2014 bola realizovaná na základe plánovaných úloh a pridelených
dotácií, ktoré vychádzali z prideleného rozpočtu KSK na bežné výdavky ► € 145 639,00 a príspevku KSK na činnosť ► € 6 410,00, ako aj v rámci dotačných programov.
Celkový objem dotácií MK SR v r. 2014 bol ► € 50 100,00.
ROZPIS PRÍJMOV:
01. ] Granty MK SR na bežné výdavky ► € 22 400,00.
02. ] Granty MK SR na kapitálové výdavky / spoluúčasť
03. ] Kultúrné poukazy ► € 556,00.
04. ] Grantový systém Mesta SNV ► € 100,00.
05. ] Príspevky z ÚPSVaR ► € 3 175,86.
06. ] Vlastné príjmy v celkovom objeme ► € 9 500.
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►€

27 700,00 / € 6 012,00.

I. A ] >> ZÁKLADNÉ PREVÁDZKOVÉ CIELE v r. 2014 :
OPRAVA HAVÁRIÍ ǁ TERMOREGULÁCIA ǁ OCHRANA EXPOZÍCIÍ A ZBIEROK ǁ
OCHRANA OBJEKTOV ǁ MATERIÁLNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE, ÚPRAVY
PRIESTOROV ǁ NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA ǁ MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE
OPRAVA HAVÁRIÍ
01. ] RIEŠENIE HAVARIJNÉHO STAVU DVOCH ROZVODOVÝCH ELEKTRICKÝCH SKRÍŇ
v budove GUS na Zimnej č. 46 / vlastné zdroje: € 2 068
Rozvodové elektroskrine v budovách GUS (č. 46 a č. 47) majú zastarané istiace prvky, staré
cca 30 rokov, na čo upozornil technik pri pravidelnej technickej prehliadke. Nedostatočné
kapacity skríň zvyšovali odber elektrickej energie a pri preťažení nastávalo prehrievanie a časté
výpadky ističov. Poslednou možnou fázou uvedeného havarijného stavu by mohol byť požiar,
ohrozujúci expozície a iné užívané priestory v budovách. Oprava modernizovala 2 skrine.

02. ] RIEŠENIE HAVARIJNÉHO STAVU UPCHATEJ KANALIZÁCIE V BUDOVE Č.46 /
diagnostika a prečistenie / vlastné zdroje: € 903,60
Opakovaným problémom s odtokom kanalizácie zo sanitárnych miestností umiestnených
v klube a jeho následným upchatím sme boli nútení toalety dočasne uzavrieť z dôvodu
havarijného stavu. Ďalší problém sme mali s odtokom sanitárnych miestností v podkroví, odkiaľ
cez spoje v potrubí pretekala voda. Výsledkom bola zatečená a neskôr sa vytvárajúca pleseň na
stene vo výstavnej miestnosti stálej expozície Terra Gothica (Unesco). V podkroví bolo taktiež
upchaté kanalizačné potrubie, ktoré spôsobovalo vytápanie výstavnej siene. Došlo k prečisteniu
kanalizačného potrubia pozdĺž dvora objektu č. 46, t.j. od zadného vstupu po predný vstup
budovy, ako aj všetkých kanalizačných odtokov, napájajúcich sa na hlavný odpad. Po vyčistení
upchatého odpadu bola realizovaná diagnostika potrubia kamerovým monitoringom, ktorá určila
dôvody opakujúcich sa problémov s kanalizáciou.

TERMOREGULÁCIA
03. ] TERMOREGULÁCIA V BUDOVE Č.47 / inštalovanie 69 ks termohlavíc a termoventilov /
vlastné zdroje: € 3 414
V decembri 2014 sme realizovali poslednú etapu úprav termoregulácie v budove GUS č.47
na základe projektu, vypracovaného v r. u 2012: kompletná úprava a výmena termoventilov
a termohlavíc. Cieľom úprav bolo regulovanie tepla a následná úspora energií.

OCHRANA EXPOZÍCIÍ A ZBIEROK
04. ] ZABEZPEČENIE KLIMATICKÝCH PODMIENOK v depozitároch, expozíciách
a dokumentačných priestoroch GUS / grant a vlastné zdroje: € 8 000,04 (95 % dotácia,
5% vlastné zdroje)
Budovy GUS sú pôvodne renesančné a vlhkosť sa stupňuje nad rámec bežného štandardu. Galéria bola do r. 2014 vybavená iba 2 ks odvlhčovačov, ktoré zďaleka nevyhovovali
objemu expozícií, napr. úplne nedostatočne vykrývali ochranu vlhkosti významných diel (oleje a
kresby) v stálych expozíciách Terra Gothica a Jozef Hanula. Cieľom projektu bolo preventívne
zabezpečenie ochrany zbierkových, ako aj zapožičaných predmetov relevantnými vlhkostnými
podmienkami, nevyhnutnými k potrebnej ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.
V rámci zabezpečenia vhodných klimatických podmienok bolo zakúpených celkom 15 ks odvlhčovačov / 13 ks značky Sinclair CFO-45E a 2 ks značky FRAL FDNF 62, ktoré boli hradené vďaka
podpore dotačného systému MK SR:
Dotácia MK SR v celkovej sume: € 7 600
► Finančná spoluúčasť z vlastných zdrojov v celkovej sume: € 400,04
►

05. ] OCHRANA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV PRED UV ŽIARENÍM / vo všetkých expozíciách,
2 etapy realizácie v celkovej sume € 5 427,40 / 1. etapa ] grant a vlastné zdroje: € 3 602,40
(95 % dotácia / € 3 300; 5% vlastné zdroje – € 302,40); 2. etapa ] vlastné zdroje: € 1 825
Projekt bol zameraný na zabezpečenie ochrany diel pred priamym dopadom svetla
ochrannými veľkoformátovými interiérovými tieniacimi roletami bielej farby v 2 stálych expozíciách, ako aj v galériách pre aktuálne výstavy (projekty z historického a súčasného umenia).
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OCHRANA OBJEKTOV
06. ] POPLACHOVÝ SYSTÉM NA HLÁSENIE NARUŠENIA (PSN) /
grant a vlastné zdroje: € 12 462,59 (95 % dotácia, 5% vlastné zdroje)
Stav poplachového systému v GUS bol kritický: zastaralý a s pravidelnými výpadkami.
Uvedený stav ohrozoval zabezpečenie expozícií, deponovaných diel v depozite, ako aj v priestoroch pre uskladnenie diel z prebiehajúcich výstav. Pôvodný poplachový systém už nemal technickú podporu a bol prakticky neservisovateľný. V krátkej dobe hrozil kolaps systému a pri väčšej
poruche jeho úplné odstavenie. Výmenou PSN sú jednotlivé priestory chránené pasívnymi
infračervenými (PIR) detektormi typu LC-100-PI v priestoroch, kde majú prístup zamestnanci
galérie a kombinovanými detektormi LC-103-PIMSK s funkciou antimasking (bráni nežiadúcemu
prekrytiu, resp. zastriekaniu detektora) v miestach, ktoré sú určené návštevníkom galérie.
Priestory, ktoré majú presklené časti, sú chránené aj detektormi rozbitia skla LC-105 DGB.
V plánovanom priestore predaja vstupeniek a informácií je pod stolom umiestnené prepadové
tlačítko PASP. Umiestnenie jednotlivých detektorov je navrhované tak, aby zabezpečilo komplexnú a účinnú ochranu všetkých priestorov galérie.
Dotácia MK SR v celkovej sume: € 10 000
► Finančná spoluúčasť z vlastných zdrojov v celkovej sume: € 2 462,59
►

07. ] KAMEROVÝ SYSTÉM / IP KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV): 29 kamier Hik Vision DS /
grant a vlastné zdroje: € 14 148,94 (95 % dotácia, 5% vlastné zdroje)
Cieľom projektu "IP KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV): Hik Vision DS" bolo realizovať inštaláciu
nového kamerového systému, v súčinnosti s inštaláciou funkčného poplachového systému na 6
hlásenie narušenia – PSN. Pôvodný stav poplachového systému v galérii bol v kritickom stave
a monitorovacie kamery boli nevyhnutnou plánovanou súčasťou zabezpečenia stálych expozícií,
aktuálnych výstav, depozitáru a funkčných priestorov v oboch objektoch galérie (budovy č.46
a č.47 na Zimnej ulici). Inštaláciou kamerového systému ( ďalej CCTV ) v počte 29 kamier sa vytvoril elektronický komplexný systém, slúžiaci na monitorovanie zadefinovaných priestorov, ktoré je
počas prevádzky galérie vhodné vizuálne kontrolovať. Zásadne nenahrádzajú mechanickú a režimovú ochranu a poplachový systém, ale ich dopĺňajú a zvyšujú celkovú účinnosť ochrany na vytypovaných miestach. CCTV umožňuje identifikáciu potenciálnych narušiteľov v interiéri a exteriéri
objektu (stála expozície Záhrada umenia, nádvoria oboch budov, vstupy po objektov a pod).
V rámci projektu sú monitorované nasledovné priestory: 1.) vstupné vchody do budov galérie
na Zimnej ulici č.46 a č.47; 2.) spoločenské a komunikačné priestory budov galérie; 3.) dvor
galérie; 4.) priestor pred depozitármi v budove č.46.
Obsluha kamerového systému je umiestnená vo vstupnej miestnosti v objekte galérie na
ul. Zimná č.46, kde je možné sledovať jednotlivé časti objektu na jednom z dvoch monitorov (na
jednom delený – prehľadový obraz všetkých inštalovaných kamier, na druhom celý obraz vybranej kamery). Signály z IP kamier sú vedené cez sieť switchov do riadiacej jednotky CCTV skladajúcej sa zo PC servera a dvoch LCD monitorov. PC server je pripojený do počítačovej siete objektu
galérie LAN. V rámci siete je umožnené 2 určeným zamestnancom sledovanie priestorov prostredníctvom osobného PC s nainštalovaným klientským softvérom.
Dotácia MK SR v celkovej sume: € 11 400
► Finančná spoluúčasť z vlastných zdrojov v celkovej sume: € 2 748,94
►

MATERIÁLNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE, ÚPRAVY PRIESTOROV
08. ] TECHNICKÉ DOVYBAVENIE PRACOVÍSK / externé HDD disky / vlastné zdroje: € 421;
počítačové zostavy / vlastné zdroje: € 1 334
Vzhľadom k archivovaniu veľkého objemu dát boli vybrané pracoviská doplnené o externé HD disky:
 VERBATIM HDD 2,5“ 1TB
1 ks
 SAMSUNG M3 PORTABLE 2,5“ 2TB 1 ks
 SAMSUNG D3 STATION 3,5“ 3TB
1 ks
 HDD 3TB SEAGATE 64MB
1 ks
Cieľom bolo vybaviť vhodnými počítačovými zostavami vybrané pracoviská, s dôrazom na
využiteľnosť nástrojov v rámci nosných činností GUS, ako aj modernizovať zastaralú techniku kvalitnejšou výbavou (LED monitory, počítače):
 1 x Ultra notebook ACER
 1 x Sisoft Comfor PC 10
 4 x LED ACER monitor 22“
09. ] TECHNICKÉ DOVYBAVENIE ÚSEKU THP / vlastné zdroje: € 513,18
Na základe požiadavky THP úseku boli zakúpené nové elektrické zariadenia (staré zostavy
neboli použiteľné a časom expirovali), ako aj dovybavenie exteriérovým nábytkom (realizácia
vernisáží, programov pre skupiny v Záhrade umenia a na nádvoriach budov GUS, akcie v rámci
vlastných a projektov v spolupráci, a pod.):
 1 x kosačka
€ 164,39
7
 1x priemyselný vysávač
€ 177,79
 4 x záhradné stoly s lavičkami
€ 171
10. ] ÚPRAVA PRIESTOROV V BUDOVE č. 47 – KNIŽNICA / vlastné zdroje
Cieľom úprav bola kompletná revízia a prezariadenie knižnice, ako aj modernizovanie prístupov na internet a telefónne prípojky, zároveň vytvorenie nového pracoviska (projektový manažér & PR). Nové usporiadanie sprehľadnilo knižničný fond a celkovo bolo kultivovanépracvoné
prostre

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
11. ] REALIZÁCIA NOVEJ WEBOVEJ STRÁNKY: grafika a programovanie / vlastné zdroje: € 1 050
Pôvodná webová stránka GUS bola obsahom a vizuálom zastaralá a edične nepoužiteľná.
Vzhľadom k novým možnostiam virtuálnej prezentácie, spojenej s možným programovaním pre
použitie nielen na štandarných PC, ale i v tabletoch, či androidoch bolo nevyhnutné stránku
nanovo vytvoriť s využitím najnovších nástrojov pre editáciu a archiváciu. Na základe detailne
prepracovanej štruktúry vznikol skúšobný model, ktorého cieľom bolo uľahčenie prístupu s novým, modernizovaným dizajnom. Webová stránka je od 6. 12. 2014 v skúšobnej prevádzke.
Celkové náklady:
 grafika
€ 450
 programovanie
€ 600

PREVOD HNUTEĽNÉHO MAJETKU KSK
12. ] TECHNICKÉ DOVYBAVENIE PRACOVÍSK – prevod vyradeného majetku KSK /
počítačové zostavy, notebooky / vlastné a iné zdroje: € 0, celková obstarávacia cena
odovzdaného majetku: € 3 136,83
Počítačové zostavy v celkovom počte 7 ks doplnili chýbajúce nástroje v miestnosti prvého kontaktu (tzv. predný pult) a v čitárni GUS (prízemie budovy č.46). Laptopy sa využívajú v rámci aktivít pre verejnosť, a slúžia ako mobilné nástroje pri práci v registratúre, v depozitároch, či
v rámci iných činností, spojených s mobilitou pracovníkov. Celkový objem PC techniky:
 4 x Notebook nx 7300 s príslušenstvom
 1x PC Qline
 1 x PC HP dx 612
 1 x monitor HP LCD 17“ L1706
13. ] DOPLNENIE ZBIEROK GUS – prevod výtvarných diel zo zariadenia KSK v Hodkovciach /
vlastné a iné zdroje: € 0, celková obstarávacia cena odovzdaného majetku: € 13 858,49
Nové akvizície, získané do zbierkového fondu prevodom majetku zriaďovateľa galérie –
Košického samosprávneho kraja, pozostávajú z 21 klasických olejomalieb s témou krajiny Spiša a
zátiší od ôsmych výtvarníkov: Juraja Collinásyho, Jozefa Fabiniho, Júliusa Jakobyho, Oľgy
Krýslovej, Viliama Širokého, Štefana Makaru, Mikuláša Rogovského, Jána Grotkovského.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE
14. ] VYSPORIADANIE MAJETKU / PARCELY pri budovách GUS č.46 a č.47:
A. Pozemok za budovou GUS č.46 : parcelné číslo 2555/30 registra "C".
Pozemok bol na základe Žiadosti o prevod pozemku odkúpený KSK – vysporiadaný v roku 2014.
B. Pozemok za budovou GUS č.47: parcelné číslo 2502/4 registra “C“.
Na predmetnom pozemku vystavená garáž GUS, koncom r. 2014 bolo doriešené pridelenie
súpisného čísla stavby – č. 8573.
15. ] NEVYSPORIADANÉ POZEMKY
C. Pozemok KSK – časť Záhrady umenia GUS: parcelné číslo 2503/43 registra "C".
Predmetný pozemok je vysporiadaný, ale je na ňom postavená garáž súkromnej osoby. Možnosť
odpredaja pozemku do súkromného vlastníctva, nakoľko uvedená parcela nebola predmetom
rekonštrukcie Záhrady umenia GUS. O uvedenom stave bol informovaný Odbor správy majetku
KSK (Ing. Darina Šebeňová).
D. Pozemok vo vnútornom nádvorí budovy GUS č.47: parcelné číslo 2500 /67 registra
"C". Predmetný pozemok je doteraz nevysporiadaný, v prípade nárokov vlastníkov by nastal
seriózny problém vo vnútornom voľnom i zastavanom nádvorí pôvodne renesančnej budovy.
O uvedenom stave nás informoval Odbor správy majetku KSK (Ing. Darina Šebeňová).

Príloha I. A]: Výpisy z katastra
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I. B ] >> NEGATÍVNE FAKTORY V RÁMCI PREVÁDZKY A ÚDRŽBYXX
HAVARIJNÝ STAV KOTOLNE V BUDOVE Č.47 ǁ ODSTRÁNENIE TECHNICKÝCH
ZÁVAD NA KANALIZÁCII ǁ NASIAKUJÚCE MURIVO V BUDOVÁCH ǁ
NEDOSTATOČNÁ STREŠNÁ IZOLÁCIA ǁ OPADÁVANIE FASÁDY
1. ] ALARMUJÚCI STAV KOTOLNE V BUDOVE Č.47
Stav kotolne č.47 je v havarijnom stave, s únikom škodlivín a zníženou účinnosťou kotlov,
ktorá je na hodnote cca 65 – 70%: potrebná výmena a náhrada kondenzačnými kotlami, ktorých
účinnosť je až 107%, čím dôjde k výrazným úsporám v spotrebných nákladoch.
► V r. 2014 sme upozornili o aktuálnom stave zriaďovateľa GUS –KSK.
► Celkové náklady predmetnej výmeny sú cca € 60 000, čo vzhľadom k rozpočtu GUS
nie je reálne plánovať z vlastných zdrojov.
2. ] ODSTRÁNENIE TECHNICKÝCH ZÁVAD NA KANALIZÁCII / budova č.46
Kamerovým monitoringom a predbežnou diagnostikou sa zistili nasledovné nedostatky:
► Prízemie / THP miestnosť: prelomená rúra – odporúčaný výrez potrubia a napojenie nového
potrubia v dĺžke 3m.
►Podkrovie / sociálne priestory: upchaté potrubie stavebnou suťou v nosnej klenbe –
odporúčané vyjadrenie odborníkov na odstránenie havárie
9
3. ] RIEŠENIE AKTUÁLNYCH HAVARIJNÝCH STAVOV
Znížený rozpočet výrazne ovplyvňuje možnosti pre okamžité riešenia havárií v oboch
budovách GUS (č.46 a č.47), pričom sa z r.2012 –2014 prenášajú nasledovné problémy:
► nasiakujúce murivo vo výstavných, klubových, KVČ a archívnych priestoroch v budovách č. 46
a č.47, čo spôsobuje poškodzovanie muriva a omietok, vrátane maľby;
► izolácia strechy, revízia a úprava odkvapových rúr / problém zatekania do priestorov oboch
budov, nedostatočná izolácia strechy a následné úniky tepla, premokanie a pod.;
► čiastočné opadávanie fasády z okenných a podstrešných ríms (ohrozenie chodcov, návštevníkov a zamestnancov) oboch budov (č.46 a č.47) vzhľadom k opadajúcej fasáde smerom na pešiu
zónu Zimnej ulice, ako aj vo dvoroch oboch budov.

Príloha I. B], str. 10: Návrh na opravy a údržby v r. 2015 >>>

>>> Príloha k I. B], str. 10: NÁVRH NA OPRAVY A ÚDRŽBY V R. 2015
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I. C ] >> PERSONÁLNE PODMIENKYX
1. ] ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA v GUS bola v priebehu r.2014 ► analyzovaná so zreteľom na
samostatný výkon pracovníkov, efektivitu práce a pri odborných pracoviskách dopad (galerijná
pedagogika, umenovedné, knižnica) na celkovú štatistiku návštevnosti v GUS. Vzhľadom k ukazovateľom za r.2014 bude musieť prejsť organizačná štruktúra zmenami v r.2015.
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2. ] OON A SLUŽBY efektívne dopĺňali akútnu spoluprácu pri realizácii úloh v rámci jednotlivých
úsekov: ► ekonomické služby, ►elektronická archivácia a dokumentácia, ► výstavníctvo
a údržba, ► grafické práce, odborná spolupráca / zmluvy o dielo:
 ZoD pre projekty / ZoD podľa autorského zákona: 4 x;
 ZoD podľa občianskeho zákonníka: 8 x,
 ZoD podľa obchodného zákonníka 4 x;
 spolu 16 zmlúv v sume: € 2 535,00 via granty a vlastné zdroje.
3. ] ZMENA PRACOVNÍKOV bola aplikovaná na úsekoch:





projektový manažér (pozícia obsadená od 1. 7. 2014) Mgr. Královou;
historik umenia (pozícia obsadená od 1. 8. 2014 na 50% úväzok) Mgr. Šabľovou;
THP / údržbár – pracovná pozícia na 50% úväzok ( zrušená 14. 7. 2014);
zmena na ekonomickom úseku: ► do 2/2014 bol ekonomický úsek spravovaný
Bc. Martou Brajerčíkovou v rámci dodávateľských vzťahov (zmluva o účtovníctve s FO);
► od 17. 2. 2014 do 30. 6. 2014 bol ekonomický úsek spravovaný dodávateľsky
(zmluva o poskytovaní účtovných služieb ) Slavkou Smoradovou,
► od 1. 72014 je v pracovnom pomere na pozícii ekonóm.
Príloha I. C], str. 11: Aktuálna organizačná štruktúra k 31. 12. 2014 >>>

>>> Príloha k I. C]: AKTUÁLNA ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA k 31. 12. 2014
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4. ] ABSOLVENTSKÁ PRAX, DOBROVOĽNÍCKA PRAX A AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ
V rámci programu UPSVaR (Sp. N. Ves, Levoča) GUS spolupracovala v r.2014 s 10 vybranými pracovníkmi / viď tabuľka so zoznamom praktikantov, vrátane pracovných pozícií.
Spolupráca s vybranými uchádzačmi je veľkým prínosom pre organizáciu bez finančných
nákladov. Väčšina internov je po skončení SŠ a VŠ humanitného smeru, takže prax v GUS je obojstranne veľkým prínosom vo všetkých segmentoch činnosti organizácie. V r.2014 bola možnosť
cez ponúkané programy skúšobne spolupracovať aj s vybranou uchádzačkou na otvorenú pozíciu
PR a projektového manažéra. GUS od r.2012 prezamestnala celkom troch pracovníkov po predchádzajúcej praxi v rámci programov UPSVaR.

Meno, priezvisko,
titul

Dátum
narodenia

Druh praxe / Pozícia

Doba praxe v GUS /
Druh praxe via UPSVaR predčasne ukončená
prax

1.

Emília Blašková, Bc.

27.6.1989

AP / KVČ – asistent

lektor umenia

1.10.2013 – 31.3.2014

2.

Lenka Králová, Mgr.

13.4.1988

DP / administratíva,
výstavníctvo

odborný a technický
pracovník galérie

9.12.2013 – 31.5.2014

3.

Zuzana Frankovičová,
DP / administratíva,
10.11.1987
výstavníctvo
Mgr.

odborný a technický
pracovník galérie

9.12.2013 – 31.5.2014

4.

Vanda Stašíková

15.6.1994

administratíva,
výstavníctvo

odborný a technický
pracovník galérie

1.5.2014 –
31.10.2014 / 28.8.2014

5.

Zdenka Štrauchová

30.7.1993

administratíva,
výstavníctvo

odborný a technický
pracovník galérie

1.5.2014 –
31.10.2014 / 12.6.2014

6.

Monika Havranová,
Bc.

12.11.1989

DP / administratíva,
výstavníctvo

odborný a technický
pracovník galérie

1.6.2014 –
30.11.2014 / 8.9.2014

7.

Zuzana
Majchrovičová, Ing.

4.11.1986

DP / administratíva,
výstavníctvo

odborný a technický
pracovník galérie

1.6.2014 –
30.11.2014 / 28.7.2014

8.

Henrieta Trepáčová

20.9.1966

AČ / THP pracovník – §10

technicko-hospodárske
služby

1.8.2014 –
31.12.2014 / 20.8.2014

9.

Natália Kropačevová,
12.5.1989
Mgr.

DP / administratíva, KVČ
asistent, výstavníctvo

odborný a technický
pracovník galérie

8.9.2014 – 28.2.2015

10.

Miriama Bukovinská
Mgr.

11.2.1989

DP / administratíva, KVČ
asistent, výstavníctvo

odborný a technický
pracovník galérie

8.9.2014 – 28.2.2015

11.

Henrieta Trepáčová

20.9.1966

AČ / THP pracovník – §12

technicko-hospodárske
služby

5.11.2014 – 30.6.2015

* AP / absolventská prax, DP / dobrovoľnícka prax, AČ / aktivačná činnosť
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II. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV V ODBORNEJ ČINNOSTI
GUS v r.2014 prioritne realizovala:
 výstavy;
 široké spektrum kultúrno-výchovných programov (KVČ);
 vedecko-výskumnú a následnú edičnú a publikačnú činnosť v rámci projektov;
 nové fondy v rámci zbierok a knižnice (finančné rezervy, činnosť, granty a dary).
NÁVŠTEVNOSŤ
Celková návštevnosť podujatí GUS: 19 785 osôb
 9 946 návštevníkov v rámci výstav v GUS,
 7 002 návštevníkov v rámci realizácií výstav v iných inštitúciách,
 2 837 návštevníkov v rámci kultúrno-výchovných podujatí.
VÝSTAVY
 GUS celkovo pripravila 22 výstavných projektov;
 z toho 12 v GUS, 7 výstavných projektov realizovaných v iných inštitúciách;
 z toho 3 stále expozície – Jozef Hanula (od r.2013), Terra Gothica (od r.2012)
a Záhrada umenia (dlhotrvajúci projekt), prezentujúce výber zo zbierkového fondu galérie.

NOSNÉ PROJEKTY A CIELEX
1. ] PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA A GRANTY
14
V r.2014 prebehla realizácia 9 nosných projektov z dotačného programu MK SR
v r.2014 v celkovom objeme € 50 100 (vrátane požadovanej spoluúčasti celkom € 53 400).
Realizácia prebiehala v rámci projektov: zabezpečenie ochrany zbierok a expozícií, prezentačné
aktivity – výstavy, semináre, kultúrno-výchovné podujatia, akvizičná činnosť – nákup zbierok.
Realizácia uvedených projektov korešponduje s cieľmi Stratégie rozvoja kultúry KSK a plánovanými prioritami programu galérie na r. 2014.
Nosné ciele projektov boli nasledovné:
1.) vylepšiť ochranu zbierkových predmetov;
2.) realizovať odborný výskum a výstup zo zbierkového fondu (výstavy, publikácia);
3.) v rámci odbornej analýzy stavu zbierok optimalizovať akvizičný program (nákup, prevod a
darovanie zbierkových predmetov );
4.) produkčne pripraviť špecifické výstavné projekty (výstavy, katalóg);
5.) vytvoriť kontinuitu niekoľkoročných edukatívnych programov.
Projekty boli súčasťou priorít rozvoja organizácie v kontexte odborného i prevádzkového
rastu organizácie a realizované v II. polroku 2014 (okrem výstavy Zostane to v rodine a dielní Ženy
On Line II. v termíne I. – VI. 2014).
Komparácia: v r.2013 bolo podaných spolu 14 grantových žiadostí (MK SR, KSK, Mesto Sp.
Nová Ves, Americká ambasáda v SR) s požadovanou podporou celkom € 71 190, schválených bolo
spolu 9 grantov v celkovej sume € 20 088.
Príloha, str. 15: Zoznam dotácií MK SR na r.2014 >>>

>>> Príloha: ZOZNAM DOTÁCIÍ MK SR NA R. 2014

P.č. Názov projektu / dotácie MK SR

1

JUBILANTI zo zbierok GUS:
výstava Jubilanti 2014 a katalóg
Jubilanti 2013 – 2014

Celkové
náklady
projektu €

Grant /
spoluúčasť Termín realizácie / charakteristika činnosti
a výstupy
v€

€ 6 375

€ 6 000 /
€ 375

> VII. – XII.2014 / séria 3 výstav zo zbierok a profily v rámci
putovných výstav (Majkut); > XII. 2014 / reprezentačný katalóg
z edície "Zbierky GUS"

AKVIZÍCIE zbierkových predmetov € 6 785

€ 6 300 /
485

> IX. 2014 / nákup plánovaných akvizícií via dotačný program v
počte 9 diel v sume € 7 100;
> v r. 2014 doplnenie zbierkového fondu celkom o 57 diel
v hodnote € 55 258, 49 (nákup, dary, prevod)

€ 10 000 /
€ 530

> VII. – X. 2014 / montáž nového poplachového moderného
systému, vykrývajúceho všetky výstavné, depozitné a administratívne priestory galérie

2

3

Ochrana zbierkových predmetov –
Poplachový systém na hlásenie
narušenia (PSN): Galaxy GD-520
€ 10 530
Ochrana zbierkových predmetov –
IP kamerový systém (CCTV): Hik
€ 12 000
Vision DS-2CD2612F-1

€ 11 400 /
€ 600

> VII. – X. 2014 / prvomontáž kamerového ochranného
systému pre obe budovy galérie (č.46 a č.47), exteriérové
vstupy a interiérové priestory s cieľom zvýšenej ochrany
a regulárneho monitoringu pohybu osôb po objektoch

Ochrana zbierkových predmetov –
ODVLHČOVAČE
€ 8 000

€ 7 600 /
€ 400

> IX. – X. 2014 / nákup 15 ks odvlhčovačov pre všetky výstavné,
archivačné a depozitné priestory galérie s cieľom kontroly
humidity a následnej ochrany zbierok

Ochrana zbierkových predmetov – € 3 475
ROLETY

€ 3 300 /
€ 175

> X. – XI. 2014 / demontáž nevyhovujúcich žalúzií vo výstavných
priestoroch a v stálych expozíciách (Jozef Hanula a Terra Gothica) a montáž ochranných roliet s UV filtrom s cieľom ochrany
umeleckých predmetov pred nevhodným žiarením; projekt
zároveň vytvoril novú estetickú hodnotu v expozíciách –
ucelenie priestorového vnemu monochrómnymi blokmi roliet. 15

7

ŽENY ONLINE 2: kreatívne ateliéry € 2 710
pre znevýhodnené skupiny žien

€ 2 500 /
€ 210

> I. – XI. 2014 / 12 projektov v roku, > z toho v II. polroku
realizácia 1x mesačne VII. -XI. 2014, > spolu 5 dielní.

8

ZOSTANE TO V RODINE:
výstava – repríza GMB

€ 1 175

€ 1 000 /
€ 175

> IV. - VII. 2014 / realizácia výstavy a sprievodných aktivít ;
> X. 2014 / koncové zúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu

9

DVOJICE / COUPLES: výstavný
projekt

€ 2 350

€ 2 000 /
€ 350

> XII.2014 / realizácia 2 autorských výstav;
> XII. 2014 / sprievodný katalóg z edície "Nové mená"

€ 53 400

€ 50 100 /
€ 3 300

4

5

6

CELKOVÝ OBJEM ZÍSKANÝCH
PROSTRIEDKOV V GRANTOCH:

2. ] VÝSTAVY
► Realizácia výstav prebiehala podľa plánovanej dramaturgie v celkovom počte 19 /
mimo stálych expozícií (v počte 3): z toho 12 vlastných a prevzatých v GUS (2 prevzaté, 2 zahraničné), 7 organizovaných v partnerských inštitúciách (z toho 2x vlastné reprízy). Príprava a realizácia výstav bola spojená s odborným vedeckým výskumom a doplnením dokumentačných dát
vybraných projektov a autorov.
 Kurátori a odborná príprava za GUS: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Kamila Paceková,
Mgr. Šabľová, spolupráca: Mgr. Lenka Králová
 V rámci prípravy projektov bola rozšírená aj odborná spolupráca s extérnymi autormi
a kurátormi: Viktor Hulík, Mgr. Daniela Čarná, Mgr. Jozef Ridilla, PhDr. Zuzana Gažíková,
Mgr. Peter Markovič, Mgr. Ivana Pástorová

► Významným prínosom v rámci prípravy, realizácie a PR výstav je delenie výstavnej
dramaturgie do nosných celkov, ako napr. Jubilanti, Profily, Zo zbierok, Projekt Sonda a projekty,
venované významným výročiam
► Prioritné výstavné projekty v r.2014 prebiehali v rámci vlastných produkcií (rôzne formy materiálnej a finančnej podpory) v priestoroch GUS : a) vlastné výstavy; ako aj formou spolupráce, kde produkčné náklady boli realizované partnerskými organizáciami mimo priestorov GUS:
b) putovné výstavy a výstavy v spolupráci. Kombinácia projektov a vopred plánovaná dramaturgia (ponúkané projekty, dohovory o spolupráci a pod.) sa výrazne podieľali na zvýšení celkového počtu návštevnosti projektov GUS aj v iných výstavných priestoroch partnerských inštitúcií:
↘ 12 VLASTNÝCH A PREVZATÝCH VÝSTAV v priestoroch Galérie umelcov Spiša / spolupráca, PR, materiálna podpora, zápožičky diel: Fero Guldan, Andrej Haščák, Dom fotografie –
o.z., Šarišská galéria v Prešove, Spoločnosť Kolomana Sokola – o.z., Východoslovenská galéria
v Košiciach, Tatranská galéria v Poprade, Galéria Mesta Bratislava, Petr Jedlička a pod.:
VÝSTAVY: > Za veľkou mlákou / Čerenie vôd, > Jubilanti 2013, > Zostane to v rodine, > Petr
Jedlička, > Jubilanti 2014, > Fero Guldan, > Album / Hommage to Jozef Haščák, > Od klasicizmu po
brány moderny, > Michal Hanula, > Dvojice: Čarnoký & Tkáčiková, > Jozef Majkut, > Ján Ilavský.
↘ 7 PUTOVNÝCH VÝSTAV A VÝSTAV V SPOLUPRÁCI v priestoroch iných organizácií:
> Hommage to Martin Martinček / VII. – VIII. 2014, výstavný priestor K13 - Kulturpark Košice;
spolupráca, PR, materiálna podpora, zápožičky diel a koprodukcia: Dom fotografie – o.z. a K13.
> Vnútorné svety / VIII. – X. 2014, výstavný priestor Galérie Domu fotografie v Liptovskom
Mikuláši; spolupráca, PR, materiálna podpora, zápožičky diel a koprodukcia: Dom fotografie –
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o.z., Univerzita Cyrila a Metoda v Nitre, Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.
> 2 reprízy Za krížom / X. – XII. 2014; výstavné priestory v Slovenskom národnom múzeu –
Spišské Múzeum Levoča, Kaštieľ v Snine; spolupráca, PR, materiálna podpora, zápožičky diel
a koprodukcia: Dom fotografie – o.z., SNM Levoča, Osvetové stredisko v Snine, Mesto Snina.
> Sacral Elementum II., v rámci Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach/ XI. – XII. 2014,
výstavný priestor K13 – Kulturpark Košice; spolupráca, PR, materiálna podpora, zápožičky diel
a koprodukcia: Mesto Košice, K13, Zemplínske múzeum Michalovce.
> Album / Hommage to Jozef Haščák / XI. – XII. 2014, výstavný priestor Východoslovenskej
galérie v Košiciach; spolupráca, PR, materiálna podpora, zápožičky diel a koprodukcia: Východoslovenská galéria v Košiciach, Andrej Haščák, Dom fotografie – o.z.
> Okamihy / Moments – nové mená v súčasnej dokumentárnej fotografii / XI.2014 – I. 2015,
výstavný priestor Galérie Domu fotografie v Liptovskom Mikuláši; spolupráca, PR, materiálna
podpora, zápožičky diel a koprodukcia: Dom fotografie – o.z., Liptovská galéria P.M. Bohúňa v
Liptovskom Mikuláši.
↘ ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
 výstava STIRRING WATER / ČERENIE VÔD (v spolupráci s Ambasádou USA v Bratislave);
 výstava Petr Jedlička: Života běh (ČR, v spolupráci s autorom);
 propagačná výstava zo zbierok a prezentačné aktivity galérie na projekte medzikultúrneho dialógu v Kaštieli vo Veľkom Bieli (v spolupráci s Anna Lindh Foundation – Alexandria,
Egypt a Národným trustom Slovenska).
Príloha III. A]: Podrobný rozpis výstav 2014: tabuľka a popisy

3. ] ZBIERKOTVORNÁ ČINNOSŤ A OCHRANA FONDOV, DOKUMENTÁCIA
► V rámci zbierkotvornej činnosti 2014 galéria získala celkom 57 diel v celkovej hodnote
€ 65 858,49 / na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských kolekcií bolo do fondu darovaných 27 diel v celkovej hodnote € 44 900, 9 diel kúpou (autori: Katarína Balúnová,
Milan Hnat, Robo Kočan, Kamil Kozub, Monika Stacho) v celkovej hodnote € 7 100 (grant MK SR
a spoluúčasť) a predvodom majetku KSK 21 diel v hodnote € 13 858,49.
Nákupná komisia zasadala 9. 9. 2014. Prírastky zatiaľ neboli druhostupňovo evidované
v CEDVE vzhľadom k finalizácii II. etapy digitalizácie (november, 2014).
► Komplexná úprava depozitu pred digitalizáciou prebehla v I. polroku 2014: preskladovanie diel, príprava diel podľa rozpisu v rámci prípravy I.etapy digitalizácie).
► Priebežná elektronická dokumentácia dat (úprava fyzických zložiek do elektronickej
podoby) prebiehala počas celého roka / realizovaná pracovníkov výstavného oddelenia.
► Fotodokumentácia zbierok bola prioritne realizovaná v rámci prípravy projektov (vedecko-výskumná úloha Jubilanti 2013 – 2014), v rámci dokumentácie nových prírastkov (57 diel),
ako aj reprodukovania diel na základe požiadaviek, a to príprava výstavy Jozef Majkut (pre projekt VSG a GUS, pre katalóg GUS, pre prípravu reprezentačného kalendára Mesta Sp. Nová Ves).

NOSNÝ PROJEKT V R.2014
► REALIZÁCIA I. ETAPY PROJEKTU DIGITÁLNA GALÉRIA a priebežná odborná revízia
zbierko-vého fondu a stavu diel v depozitároch prebehla v plánovanom termíne bez časových
sklzov. I. etapa digitalizácie je súčasťou mimoriadnych aktivít GUS s dôrazom na realizáciu
17
digitálizácie vybraných diel, ako aj sprievodné ošetrenie zbierkového fondu. Tvorí časť realizácie
neinvestičného národného projektu DIGITÁLNA GALÉRIA v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti na základe zmluvy so Slovenskou národnou galériou.
► Termín realizácie: IX. – XI. 2014
 fotografovanie 3D objektov in situ (105 ks)
 skenovanie 2D objektov in situ (509 ks)

15. september – 10. október 2014
20. október – 20. november 2014

► Nosným projektom v rámci DIGITALIZÁCIE bola aj priebežná odborná revízia zbier-

kového fondu a stavu diel, ktorá prebiehala v hore uvedených termínoch. Realizácia digitalizácie
v rámci pôvodného plánu na základe zmluvy so Slovenskou národnou galériou prebehla bezproblémovo a bez akýchkoľvek časových sklzov v nasledovnom objeme (realizovanom, ako aj plánovanom na I. polrok 2015):
 Celkový počet objektov, ktoré sú predmetom Digitalizácie pre GUS je 1788 ks diel.
 Digitalizácia objektov A v počte 614 (z toho 2D Objektov v počte 509 a 3D Objektov
v počte 105) bola realizované v II. polroku 2014 .
 Objekty B v počte 1174 sa budú digitalizovať v digitalizačnom pracovisku SNG, Zvolenský
zámok a v digitalizačnom pracovisku SNG, Bratislava v I. polroku 2015.
► Projekt DIGITÁLNA GALÉRIA umožnil realizovať kompletné digitalizovanie zbierok
v objeme cca 90% zbierkového fondu, do digitalizácie nebolo zaradených cca 10% celkového
súčtu spravovaných diel, t.j. 127 diel + 54 / 54 ks - zatiaľ II. stupňovo nespracovaný objem položiek z celkového objemu 1981 diel od 208 výtvarníkov.

>>> Aktuálny stav spracovania II. stupňovej evidenia zbierkového fondu v r.2014

K / kresba

Stav k 31. 1. 2014 / spracovaná II.
stupňová evidencia za r.2014
16

Stav k 31. 1. 2014 /
nespracovaná II.stupňová evidencia
3

P / plastika

34

1

M / maľba

20

43

G / grafika

32

0

UU / užité umenie

2

0

F / fotografia

23

7

Spolu

127

54

4. ] KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ A SPRIEVODNÉ PROGRAMYx
V rámci KVČ programov boli realizované systematické činnosti v 8 nosných oblastiach,
ktoré navštívilo 9 839 návštevníkov, z toho projekty v GUS: 2 814 návštevníkov.
1) tvorivé dielne – "Tvorivky" / celkom 10 druhov dielní opakovaných pre rôzne skupiny
škôl (MŠ, ZŠ, SŠ), spolu: 1 020 účastníkov;
2) tvorivá komunita – ŽENY ON LINE II. (tvorivé dielne) / celkom 12x, spolu: 187 účastníkov;
3) edukačné programy – program 5x ORBIS PICTUS / celkom 5x, spolu: 410 účastníkov,
4) besedy a prednášky – program 5x ORBIS PICTUS / celkom 5 x, spolu: 225 účastníkov;
5) koncerty – program 5x ORBIS PICTUS / celkom 2x, spolu: 107 účastníkov;
6) večerné prehliadky – program 5x ORBIS PICTUS / celkom 1x, spolu: 54 účastníkov;
7) aktivity organizované inými inštitúciami v GUS (výstavy, súťaže, stretnutia) /
celkom 7x, spolu: 811 účastníkov;
8) aktivity organizované GUS v iných inštitúciách (výstavy, prezentačné aktivity) /
celkom 9x, spolu: 7 025 účastníkov.
► Výrazne zvýšená návštevnosť oproti r.2013 vyplýva zo striktne plánovaných podujatí,

ktorých časový harmonogram je pripravovaný rok vopred a detailné programy sú definované
v kvartálnych intervaloch. Zároveň posilnenie pozície PR manažéra výrazne ovplyvnilo nárast
záujmu o aktivity v GUS formou plánovanaj propagácie prostredníctvom masívneho majlového
adresára, sociálnych sietí (rastúci záujem "lajkov" na Facebook stránke), novou webovou stránkou
(moderná interakcia hlavne s mladou generáciou), ako aj upraveným fyzickým adresárom a pravidelným zasielaním pozvánok k podujatiu. Novinkou v r.2014 sú aktivity / návštevnosť sprievodných výstav v rámci putovných programov a projektov v spolupráci, čo za r.2014 navýšilo štandardnú návštevnosť o celkom 7 025 osôb.
► Návštevnosť a metodika návštevnosti: GUS má spolu 6 samostatných výstavných

priestorov (vrátane Záhrady umenia). 1 návštevník prejde 1, príp. všetkých 6 galérií - výstupné
čísla sú potom uvádzané v pomere k počtu výstav (napr. 1 x 5/6 výstavných priestorov dáva 6
fyzických osôb do čísel návštevnosti). Uvedená štatistika je konkretizovaná vo výstupných tabuľkách činnosti.
Komparácia:
v r.2013 bola návštevnosť sprievodných programov v GUS v počte 1 805 návštevníkov.
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5. ] PUBLIKÁCIE A PROPAGAČNÝ MATERIÁL
 Skladačka Kalendárium – sprievodné programy GUS; autori: Lucia Benická, Anna
Timková, grafika: Ivana Betková; jazyková mutácia: SK.
 Propagačné pozvánky a plagáty ku každej realizovanej výstave a kultúrno-výchovným
podujatiam v GUS, jazyková mutácia: SK a ENG, grafika: Ivana Betková.

NOSNÉ EDIČNÉ PROJEKTY V R.2014
► Katalógy priamo korešpondujú s nosnými úlohami v rámci vedecko-výskumnej a
výstavnej činnosti. Zhodnotenie zbierok v publikácii JUBILANTI nadväzuje na výročný katalóg GUS
pod náz-vom 25x25 formátom a grafickou úpravou - v budúcnosti by mala "edícia" o zbierach
GUS pokračovať v podobnom koncepte.
 Katalóg JUBILANTI 2013 – 2014, ISBN: 978-80-89081-47-9; autori: Lucia Benická, Kamila
Paceková; texty: Lucia Benická, Kamila Paceková, Peter Markovič, Mária Šabľová; grafika:
Marek Betko, Ivana Betková; jazyková mutácia: SK a ENG, náklad: 600 ks.
 Katalóg DVOJICE / COUPLES, ISBN: 978-80-89081-48-6; autor: Lucia Benická; texty: Lucia
Benická, Eva Tkáčiková, Samuel Čarnoký; grafika: Samuel Čarnoký; jazyková mutácia: SK
a ENG, náklad: 500 ks.

6. ] ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
► Výstavný projekt STIRRING WATERS / ČERENIE VÔD: repríza výstavy 10 súčasných

sochárov z amerického Clevelandu, ktorých činnosť je spojená s Centrom sochárstva. Projekt bol
realizovaný vďaka podpore Ambasády USA v Bratislave, uvedený v rámci festivalu Objekt a Socha 19
XVIII. v Bratislave (leto, 2013). V Galérii umelcov Spiša premostil kalendárne roky 2013 / 2014.
► Propagačná výstava a prezentačné aktivity galérie na projekte DEŇ MEDZIKULTÚR-

NEHO DIALÓGU S NADÁCIOU ANNA LINDH: prezentácia galerijnej činnosti v priestore stretov
jednotlivých kultúr na medzinárodnej úrovni. Projekt realizovaný v spolupráci s Anna Lindh Foundation, Alexandria, Egypt a Národného trustu Slovenska. Realizácia podujatia prebehla v kaštieli
vo Veľkom Bieli v termíne 20. 9. 2014.

PRIORITA V R.2014
► Aktívna účasť na medzinárodnom projekte GOOGLE ART PROJECT:

V termíne IX. – XII. 2014, s následnou kontinuitou v r. 2015, sa GUS zapojila do významného
medzinárodného Google Art Projectu, na ktorom spolupracuje 40 krajín sveta a vyše 230 umeleckých inštitúcii. Zámerom projektu je prostredníctvom vývoja najnovších technológií sprostredkovať umelecké diela užívateľom internetu po celom svete. Spoločnosť Google vytvorila platformu pre kumuláciu umeleckých diel – momentálne je ich vyše 40 000 a tým prispela k popularizácii
umeleckých zbierok, k ich dostupnosti pre štandardného užívateľa internetu a rozšírila rámec
možnosti spolupráce jednotlivých participujúcich inštitúcií.
► Spolupráca GUS s GOOGLE ART PROJECT prebieha v troch základných rovinách:
1.] Prvá je využitím novej revolučnej Street View Technológie, kedy priamo v galérii prebehlo
snímkovanie jednotlivých jej priestorov. Návštevník sa môže z pohodlia svojho domova virtuálne
pohybovať po expozíciách a skúmať vystavené umelecké diela.

2.] Druhá rovina prebehla prostredníctvom Google online systému nahrávania metadát,
čomu predchádzal výber päťdesiatich licenčne ošetrených reprezentačných diel vo vysokom rozlíšení. GUS poskytla informácie o vybraných autoroch a ich dielach, ktoré sú nutné k ich identifikácii v celkovom systéme Google Art Projectu.
3.] Tretia pripravovaná rovina projektu súvisí s hosťovaním google tímu v GUS začiatkom
roka 2015. Počas jedného týždňa sa uskutoční pomocou novo vyvinutej technológie Google Art
Camery postupné zachytenie tridsiatich diel, ktoré budú prostredníctvom Gigapixel/Hi-Resolution
Image Pilot Programu priamo integrované do profilu GUS. Vďaka ultra - vysokému rozlíšeniu diel
v gigapixeloch, budú tieto diela k dispozícií pre odbornú verejnosť venujúcu sa umeleckej
tematike či už formou štúdií, prác alebo implementovania do iných projektov v ďalších rovinách
spolupráce s GUS.
Links:

http://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project

7. ] NEGATÍVNE FAKTORY ČINNOSTI A VÝSLEDKOV ORGANIZÁCIE
 Galéria rieši neustály problém s limitovanou komunikáciou a nízkym záujmom médií
o činnosť organizácie (aj napriek žiadostiam a pravidelnom poskytovaní informácií).
V r.2014 sa upravoval mediálny adresár, ktorý pokrýva celú SR, ako aj vybrané média
v rámci strednej Európy. Pravidelný kontakt má GUS so Slovenským rozhlasom a miestnou TV Reduta. Absentuje záujem o zaradenie informácií do vysielania zo strany komerčných médií (rozhlasy, televízie). Vylepšila sa komunikácia s net servermi a propagáciou 20
podujatí v rámci sociálnych sietí (viď výber z bibliografie).
 Klasickým problémom je neskorá distribúcia Kultúrnych poukazov zo základných škôl
v SNV. Žiaci nemali možnosť využiť KP na niektoré zaujímavé projekty organizované GUS
v 1. polroku 2014.
 Neskorá distribúcia grantov (MK SR) – vzhľadom k nosnej projektovej podpore je možné
plánovať činnosť po dotačných usmerneniach väčšinou až v II. polroku kalendárneho roka.
 Limitovaný záujem škôl o ponúkané projekty, mnohokrát vyplývajúci aj z nezáujmu
pedagógov. Programová ponuka sa každým rokom skvalitňuje a prináša nové kreatívne
podujatia v rámci projektu "umenie zblízka".
 Limitovaná individuálna návštevnosť, aj pri využití všetkých nástrojov pre návštevníka,
vrátane flexibilných úprav návštevných hodín v galérii (galerijné večery, programy pre
verejnosť a rodiny počas víkendov a pod.). V rámci prehodnotenia návštevnosti a
komparácie čísel s galériami v SR / podobné demografické zázemie, sa zhodujeme na
"nevýhode malého mesta" s pomerne obsiahlou kultúrnou ponukou (v SNV ďalších 5
kultúrnych inštitúcií).

Spracovala: Mgr. Lucia Benická, riaditeľka GUS

III. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV ÚSEKU HOSPODÁRENIA
A PREVÁDZKY
III.1. ] PRACOVNO-PRÁVNA PROBLEMATIKA, ORGANIZAČNÁ, RIADIACA,
KOORDINAČNÁ A KONTROLNÁ ČINNOSŤ
V priebehu roku 2014 sa počet zamestnancov zásadne nezmenil.
Celkovo pri objeme 11 zamestnancov na celý úväzok pracovalo 10,3.
Nosné pracovné a odborné úseky zostali zachované :
► úsek riaditeľa, ► úsek ekonomický (THP), ► úsek umenovedný.
1. ] KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2014:
Dosiahnutý stupeň vzdelania
- základné vzdelanie
- stredné vzdelanie
- úplné stredné vzdelanie
- bakalárske vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie

Fyzický stav

Prepočítaný stav

0
1
4
0
6

0
1
3,8
0
5,5

11

10,3
21

2. ] ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV k 31. 12. 2014:
Oddelenie, úsek

Fyzické osoby

Prepočítaný stav

- úsek riaditeľa
- úsek ekonomický
- úsek umenovedný

1
3
7

1
3
6,3

11

10,3

3. ] VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2014:
Vek zamestnancov

Fyzické osoby

Prepočítaný stav

- vek do 30 rokov
- vek od 31 – 40 rokov
- vek od 41 – 50 rokov
- vek od 51 – viac

3
0
5
3

2,5
0
4,8
3

11

10,3

Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2014: 42 rokov
Komparácia: v r. 2013 priemerný vek zamestnancov bol 45,11 rokov

Údaje spracovala: Slavka Smoradová, ekonómka GUS

III.2. ] SYSTÉM VNÚTORNEJ KONTROLY, SYSTÉM OCHRANY OBJEKTOV, BEZPEČNOSŤ
PRÁCE, SPRÁVA BUDOV
► Vnútorný kontrolný systém: vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly

v galérii je upravené v Internej smernici o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
v súlade so zákonom 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej je zabezpečené dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri zabezpečovaní plnenia úloh galérie, dodržiavanie
záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a včasné a spoľahlivé
informovanie vedenie galérie o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonaných
finančných operáciách. Následná finančná kontrola bola vykonaná v roku 2010 zamestnancami
Útvaru hlavného kontrolóra KSK.
► Systém ochrany objektov: nehnuteľný a hnuteľný majetok v správe galérie je zabez-

pečený pred poškodením, zničením (prírodné živly) a odcudzením poistnými zmluvami, ktoré
uzatvoril vlastník majetku – Košický samosprávny kraj. Objekty galérie sú chránené elektrickým
zabezpečovacím systémom, ktorý je napojený na políciu – Pult centralizovanej ochrany, ktorý bol
oživený v r.2012 a v r. 2014 vymenený za nový EZS s kamerovým systémom, ktorý dopĺňa a zvyšuje celkovú účinnosť ochrany objektov. Nový zabezpečovací je v skúšobnej prevádzke.
► Preventívna protipožiarna ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bola

zabezpečovaná formou služieb – túto činnosť vykonáva Marián Richveis na základe zmluvy o dielo
od novembra, 2012.
► Správa budov je zabezpečená novým pracovníkom GUS (THP) Štefanom Štelbaským, 22

ktorý vykonáva pravidelnú kontrolu a obhliadku budov v spolupráci s manažérkou / lektorkou
galérie Mgr. Janou Kováčovou.

III.3. ] EKONOMICKÉ OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNOSTI PREVÁDZKY
Na zabezpečenie efektívnosti a racionalizácie prevádzky bolo prijatých niekoľko opatrení:
 v rámci komunikácie využívať e-mailovú poštu a osobné doručovanie, ako aj komunikáciu
via siete / Skype; limitovaná distribúcia fyzickou poštou;
 minimalizovať spotrebu plynu, elektriny a vody zavedením útlmového režimu vykurovania
počas víkendov a sviatkov; v r.2014 sa dokončila montáž termoventilov a regulovateľných
termohlavíc vo všetkých priestroch GUS, čo umožnilo výraznú redukciu spotreby energií;
 prehodnotiť objem organizovanej návštevnosti GUS formou kvalitnejšej propagácie, PR
a programovej ponuky; v r.2014 sa výrazne zvýšili vlastné príjmy z aktivít, čo priamo korešponduje s novými prostriedkami PR;
 zefektívniť prenájom priestorov pre krátkodobé komerčné podujatia;
 zvýšiť ponuku a predaj vlastných publikácií a propagačných materiálov v rámci komisných
zmlúv, ako aj vytvoriť samostatný priestor pre návštevníka s kompletnou ponukou tlačovín pre ad hoc informácie a predaj.
Spracovala: Mgr. Lucia Benická, riaditeľka GUS

III.4. ] FINANČNÉ VYHODNOTENIE NAJVÝZNAMNEJŠÍCH AKCIÍ A PODUJATÍ
K úspešnému zvládnutiu plánovaných úloh významne pomohli aj prostriedky získané zo schválených projektov a ostatné vlastné príjmy galérie.
Celkový objem dotácií MK SR v r. 2014 bol ►€ 50 100,00. Z grantov získala galéria na podporu
činnosti, vrátane kultúrnych poukazov celkom ►€ 23 056,00.

III.5. ] NOSNÉ DOTÁCIE A GRANTY V R.2014
1. ] AKVIZÍCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV podporená v rámci grantového programu MK SR
na nákup zbierkových predmetov:
► podporené
6 300,00 €
► spolufinancovanie
800,00 € (zdroj: KSK: 485,00 €, vlastné: 315,00 € )
2. ] PROJEKT Ženy on line 2 v rámci grant. programu MK SR:
► podporené
2 500,00 €
► spolufinancovanie
268,75 € (zdroj: KSK: 125,00€, vlastné: 143,75 € )
3. ] PROJEKT Zostane to v rodine v rámci grant. programu MK SR:
► podporené
1 000,00 €
► spolufinancovanie
134,20 € (zdroj: KSK: 50,00 €, vlastné: 84,20 € )
4. ] PROJEKT Dvojice v rámci grantového programu MK SR:
► podporené
2 000,00 €
► spolufinancovanie
985,90€ (zdroj: KSK: 100,00 €, vlastné: 885,90 € )
5. ] PROJEKT Jubilanti v rámci grantového programu MK SR:
► podporené
6 000,00 €
► spolufinancovanie
893,66 € (zdroj: KSK: 300,00 €, vlastné:593,66 €)
6. ] PROJEKT Rozhovory o umení podporené príspevkom od Mesta Spišská Nová Ves
► podporené
100,00 €
► spolufinancovanie
16,42 € (zdroj: vlastné)
7. ] PROJEKT KULTÚRNE POUKAZY v rámci grantového programu MK SR:
► podporené
556,00€ (zdroj: MK SR)
8. ] PROJEKT Ochrana zbierkových predmetov pred žiarením v stálých expozíciách GUS
v rámci grantového programu MK SR:
► podporené
3 300,00 €
► spolufinancovanie
302,40 € (zdroj: KSK: 165,00 €, vlastné: 137,40 €)
9. ] PROJEKT Zabezpečenie klimatických podmienok v depozitároch, expozíciách a dokumentačných priestoroch GUS v rámci grantového programu MK SR:
► podporené
7 600,00 €
► spolufinancovanie
400,04 € (zdroj: KSK: 380,00 €, vlastné: 20,04 €)
10. ] PROJEKT Kamerový systém v rámci grantového programu MK SR:
► podporené
11 400,00 €
► spolufinancovanie
2 748,94 €(zdroj: KSK: 600,00 €, vlastné: 2 148,94€)
11. ] PROJEKT Poplachový systém na hlásenie narušenia v rámci grantového programu MKSR:
► podporené
10 000,00 €
► spolufinancovanie
2 462,59 € (zdroj: KSK: 530,00€, vlastné: 1 932,52€)
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IV. VYHODNOTENIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI 2014 – HOSPODÁRENIE
► Schválený rozpočet zo strany KSK na r. 2014 bol € 162 556,00.
► Upravený rozpočet zo strany KSK na r. 2014 bol € 221 492,86.

IV.1. ] PREHĽAD PRÍJMOV PODĽA ZDROJA A PROGRAMU – SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014
Program

Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

Suma €

0040100

08206

600–bežné výdavky

41-001 prevádzka

145 816,00

0040200

08206

600–bežné výdavky

41-001 činnosť organizácie

7 240,00

0040100

08206

600- bežné výdavky

46

9 500,00

vlastné príjmy

Spolu:

162 556,00

IV.2. ] PREHĽAD PRÍJMOV PODĽA ZDROJA A PROGRAMU – UPRAVENÝ ROZPOČET 2014
P

Program

Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

0040100

08206

600–bežné výdavky

41-001 prevádzka

0040200

08206

600–bežné výdavky

41-001 činnosť organizácie

6 410,00

0040100

08206

600- bežné výdavky

46

9 500,00

Zdroj

vlastné príjmy

Spolu:

Suma €
145 639,00

161 549,00

24

IV.3. ] ÚPRAVY ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV 2014
Program

Zdroj

Suma v €

0040100

111

136,00

ÚPSVaR

0040100

11T1

2 583,89

ÚPSVaR

0040100

11T2

455,97

ÚPSVaR

0040100

111

556,00

Kultúrne poukazy

0040200

111

22 400,00

MK SR / projekty

0040200

11H

100,00

Spolu:

Projekty / zdroj

Mesto Spišská Nová Ves

26 231,86

IV.4. ] ÚPRAVY ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV 2014
Program

Zdroj

Suma v €

Projekty / zdroj

0040100

111

21 400,00

MK SR

0040100

41

5 212,00

Spolufinancovanie KV

0040200

111

6 300,00

MK SR/ Akvizície zbierk.predmetov

0040200

41

800,00

Spolu:

33 712,00

Spolufinancovanie/ akvizície

IV.5. ] INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH 2014
1. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 2014
Suma v €
Náklady r. 2014

212 936,86

Výnosy r. 2014

214 376,46

Hospodársky výsledok r. 2014

1 439,60

2. VÝNOSY
Popis / číslo účtu a názov

Suma v €

602 - Tržby z predaja služieb
- vstupné
- predaj výrobkov a služieb

2 657,50
1 667,50
990,00

662 - Úroky

4,29

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC

161 520,96

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa

6 576,00

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer z MK SR
- bežný transfer na kult. poukazy
- bežný transfer z Mesta SNV
- bežný transfer z ÚPSVaR

32 531,86
28 700,00
556,00
100,00
3 175,86

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR

592,00

648 - Ostatné výnosy
- nájomné

7 119,85
7 119,85
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a) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
- Rezervy na nevyčerpané dovolenky

3 374,00
3 374,00

Výnosy spolu:

214 376,46

3. NÁKLADY
Popis / číslo účtu a názov

Suma v €

a)
spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b)
služby
511 - Opravy a udržiavanie

21 660,61
37 118,68
9 035,98
395,25
27 687,45
8 389,45

512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
- školenia
- telefóny, internet, poštovné
- stočné
- ochrana objektov
- iné
c)

896,54
226,00
24 720,55
245,00
2 930,13
1 783,29
156,48
19 605,65

osobné náklady

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d)
dane a poplatky

68 105,41
23 208,89
4 479,37

532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
- RTVS
- Popl.za komunál. Odpad
e)
odpisy, rezervy a opravné položky

98,75
626,22
222,96
403,26

551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
f)
finančné náklady

6 368,00
5 776,00
592,00

568 - Ostatné finančné náklady

56,75

g)

mimoriadne náklady

h)

náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

588 - Náklady z odvodu príjmov
- predpis odvodu príjmov RO
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
- predpis budúceho odvodu príjmov RO
i)
ostatné náklady
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

9 515,34

j)
dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

0,75

Náklady spolu:

265,55

7 200,00

212 936,86

Údaje spracovala: Slavka Smoradová, ekonómka GUS
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V. VYHODNOTENIE AKTIVÍT V OBLASTI INVESTIČNEJ ČINNOSTI
► V rámci grantového systému Ministerstva kultúry SR boli v roku 2014 GUS pridelené
prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 21 400,00 €:
 Na kamerový systém
11 400,00 €
 Na poplachový systém na hlásenie narušenia:
10 000,00 €
Spolufinancovanie:
 Na kamerový systém
2 748,94 €
 Na poplachový systém na hlásenie narušenia:
2 462,59 €
V r. 2014 neboli pridelené žiadne ďalšie finančné prostriedky pre dobudovanie interiéru
a exteriéru budovy, ani podporené požiadavky na havarijné stavy budovy (na základe žiadostí
počas r. 2014). GUS riešila úpravy a havárie z vlastných zdrojov počas r. 2014.
► V rámci plánovania investičnej činnosti boli predložené nasledovné priority pre realizáciu
v rokoch 2014 – 2015, ktoré boli predložené ako prioritné ešte v kalendárnom roku 2013:








2014
Urgentná úprava strechy na budovách č.46 a č.47, oprava odtokových rúr, oprava
ukončenia ríms a revízia prietokov na streche.
Urgentná výmena kotolne v budove č.47 a následné vylepšenie efektivity vykurovania.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení slúžiacich návštevníkom / Klub GUS.
Výmena okien na budovách č. 46 a 47.
2015
Rekonštrukcia osvetlenia vo výstavných priestoroch galérie.
Ďalšia etapa postupnej výmeny okien na budovách č.46 a č.47.
Oprava plechovej strechy a nátery na budove č.47.

PRÍČINY PRETRVÁVANIA PRÍPADNÝCH NEDOSTATKOV
► V GUS je niekoľko problémových okruhov, pre ktoré sa hľadajú systémové opatrenia,
ako aj perspektívne finančné krytie na ich postupné odstránenie:
 Havarijný stav kotolne v budove č.47 a hľadanie urgentných riešení pre ekonomizáciu
vykurovania výmenou za moderný kotol. Možnosti: finančné riešenie via KSK.
 Nedostatočné osvetlenie kancelárií a výstavných priestorov.
Možnosti: finančné riešenie via KSK a granty pre prevádzkový rozvoj.
 Nedostatočné technické vybavenie pre depozit a postupnú digitalizáciu archívu.
Možnosti: finančné riešenie via KSK a granty pre prevádzkový rozvoj.
 Nedostatok investícií pre potrebnú modernizáciu orientačného systému a miesta prvého
kontaktu. Perspektívne možnosti: jednorázová investícia zriaďovateľa, alt. rozvojové
grantové programy.

Spracovala: Mgr. Lucia Benická, riaditeľka GUS
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VII. VYHODNOTENIE HLAVNÝCH ÚLOH ORGANIZÁCIE V OBLASTI
VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI
VII.1. ] ZBIERKY / priority uvedené na str. 17 – 18
► Vzhľadom k realizácii projektu Digitálna galéria v I. polroku 2014 prebehla kompletná
evidencia zbierkových predmetov, nafotenie zbierkového fondu, úprava fotografií (ako orezávanie, značenie podľa pokynov v systéme). Bol realizovaný postupný zápis prírastkov / dary a nákup za roky 2013 a 2014. Súčasťou príprav boli v I. polroku upresnenia požiadaviek SNG k digitalizácii. Projekt Digitálna galéria prebiehal v II. polroku priamo v objekte GUS . Realizovali sa úpravy
zoznamu diel určených na digitalizovanie, ako aj kompletná kontrola zbierok pre tieto účely.

VII.2. ] ODBORNÝ VÝSKUM A VÝSTUPY
► VÝSKUM zadaný Mgr. Luciou Benickou – riaditeľkou GUS, realizovaný pracovníkmi:
 Mgr. Kamila Paceková (umenovedné odd. GUS)
 Mgr. Mária Šabľová (umenovedné odd. GUS)
 Mgr. Lucia Benická (riaditeľka GUS)
V r. 2014 boli zadané nosné vedecko-výskumné úlohy, súvisiace s realizáciou výstavných projektov a publikácie, analyzujúcej zbierkový fond galérie ► JUBILANTI 2013 – 2014. Od augusta,
2014 bol umenovedný úsek posilnený o nového odborného pracovníka – Mgr. Máriu Šabľovú.
► HLAVNÉ CIELE VÝSKUMU V R. 2014:
↘ Finalizácia výskumu autorských profilov a tvorby / Jubilanti 2013:
Andor Borúth (*16.6.1873), Juraj Collinásy (+22.11.1963), Michal Teodor Kosztka-Csontváry (*5.7.1853),
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Jozef Fabi-ni (*10.10.1908), Štefan Fodor (* 3.8.1903), Jozef Haščák (*18.2.1948), Štefan Kovaľ
(*8.5.1953), Eva Bachratá Linhartová (*26.12.1943), Jozef Majkut (+16.9.1963), Ernest Rákoši
(+15.6.1973), Mikuláš Rogovský (*17.12.1923), Emil Sedlák (*5.4.1938).

↘ Priebeh a finalizácia výskumu autorských profilov a tvorby / Jubilanti 2014:
Andrej Bača (*23.11.1874), Karol Baron (*13.9.1939), Anna Borovičková (*3.5.1929), Štefan Cpin
(*11.9.1919), Orest Dubay (*15.8.1919), Milan Hnat (*16.11.1959), Štefan Hudzík (*28.1.1954), Alexander
Jiroušek (*24.11.1934), Ferdinand Katona (*12.9.1864), Andrej Kuc (*27.11.1919), Max Kurth (*23.2.1869),
Edita Maxonová (*17.2.1934), Jozef Majkut (*30.1.1909), Július Nemčík (*12.11.1909), Vladimír Popovič
(*27.11.1939), Imrich Svitana (*22.1.1944), Michal Trembáč (*21.9.1929)

↘ Výskum pre kompletizáciu profilov vybraných umelcov / v rámci nosnej dramaturgie
a doplnenia dokumentačných dat: Petr Jedlička, Samuel Čarnoký, Eva Tkáčiková, Ján Polom,
Mikuláš Siranko.
↘ Súčasťou výskumu bola priebežná dokumentácia autorských a tematických zložiek,
ako aj elektronická dokumentácia autorov (autorský index na zdieľaných priečinkoch).
↘ Terra Gothica / príprava podkladov pre plánovanú publikáciu k stálej expozícii, obsahujúca texty, biografické a bibliografické data k autorom, ako aj umenovedné štúdie k tematickým okruhom stálej expozície a dielam zo zbierok galérie. Priebežný stav príprav katalógu v rámci
publikácií galérie o zbierkach.
► VÝSTUP: pravidelne publikované profily autorov v rámci sociálnych sietí a realizácia dvoch
publikácií GUS (podpora MK SR): Jubilanti 2013-2014 / ISBN: 978-80-89081-47-9; Dvojice
(Čarnoký & Tkáčiková) / ISBN: 978-80-89081-48-6; viď str. 19.
Spracovala: Mgr. Lucia Benická, riaditeľka GUS

VII.3. ] AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ A DOKUMENTÁCIA ZBIEROK, KNIŽNICA
► Akvizičná činnosť 2014
Odbor
Maliarstvo
Sochárstvo
Kresba
Grafika
Iné média
Úžitkové umenie
Fotografia

Prírastky ks /
prír.č.
43
1
3
x
3
x
7

Kúpa ks /
prír.č.
4
x
x
x
x
x
5

Dar ks /
prír.č.
18
1
3
0
3
0
2

Prevod ks /
prír.č.
21
x
x
x
x
x
x

Prírastky spolu:

57

9

27

21

€ 65 858,49

€ 7 100,00

€ 44 900,00

€ 13 858,49

Hodnota celkom:

Komisia pre tvorbu zbierok pri GUS zasadala 1x (9. 9. 2014).

► Evidencia zbierok / komplet GUS 2014
V knihe prírastkov
Odbor

Skatalogizované

V elek. podobe

prír.č.

ks

prír.č.

ks

počet

Maliarstvo

573

573

573

573

573

Sochárstvo

121

124

121

124

124

Kresba

959

965

959

965

965

Grafika

221

225

221

225

225

Iné média

11

11

11

11

11

Úžitkové umenie

24

24

24

24

24

Fotografia

59

59

59

59

59

1968

1981

1968

1981

1981

Zbierky spolu:

► Knižnica galérie / stav :
 počet knižničných jednotiek k 31.12.2014

1 417

 počet knižničných jednotiek v elek. podobe

1 141

 prírastky za daný rok

82

 z toho získané darom

52

 z toho kúpou

30

 počet titulov dochádzajúcich periodík

3

 návštevníci knižnice prezenčné a absenčné

2+7

 náklady na nákup literatúry r. 2014

€ 289,92

Spracovala: Klára Burociová, dokumentátorka GUS
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VII.4. ] BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY
► ELEKTRONICKÉ ODKAZY / VÝSTAVY REALIZOVANÉ V GUS
↘ Jubilanti / Jubilees 2013
1. GUS Hanula. [online]. 19.12.2013. snv.sk. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na internete:
<http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=14&videoDIR=131219&videoID=131219-2>.

2. Jubilanti 2013. [online]. spisskanovaves.eu. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na internete:
<http://www.spisskanovaves.eu/system/akcie/detail_akcie/action/SINGLE/jubilanti-2013/index.html>.

3. Výstava Jubilanti 2013 v Galérii umelcov Spiša. [online]. 13.02.2014. regina.rtvs.sk. Dostupné na internete:
<http://ke.regina.rtvs.sk/clanky/kultura/19465/vystava-jubilanti-2013-v-galerii-umelcov-spisa>.

4. Galéria umelcov Spiša - stále expozície, výstavy. [online]. 8.7.2014. novoveský korzár.sk. [cit. 2014-07-15].
Dostupné na internete: <http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7271739/spisskonovovesky-infoservis-8-14jula.html>.

5. Aktuálne výstavy – január 2014. [online]. Január 2014. chata horáreň.sk. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na
internete: <http://www.chatahoraren.sk/kultura/januar.pdf>.

6. Galéria umelcov Spiša - stále expozície, výstavy. [online]. 04.03.2014. novoveský korzár.sk. [cit. 2014-07-15].
Dostupné na internete: <http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7119372/novovesky-infoservis-4-11marca.html>.

↘ Čerenie vôd / Za veľkou mlákou Stirring The Waters / Beyond The Pond
1. Čerenie vôd / Za veľkou mlákou. [online]. spisskanovaves.eu. Dostupné na internete:
<http://www.spisskanovaves.eu/system/akcie/detail_akcie/action/SINGLE/cerenie-vod-za-velkoumlakou/index.html>.

2. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Spis Artist's Gallery in Spisska Nova Ves. [online]. muzeum.sk
Dostupné na internete: <http://www.muzeum.sk/?obj=galeria&ix=gussnv>.

3. Ambasády. Top social mentions. [online]. social-peek.com. Dostupné na internete: <http://www.socialpeek.com/Keywords/ambas%C3%A1dy>.

4. American Representation at Sculpture and Object XVIII . [online]. 2013. the sculpture center.org. [cit. 201407-15]. Dostupné na internete:
<http://www.sculpturecenter.org/show_details/2013_Summer_Bratislavia.html>.

5. Čerenie vôd – Za veľkou mlákou / Stirring the waters – Beyond the pond. [online]. 2014. the sculpture
center. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na internete:
<http://www.sculpturecenter.org/show_details/2013_Bratislavia/GUS_Stirring%20Water_invite.pdf>.

6. GUS Hanula. [online]. 19.december 2013. snv.sk. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na internete:
<http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=14&videoDIR=131219&videoID=131219-2>.

↘ Petr Jedlička / Života běh
1. Trojvýstava v GUS. [online]. 24.04.2014. snv.sk [cit. 2014-08-30]. Dostupné na internete:
<http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=10&videoDIR=140424&videoID=140424-2>.

2. Petr Jedlička: Života beh. [online]. ssn.sk. Dostupné na internete: <http://www.ssn.sk/petr-jedlicka-zivotabeh/>.

3. Petr Jedlička (CZ): Života běh. [online]. spisskanovaves.eu Dostupné na internete:
<http://akcie.spisskanovaves.eu/kultura_a_volny_cas/detail/action/SINGLE/petr-jedlicka-cz-zivotabeh/index.html>.

4. Vernisáže výstav Petr Jedlička: Života běh, Zostane to v rodine, Stanice kalvárie. [online]. akcuj.cz. Dostupné
na internete: <http://www.akcuj.cz/udalosti-historie/247712/vernisaze-vystav-petr-jedlicka-zivota-behzostane-to-v-rodine-stanice-kalvarie/>.

5. V Galérii umelcov Spiša vystavuje český výtvarník Petr Jedlička. [online]. 31.3.2014. k13.sk. Dostupné na
internete: <http://www.k13.sk/v-galerii-umelcov-spisa-premierovo-vystavia-tvorbu-ceskeho-vytvarnikapetra-jedlicku/>.

6. Vernisáž výstav: Života běh, Zostane to v rodine, Krížová cesta. [online]. arelax.sk. Dostupné na internete: <
http://www.arelax.sk/sk/node/1579>.
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↘ Zostane to v rodine
1. Trojvýstava v GUS. [online]. 24.04. 2014. snv.sk [cit. 2014-08-30]. Dostupné na internete:
<http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=10&videoDIR=140424&videoID=140424-2>.

2. Zostane to v rodine. [online]. spisskanovaves.eu Dostupné na internete:
<http://www.spisskanovaves.eu/kultura_a_volny_cas/detail/action/SINGLE/zostane-to-vrodine/index.html>.

3. Zostane to v rodine. [online]. gmb.sk Dostupné na internete:
<http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/zostane-to-v-rodine>.

4. Zostane to v rodine / Vstupy detí do tvorby rodičov – umelcov (a naopak). [online]. ssn.sk. Dostupné na
internete: <http://www.ssn.sk/zostane-to-v-rodine-vstupy-deti-do-tvorby-rodicov-umelcov-a-naopak/>.

5. Vernisáže výstav Petr Jedlička: Života běh, Zostane to v rodine, Stanice kalvárie. [online]. akcuj.cz. Dostupné
na internete: <http://www.akcuj.cz/udalosti-historie/247712/vernisaze-vystav-petr-jedlicka-zivota-behzostane-to-v-rodine-stanice-kalvarie/>.

6. Vernisáž výstav: Života běh, Zostane to v rodine, Krížová cesta. [online]. arelax.sk. Dostupné na internete: <
http://www.arelax.sk/sk/node/1579>.

7. Zostane to v rodine. [online]. 2014. sk.staysleep.eu. [cit. 2014-09-10]. Dostupné na internete:
<http://sk.staysleep.eu/hladaj/detailPodujatie/tab/udaje/id/1675>.

8. Zostane to v rodine. [online]. 2014. pluska.sk [cit. 2014-09-23]. Dostupné na internete:
<http://www.pluska.sk/servis/kalendar-vystav/exhibition-detail.html?i_p3=228184>.

9. Zostane to v rodine. [online]. Apríl 2014. Terra Incognita.sk. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na internete:
<http://www.terraincognita.sk/sk/zostane-to-v-rodine>.

↘ Fero Guldán / Stanice kalvárie
1. Krížová cesta očami Fera Guldana. [online]. 18.04.2014. snv.sk. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na internete:
<http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=10&videoDIR=140418&videoID=140418-3>.

2. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. [online]. muzeum.sk Dostupné na internete:
<http://www.muzeum.sk/?obj=galeria&ix=gussnv>.

3. Zostane to v rodine. [online]. gmb.sk Dostupné na internete:
<http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/zostane-to-v-rodine>.

4. Zostane to v rodine / Vstupy detí do tvorby rodičov – umelcov (a naopak). [online]. ssn.sk. Dostupné na
internete: <http://www.ssn.sk/zostane-to-v-rodine-vstupy-deti-do-tvorby-rodicov-umelcov-a-naopak/>.

5. Vernisáže výstav Petr Jedlička: Života běh, Zostane to v rodine, Stanice kalvárie. [online]. akcuj.cz. Dostupné
na internete: <http://www.akcuj.cz/udalosti-historie/247712/vernisaze-vystav-petr-jedlicka-zivota-behzostane-to-v-rodine-stanice-kalvarie/>.

6. Vernisáž výstav: Života běh, Zostane to v rodine, Krížová cesta. [online]. arelax.sk. Dostupné na internete: <
http://www.arelax.sk/sk/node/1579>.

7. Stanice Kalvárie. [online]. Terra Incognita. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na internete:
<http://www.terraincognita.sk/sk/stanice-kalvarie>.

8. Stanice Kalvárie. [online]. 27. marec 2014. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na internete:
<http://www.123link.sk/stanice-kalvarie/>.

↘ Jubilanti / Jubilees 2014
1. Jubilanti 2014 a Album venovaný Jozefovi Haščákovi. [online]. 11.07.2014. snv.sk Dostupné na internete:
<http://www.snv.sk/?tvarchiv=1&videoID=140711-3>.

2. Zo zbierok GUS: Jubilanti 2014. [online]. spisskanovaves.eu Dostupné na internete:
<http://akcie.spisskanovaves.eu/kultura_a_volny_cas/detail/action/SINGLE/zo-zbierok-gus-jubilanti2014/index.html>.

3. Vernisáž výstav „2v1“ so sprievodným programom. [online]. akcuj.cz. Dostupné na internete:
<http://www.akcuj.cz/udalosti-historie/350302/vernisaze-vystav-2v1-so-sprievodnym-programom>.

4. Jubilanti 2014 – zo zbierok galérie. [online]. 01.07.2014. reporter24.sk. [cit. 2014-11-14]. Dostupné na
internete: <http://www.reporter24.sk/clanky/jubilanti-2014-zo-zbierok-galerie/>.

31

5. Jubilanti 2014 – zo zbierok galérie. [online]. Júl 2014. kam do mesta.sk. [cit. 2014-07-14]. Dostupné na
internete: <http://www.kamdomesta.sk/spisska-nova-ves/kulturne-institucie/galerie/galeria-umelcovspisa/jubilanti-2014-zo-zbierok-galerie>.
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