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I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 

1. Úlohy a miesto kultúrnej organizácie v národnom systéme kultúrnych organizácií 

 

1.1 Poslanie kultúrnej organizácie a funkcie, vyplývajúce z plnenia mestských, regionálnych, 

krajských, príp. medzinárodných funkcií kultúrnej organizácie, porovnanie kvantitatívnych 

a kvalitatívnych výstupov činnosti 

 

Považská galéria umenia so sídlom v Žiline je inštitúcia s mestskou, regionálnou a 

celoslovenskou pôsobnosťou – jej zónou pôsobenia (danou zriaďovacou listinou) je oblasť 

Horného Považia – okresy Bytča a Žilina. Jej prioritným poslaním je podpora kvalitného 

výtvarného a vizuálneho umenia, ale aj praxe teórie a histórie umenia, tak aby zvýšila aktívnosť 

regiónu svojho pôsobenia pre život jeho obyvateľov a návštevníkov. Galéria sa venuje výskumu 

umenia 20. a 21. storočia – táto orientácia je daná najmä charakteristikou jej zbierkového fondu, 

jeho špecifikáciou je kresba a umenie nových médií po roku 1990. Činnosť galérie vychádza zo 

Zákona o Múzeách a galériách – v zmysle nadobúdania a správy zbierok a venuje sa činnostiam 

šíriacim povedomie a vzdelanie o výtvarnom umení. Svoje aktivity vykonáva najmä v budove 

lokalizovanej v centre Žiliny, ale aj mimo nej. Cieľom pôsobenia galérie je byť otvoreným, 

dôstojným, priateľským a komunikatívnym prostredím, vo svojom výstavnom a vzdelávacom 

profile tak ponúka výstavy a podujatia pre všetky vekové a vzdelanostné kategórie. 

 

1.2 Plnenie úloh v roku 2020 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít určených v 

pláne činnosti na rok 2020, plnenie vedecko-výskumných úloh a podobne) 

Rok 2020 bol v oblasti galérie špecifickým z dvoch dôvodov: prvým z nich bola pandemická 

situácia, ktorá sa odrazila najmä na uzatvorení/čiastočnom uzatvorení galérie pre verejnosť 

v trvaní cca 3,5 mesiaca (v období od 13.3. do 7.5. bola uzatvorená úplne, v období od 10.11 do 

19.12.2020 bola otvorená len pri dodržaní prísnych pandemických opatrení – stanovený počet 

návštevníkov na m
2
, od 19.12. do konca roka 2020 bola zatvorená úplne). Výstavná sezóna bola 

teda situovaná na začiatok roka, ktorý je však z hľadiska návštevnosti spravidla slabším obdobím 

a na leto a jeseň, ktoré sú naopak pravidelne silnejším obdobím v návštevnosti. Zároveň, mimo 

krátkeho obdobia prvých mesiacov roka 2020, nebolo možné realizovať návštevy 

organizovaných školských skupín. Druhým dôvodom bola dlhodobá PN štatutára galérie – od 

konca mája 2020 do 30.11.2020, v stanovenom rozsahu jeho kompetencií bol zastupovaný 

internou historičkou umenia a manažérkou grantových projektov. Na pozíciu riaditeľa/riaditeľky 

Považskej galérie umenia v Žiline boli v roku 2020 uskutočnené dve výberové konania, od 

1.12.2020 je na základe výsledkov výberového konania z októbra 2020 poverená vykonávaním 

funkcie riaditeľky Mgr. Miroslava Sikorová, ktorá v galérii dovtedy pôsobila ako historička 

umenia. 

 

Popri dodržiavaní protipandemických opatrení (uzatvorenie, resp. sprísnený režim v regulácii 

počtu návštevníkov a aplikovaním home office, prekážky v práci podľa § 142 Zákonníka práce) 
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bolo v galérii nutné upraviť pôvodný výstavný plán a plán sprievodných podujatí, pričom jedna 

výstava (TO SME MY 2020 spolupráci so Súkromnou školou umeleckého priemyslu) bola 

realizovaná v upravenej podobe iba v on-line verzii. Galéria fyzicky zrealizovala 4 výstavné 

podujatia v hlavných priestoroch na prvom poschodí. Časť plánovaných na jeseň a prelom roku 

2020/2021 musela z dôvodu druhej vlny pandémie preložiť do roku 2021 – šlo o projekty 

podporené dotáciami z Fondu na podporu umenia. 

 

V júli 2020 bolo zvýšené vstupné na výstavy a expozície spolu s optimalizovaním 

rodinného/zľavneného vstupného. Zvýšením vstupného sa podarilo zabrániť úplnému prepadu 

zisku stanoveného Rozpisom záväzných ukazovateľov, takto sa podarilo dosiahnuť 0,83 % 

príjmu podľa stanoveného Rozpisu určujúceho výšku príjmov 1,5 % z rozpočtu galérie na rok 

2020. Výpadok bol spôsobený najmä nemožnosťou získať podiel na vstupnom z organizovaných 

školských skupín, ktoré inak každoročne tvoria viac než polovičný objem tržieb zo vstupného.  

 

Na odborné činností galérie (akvizície, výstavy, expozície a reštaurovanie) galéria v roku 2020 

získala dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 45350 €, čím sa galéria zaradila medzi 

najúspešnejších žiadateľov spomedzi galérií zriaďovaných Žilinským samosprávnym krajom.  

 

Rok 2020 nás nasmeroval do intenzívnejšieho ho využívania on-line prezentácie, počas prvej 

vlny pandémie bola na webe galérie zriadená nová sekcia Galéria z domu, kde okrem on-line 

prístupných výstav, galéria ponúkla aj informačno-obrazové formáty: „2538 diel od 69 autorov 

zo Žiliny a okolia“, Pootvorenie archívu PGU v Žiline – zamerané najmä na prezentáciu diel zo 

zbierkového fondu galérie a sprístupňovanie nedostupných archívnych materiálov (reprodukcie, 

unikátne zdigitalizované videodokumenty) k výstavám a kurátorským projektom, realizovaným 

v 90. rokoch odborne interpretovaných z pozície dnešného časového odstupu. 

 

Vedecko-výskumná práca, akvizičná činnosť, údržba zbierkového fondu, zlepšenie užívateľskej 

infraštruktúry galérie v roku 2020 v podmienkach pandemického uzavretia: 

1. realizácia výskumných projektov: príprava monografie Stana Masára (riešiteľka M. Sikorová-

Putišová), výskum Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila (riešiteľka M. Sikorová-Putišová, 

externe: Marcel Benčík). Výstupmi v roku 2021 bude nová expozícia intermédií a mediálneho 

umenia po roku 1990, katalóg a sprievodca k nej, monografia a výstava tvorby S. Masára) 

2. získanie akvizícií: galéria zakúpila (z dotácie od FPU) tri dôležité a priestorovo veľkorysé 

videoinštalácie z 90. rokov – autorov Petra Igora Meluzina, Petra Rónaia a Juraja Bartusza - ich 

získaním sa ich podarilo zachrániť pred zánikom – išlo o in-situ realizované diela, ktoré pre 

dobovo technickú náročnosť nebývali reprízované, no sú ťažiskovými dielami videoumenia 90. 

rokov. Galéria tým napĺňala svoju stratégiu získavať a uchovávať diela mediálneho 

a intermediálneho umenia, ktorým hrozí vysoké riziko zániku. Ďalej bolo zakúpené (z dotácie 

FPU) dielo Rudolfa Sikoru – popredného konceptuálneho umelca pôvodom zo Žiliny 

a vyjednaný dar pre rok 2021 jeho troch diel – ikonických Výkričníkov, ktoré boli prezentované 

aj v prestížnom Art Institute of Chicago. 
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3. Z prostriedkov dotácie FPU boli zreštaurované 3 diela Vincenta Hložníka z obdobia 40. rokov, 

ktoré patria medzi ťažiskové diela/prezentované artefakty v stálej expozícii jeho diel v galérii. 

Reštaurovanie bolo vykonané dodávateľsky.   

4. Za účelom zlepšovania užívateľskej infraštruktúry galérie pre návštevníka bol po výrazne 

dlhom období revitalizovaný priestor prezenčnej odbornej knižnica – vymaľovaním, opravou 

svietidiel, úpravou mobiliáru/políc, nábytku. Bol zrekonštruovaný priestor toaliet pre 

návštevníkov na 1. poschodí. Náklady na revitalizáciu a rekonštrukciu pochádzali z rozpočtu 

galérie. 

 

 

Expozičná a výstavná činnosť: 

V roku 2020 sa v galérii uskutočnilo 5 výstav dostupných fyzicky: Silvia Saparová/Flashback, 

cyklické podujatie Mesiac architektúry v PGU Žilina konaný v spolupráci s Slovenskou 

komorou architektov a Spolkom architektúry Slovenska, v rámci ktorého svoju tvorbu 

predstavila aj žilinská architektka Ľuba Koreňová, výstava Fellini a sladký život Talianska ako 

súčasť festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj, výstava malieb Juraja Kollára – Plató a trienále 

EKOPLAGÁT organizované v spolupráci s Správou Národného parku Malá Fatra. Galéria tiež 

sprístupňovala dve stále expozície 

 

Kultúrno – vzdelávacia činnosť:  

Činnosť úseku bola výrazne poznamenaná obmedzeniami, ktoré určovali počet účastníkov – 

predovšetkým nebolo možné realizovať komentované prehliadky organizovaným školským 

skupinám. V galérii sa konali predovšetkým komentované prehliadky, pokrývajúce aj 

interaktívnu prehliadku pre deti z Letného Kreativ Kempu – k expozícii Prvé múzeum intermédií 

II, pokračoval osvedčený program spolupráce s Komunitným centrom na Predmestí pre deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalej sa v galérii uskutočnil formát Jarné prázdniny 

zameraný na interpretáciu diel zo stálych expozícií. Galéria v svojich priestoroch hostila 6. 

ročník populárneho formátu Maľuj podľa seba – súťažný formát maľovania 10 mladých 

výtvarníkov v spolupráci s Emócia Gallery. 

 

1.3. Potenciálne používateľské zázemie: 

Počet obyvateľov regiónu Horné Považie: cca 260 000 

mesto Žilina: cca 81 000  

mesto Rajec: cca 5 800  

mesto Rajecké Teplice: cca 3000  

mesto Bytča: cca 12 300 

Ďalší potencionálni návštevníci regiónu – turisti, školy mimo regiónu Horné Považie 
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2. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie, priestorové podmienky, 

výstavba, rekonštrukcie 

 

2.1. Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie 

(počet spravovaných nehnuteľností, názov, súpisné číslo, parcelné číslo, číslo LV, vecné 

bremená, plocha centrálneho objektu, pobočiek, expozícií...) 

 

Galéria má v správe budovu Považskej galérie umenia v Žiline na Štefánikovej ulici č. 2, ktorá 

podľa výpisu z listu vlastníctva č. 6194 je zapísaná na Správe katastra Žilina pod súpisným 

číslom 996 na parcele č. 1825, ťarchy bez zápisu, výmera 1213 m², ďalej pozemok parc.č. 229/2 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m². 

Od roku 2015 má naša organizácie v správu budovu Ciachovne bez súpisného čísla postavenú na 

pozemku registra C KN parcela č. 1823/3, druh stavby 18 - budova technickej vybavenosti, druh 

chránenej nehnuteľností - nehnuteľná kultúrna pamiatka. 

 

2.2. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností 

 

Stavebno-technický stav budovy na Štefánikovej ulici je vyhovujúci, nie však bez nedostatkov. 

Nevyhnutnou je rekonštrukcia strechy, plochých aj vodorovných častí a strešnej izolácie 

z dôvodu zatekania do interiéru podkrovia. V roku 2021 bude vykonané verejné obstarávanie a 

rekonštrukcia. Z obhliadky suterénnych priestorov vyplýva nutnosť odizolovania budovy 

z dôvodu neustáleho vlhnutia 1. nadzemného podlažia. Potrebná je oprava omietky a úprava 

fasády objektu z vnútorného nádvoria. Z hľadiska dostupnosti galérie je prioritou vybudovanie 

výťahu, ktorý zjednoduší prepravu diel a umožní bezbariérový vstup na poschodia pre matky 

s kočíkmi, telesne hendikepovaných ľudí a seniorov. Potrebné je vymeniť dvoje vstupné dvere 

do výstavných priestorov na 1. poschodí za väčšie (zväčšenie dverných otvorov), keďže ich malý 

súčasný rozmer komplikuje pravidelne manipuláciu s veľkorozmernými dielami. 

Sú pripravené projektové štúdie a vykonávací projekt na opravy a rekonštrukciu objektu 

Ciachovne.  

 

 

2.3. Súpis spravovaných národných kultúrnych pamiatok 

 

- NKP Ciachovňa 

- pozemok v Kláštore Jezuitov 

 

2.4. Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť (plocha, prevádzkové náklady 

jednotlivo podľa objektov) 

 

Expozičné priestory:         530,48 m² 

Výstavné priestory:          739,60 m² 
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Depozitárne priestory:        156,00 m² 

Pracovné priestory:         219,13 m² 

Dielne:             40,15 m² 

Ubytovacie priestory:         70,05 m² 

Iné priestory:          321,81m² 

 

2.5. Prevádzkované priestory prenajaté iným – názov subjektu, plocha a cena prenájmu 

Názov subjektu/ plocha, cena /za m², ročný prenájom: 

 

Ing. Alena Voštenáková Emócia, Bernolákova 2201/24, 010 01 Žilina: Emócia 132,50 m², 

50,00 €/ m², ročne 6625,00 €. 

Celková suma za prenajaté priestory za rok 2020  bola 5373,58 €. 

K 31.12.2020 evidujeme pohľadávky na nájomnom vo výške 404,94 €. 

 

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, ul. Republiky 1, 010 01 Žilina: 94,5 m2, 10.710,00 €.  

Celková suma za prenajaté priestory za rok 2020 bola hradená z prostriedkov ŽSK. 

K 31.12.2020 neevidujeme pohľadávky na nájomnom, ani na službách spojených s nájmom. 

 

2.6. Prevádzkované priestory prenajaté od iných subjektov: názov subjektu, plocha a cena 

nájmu:  

 

Považská galéria umenia nemá prenajaté priestory od iných subjektov. 

 

2.7. Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov) spolu, 

z toho za rok 2020: 

 

V roku 2020 neboli realizované žiadne rekonštrukcie budovy. 

 

2.8. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií: 

 

Výmena vstupných dverí na schodisku v časti vstupu do kancelárskych priestorov PGU, 

oprava a servis kamerového systému, oprava EZS, vodoinštalačné práce a reštaurovanie diel 

zbierkového fondu PGU.  

Náklady na  opravu a údržbu boli celkom 11.312,16 €, z toho reštaurovanie diel bolo 

financovaných zo zdrojov Fondu na podporu umenia vo výške 6 000 € a 667 € zo zdrojov 

Považskej galérie umenia. 

 

2.9. Vozový park (počet osobných a nákladných vozidiel, typ, rok výroby, počet najazdených 

kilometrov, technický stav vozidiel)  

 

Príloha č. 1. Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  
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2.10. Poistenie majetku – skutočnosť, požiadavka (objem finančných prostriedkov rozčlenených 

podľa jednotlivých objektov) 

 

Príloha č. 2. Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK   

 

 

2.11. Poistenie zbierkového fondu – skutočnosť, požiadavka 

 

Zbierkový fond je poistený. 

 

2.12. Plnenie úloh na úseku BOZP, PO (uveďte, či je plnenie úloh zabezpečené vlastnými 

pracovníkmi, príp. dodávateľsky) 

 

Je zabezpečené dodávateľsky firmou BEZPO – Stanislava Belohorcová, Žilina. 

 

3. Návštevnosť kultúrnej organizácie 

 

Príloha č. 3 Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  

 

4. Ročné dane z nehnuteľností 

 

Prílohu č. 4 Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácia  v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

 

5. Riadiaca a kontrolná činnosť 

 

5.1. Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti 

 

Na ekonomickom úseku bolo v roku 2020 vykonaných spolu 5 vnútorných kontrol, z toho štyri 

na pokladni a jedna kontrola troch účtov Považskej galérie umenia. 

 

5.2. Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov (Útvar hlavného kontrolóra ŽSK, 

kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších subjektov...)  

 

V roku 2020 v Považskej galérií umenia neboli vykonané vonkajšie kontroly. 

 

6. Vzájomná koordinácia a kooperácia 

 

6.1. Spolupráca kultúrnych organizácií zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s mestami, obcami a 3. 

sektorom  
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Príloha č. 5 Spolupráca kultúrnych organizácií zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s mestami, obcami a 3. sektorom   

                                           

6.2. Medzinárodná spolupráca – prehľad subjektov a aktivít  

 

Príloha č. 6 Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  

 

 

7. Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku 2020 

 

7.1. Otváracie hodiny centrálneho objektu na Štefánikovej ulici 

 

utorok - sobota: 9:00 - 17:00, obedňajšia prestávka od 12.00 hod do 12.30 hod. 

nedeľa: 10:00 - 16:00, obedňajšia prestávka od 12.00 hod do 12.30 hod. Odkedy je galéria 

v nedeľu uzavretá 

 

7.2. Otváracie hodiny pobočiek, expozícií 

 

Považská galéria umenia nemá žiadne pobočky. 

 

7.3. Týždenný výpožičný čas (galerijná knižnica) 

 

utorok – piatok: 10.00-17.00 po dohode so zodpovedným zamestnancom 

 

7.4.Výška vstupného v jednotlivých objektoch 

jednotlivé expozície: 2 € 

všetky expozície: 5 € 

 

7.5. Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, študenti, množstevné zľavy... ) 

žiaci, študenti, seniori, karty ISIC, ITIC: 

jednotlivé expozície: 1 € 

všetky expozície: 2,50 € 

 

rodinné vstupné (2 dospelí + 2 a viac detí): 

jednotlivé expozície: 5 € 

všetky expozície: 13 € 

 

Organizované školské skupiny: 1 € 

 

Voľný vstup: ZŤP, vojnoví veteráni, deti do 6 rokov (vrátane), držitelia Jánskeho plakety, 

držitelia kariet ICOM, RGS, Zväz múzeí na Slovensku, AICA, Asociace muzeí a galerií ČR, 

držitelia novinárskych preukazov – PRESSdozor organizovaných školských skupín.študenti 

humanitných a výtvarných odborov 
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8. Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie, sponzorské príspevky, 

fundraising  

 

Príloha č. 8 Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK   

 

9. Personálna oblasť, personálne vybavenie  

 

Príloha č. 9 Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

 

9.1. Kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra zamestnancov 

 

počet zamestnancov k 31. 12. 2020:              14 osôb 

počet pracovníkov vo fyzických osobách:     14 osôb 

počet odborných pracovníkov:      7 osôb, z toho 5 VŠ, 2 ÚSO 

odbornú prax spĺňa:        7 osôb 

ekonomický pracovník:       2 osoby 

hospodárski pracovníci:       5 osôb 

 

Veková štruktúra zamestnancov 

 

do 30 rokov:        1 zamestnanec 

od 30 – 40 rokov:        0 zamestnancov 

od 40 – 50 rokov:        5 zamestnancov 

nad 50 rokov:         8 zamestnancov 

 

9.2. Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné miesta, 

aktivační zamestnanci 

 

Zamestnanci na dohody o pracovnej činnosti a vykonaní práce 14 

Sezónni zamestnanci          0 

chránené pracovné miesta         0 

aktivační zamestnanci         2 

 

9.3. Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov: 

 

V Považskej galérií umenia v Žiline nie je žiadne neobsadené pracovné miesto. 

 

9.4. Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov + zdôvodnenie 

Považská galéria umenia nezaznamenala neobsadené pracovné miesta dlhšie ako 6 mesiacov. 
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10. Práca s dobrovoľníkmi. 

 

10.1. Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností (2) 

10.2. Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti) (0) 

 

11.  Public relations 

 

11.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno odborného 

pracovníka, názvy a počty publikačných výstupov 

 

 

 

Mgr. Miroslava Sikorová, historik umenia: 11 

Sikorová-Putišová, Mira: Videoinštalácie Petra Rónaia, Petra Meluzina a Jany Želibskej v prvej 

tretine 90. rokov – definovanie autorského kódu. In: Jazdec – revue súčasného výtvarného 

umenia. ISSN 1338–077X, 2020, roč. XI, č. 36, s. 16-17 

 

Sikorová, Putišová, Mira.: 90. roky prostredníctvom výstav a textových reflexií. In: Jazdec – 

revue súčasného výtvarného umenia. ISSN 1338–077X, 2020, roč., XI, č. 39, s. 16-17 

 

Sikorová, Putišová, Mira: Archeológia emócií. Rozhovor s Veronikou Rónaiovou, dostupné na: 

https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/veronika-ronaiova-1-archeologia-

emocii/ 

 

Sikorová, Putišová, Mira: Vygumovaná výstava. Rozhovor s Veronikou Rónaiovou, dostupné 

na: https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/veronika-ronaiova-2-

vygumovana-vystava/ 

 

Sikorová-Putišová, Mira: Vrstvenia. Rozhovor s Veronikou Rónaiovou, dostupné na: 

https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/veronika-ronaiova-3-vrstvenia/ 

 

Sikorová-Putišová, Mira: Dedičstvo. Rozhovor s Veronikou Rónaiovou, dostupné na: 

https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/veronika-ronaiova-4-dedicstvo/ 

 

Sikorová-Putišová, Mira: Zo zberných surovín do Otvoreného ateliéru. Rozhovor so Stanom 

Masárom a Vladimírom Kordošom, dostupné na: https://www.artdispecing.sk/tv-

channel/dialogy-s-vytvarnikmi/vladimir-kordos-1-zo-zbernych-surovin-do-otvoreneho-atelieru/ 

 

Sikorová-Putišová, Mira: Euklides hádže loptu do Sokrata. Rozhovor so Stanom Masárom 

a Vladimírom Kordošom, dostupné na: https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-

vytvarnikmi/vladimir-kordos-2-euklides-hadze-loptu-do-sokrata/ 

https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/veronika-ronaiova-1-archeologia-emocii/
https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/veronika-ronaiova-1-archeologia-emocii/
https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/veronika-ronaiova-2-vygumovana-vystava/
https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/veronika-ronaiova-2-vygumovana-vystava/
https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/veronika-ronaiova-3-vrstvenia/
https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/veronika-ronaiova-4-dedicstvo/
https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/vladimir-kordos-1-zo-zbernych-surovin-do-otvoreneho-atelieru/
https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/vladimir-kordos-1-zo-zbernych-surovin-do-otvoreneho-atelieru/
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Sikorová-Putišová, Mira: Človek nie je blázon. Rozhovor so Stanom Masárom a Vladimírom 

Kordošom, dostupné na https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/vladimir-

kordos-3-clovek-nie-je-blazon/ 

 

Sikorová-Putišová, Mira: ARTBASE/Stano Masár, dostupné na: 

https://www.youtube.com/watch?v=hBt43k6Ydic 

Sikorová-Putišová, Mira: ARTBASE/Tomáš Rafa, dostupné na: 

https://www.youtube.com/watch?v=9R9S6vr5LrA&t=350s 

 

 

11.2. Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti – počet titulov vlastných 

zamestnancov organizácie a počet titulov iných autorov o organizácii. 

 

Vlastní zamestnanci organizácie:  

 

Sikorová-Putišová, Mira: Večer na tému: To najlepšie, čo doma máme? O úskaliach akvizičných 

politík, dostupné na: https://devin.rtvs.sk/clanky/temy/239469/vecer-na-temu-to-najlepsie-co-

doma-mame?fbclid=IwAR2Ve7FtIWbeoc7ElCwz5JL8CMJyd6MaoTKz_ZKqiwLEm3Dq72-

D145z_2A  

Kubišová, Veronika: EKOPLAGÁT žije. In: MY Žilinské noviny č.  40, 5.10.-11.10.2020 

Mazúr, Milan: Fellini a sladký život Talianska v galérii. In: MY Žilinské noviny, č. 20-21/2020, 

Milan Mazúr: Mesiac architektúry bude v Považskej galérii umenia tento rok jubilejný. In: 

Žilinský večerník, č. 7 

Mazúr, Milan:  Mesiac architektúry bude v Považskej galérii umenia. In: MY Žilinské noviny, č. 

9/2020 

Mazúr, Milan: Nedokončené dielo  Ladislava Treskoňa. In: MY Žilinské noviny č. 19/2020 

 

19 titulov iných autorov o výstavách v dennej a periodickej tlači: 

Alexandra Janigová, Mesiac architektúry bude v Považskej galérii umenia tento rok jubilejný, 

Žilinský Večerník č.7, 11.2.2020 

Alexandra Janigová, Považská galéria prezentuje aj diela architektov z nášho regiónu, Žilinský 

Večerník č.8, 11.2.2020 

Branislav Koscelník, Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia 2020, MY Žilinské noviny 

č.6, 10.2.-16.-2.2020 

Branislav Koscelník, Milan Mazúr končí na čele Žilinskej galérie, MY Žilinské noviny č.18, 

27.4.-1.5.2020 

Michala Staníková, Kto zachráni Ciachovňu?, Žilinský Večerník č.21, 19.5.2020 

Alexandra Janigová, Výstava Fellini a sladký život Talianska v Považskej galérii umenia, 

Žilinský Večerník č.22, 26.5.2020 

Silvia Ruppeldtová, Zázračno sladkého života, Pravda č.XXX/123,29.9.2020 

https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/vladimir-kordos-3-clovek-nie-je-blazon/
https://www.artdispecing.sk/tv-channel/dialogy-s-vytvarnikmi/vladimir-kordos-3-clovek-nie-je-blazon/
https://www.youtube.com/watch?v=hBt43k6Ydic
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Alexandra Janigová, V Považskej galérii umenia pripravujú novú výstavu PLATÓ, Žilinský 

Večerník č.30, 21.7.2020 

Branislav Koscelník, Juraj Kollár v Považskej galérii, MY Žilinské noviny č.29,20.7.-26.7.2020 

Marek Jančuch, Výstava filmových plagátov v Považskej galérii, Žilinský Večerník č.25, 

16.6.2020 

Branislav Koscelník, Vybrali EKOPLAGÁTY, MY Žilinské noviny č.27,6.7. -12.7.2020 

Alexandra Janigová, Skladané obrazy Juraja Kollára v Považskej galérii umenia, Žilinský 

Večerník č. 32, 4.8.2020 

Alexandra Janigová, Finále výstavy Juraja Kollára obohatí 6. ročník výtvarnej akcie Maľuj 

podľa seba, Žilinský Večerník č.36, 2.9.2020 

Alexandra Janigová, Prehliadka plagátov EKOPLAGÁT 20 sa venuje ochrane prírody Žilinský 

Večerník č.38, 16.9.2020 

Branislav Koscelník, Za kultúrou do galérie, MY Žilinské noviny č. 35, 31.8.-6.9.2020 

Branislav Koscelník, Za kultúrou do galérie, MY Žilinské noviny č. 37, 7.9.-13.9.2020 

Alexandra Janigová, Kurátorka Dana Doricová: EKOPLAGÁT je aj po rokoch „komornou“ 

výstavou, Žilinský Večerník č.41, 6.10.2020 

Veronika Kubišová, EKOPLAGÁT žije, MY Žilinské noviny č.  40, 5.10.-11.10.2020 

Dana Doricová, Putovanie plagátmi Jána Rajlicha ml., Žilinský Večerník č. 44, 27.10.2020 

Alexandra Janigová, Považská galéria umenia prináša dokument z výstavy Juraja Bartusza, 

Žilinský Večerník č.45, 3.11.2020 

 

11.3. Ostatná prezenčná činnosť – konferencie, semináre, prednášky, besedy, tvorivé dielne, 

kluby a krúžky a pod. 

 

Komentované prehliadky:  

- prezentácia Prvé múzeum intermédií - interaktívna komentovaná prehliadka pre deti z Letného 

Kreativ Kempu  

- expozícia Vincenta Hložníka (na základe objednávky)  

  

Špecializované akcie:  

- spolupráca s Komunitným centrom na Predmestí  (10 stretnutí pre malé skupiny), kreslenie v 

galérii 

- Jarné prázdniny v PGU rodiny s deťmi  

 

Organizované školské skupiny:  

- návštevy tried základných a stredných škôl, ktorým bol poskytnutý výklad k vybraným 

expozíciám či prebiehajúcej výstave na 1. poschodí  

 

Iné akcie: 

- MAĽUJ PODĽA SEBA 6 . ročník v spolupráci s Emóciou Gallery (súťažné maľovanie 10 

výtvarníkov, workshop pre deti aj dospelých  
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- odovzdávanie vysvedčení absolventom SŠUP v Žiline 

- nahrávanie dokumentu k výstave Ekoplagát´20 pre študentov zo Strednej školy umeleckého 

priemyslu 

 

11.4. Web stránka organizácie, jej aktualizácia  

 

Web stránka www.pgu.sk bola v čase pandemického uzavretia a obmedzeného režimu dôležitou 

súčasťou propagácie organizácie a zdrojom informácií, týkajúcich sa organizácie. V roku 2020 

prešla úpravami v jej štruktúre a pribudla nová sekcia Galéria z domu, venovaná najmä on-line 

prezentáciám výstav a materiálov sprostredkujúcich obrazové a textové informácie o výstavách 

a projektoch z minulosti galérie, keď webové stránky neboli jej súčasťou. Informácie na stránke 

sú pravidelne aktualizované a kontrolované. V roku 2021 bude spravovaná interne, čo umožní 

výrazne flexibilnejšiu úpravu údajov. Okrem webovej stránky využíva PGU na propagáciu, 

informovanie, a komunikáciu s verejnosťou aj sociálne siete – Facebook (štandardný FB účet + 

stránka FB) a Instagram. V roku 2020 pribudlo 136 sledovateľov facebookovej stránky, ku 31. 

decembru 2020 ich bolo spolu 879, z toho 864 kontaktov označilo, že sa im stránka páčila. Na 

bežnom facebookom účte (slúži ako paralelný profil PGU na FB) pribudlo za rok 2020 okolo 

360 priateľov. ich aktuálny počet predstavuje 2453 kontaktov. Na instagramovom profile PGU 

(založenom v decembri 2019) sa počet sledovateľov koncom roka 2020 zvýšil na 300, 

v súčasnosti je ich 324. V priebehu roka 2020 galéria poskytovala informácie o činnosti a 

podujatiach prostredníctvom newslettra zasielaného v mesačnej periodicite. 

 

11.5 Edičná činnosť  

 

V roku 2020 Považská galéria umenia v Žiline nevydala žiadnu vlastnú publikáciu. 

 

11.6. Propagácia a prezentácia kulrúrnej organizácie v iných médiách (rozhlas, televízia) 

 

Médiá:  Rádio Devín, Rádio Expres, Rádio Slovensko, Rádio Frontinus  

Tlačové médiá:  MY Žilinské noviny, Žilinský večerník, Pravda 

Televízie:   TV RAJ, TA3  

 

Internetové médiá:  archinfo.sk, mojakultura.sk, pravda.sk, zilina.sk, dobrenoviny.sk, 

kamdomesta.sk, glob.zoznam.sk, teraz.sk, skolske.sk, krkszilina.sk, 

muzeum.sk, sopsr.sk, tikzilina.eu, registerkultury.gov.sk,  

zilinskyvecernik.sk, frontinus.sk, regionzilina.sk, muzeum.sk, 

webumenia.sk, artalk.cz 

 

 

 

https://www.pravda.sk/
http://www.zilina.sk/
https://www.dobrenoviny.sk/
https://kamdomesta.sk/
http://www.skolske.sk/
http://muzeum.sk/
http://www.tikzilina.eu/
https://registerkultury.gov.sk/
http://www.frontinus.sk/
http://www.regionzilina.sk/
http://muzeum.sk/
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12. Hospodárenie kultúrnej organizácie (tabuľka 641 Bežné transfery + slovný komentár). 

12.1. Hospodárenie kultúrnej organizácie 

 

Číslo účtu 

alebo skupiny Náklady 

Číslo riadku 2019 

2018 
Hlavná činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu: 

A B c 1 2 3 4 

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 001 39 812,21 0,00 39 812,21 33 266,37 

501 Spotreba materiálu 002 7 113,72 0,00 7 113,72 5 736,58 

502 Spotreba energie 003 31 978,49 0,00 31 978,49 27 527,29 

503 Spotreba ostatných neskladovateľných 

dodávok 

004 0,00 0,00 0,00 0,00 

504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 720,00 0,00 720,00 2,50 

51 Služby (r.007 až r.010) 006 26 669,99 0,00 26 669,99 41 289,23 

511 Opravy a udržiavanie 007 6 814,46 0,00 6 814,46 1 326,00 

512 Cestovné 008 293,10 0,00 293,10 627,74 

513 Náklady na reprezentáciu 009 69,98 0,00 69,98 79,59 

518 Ostatné služby 010 19 492,45 0,00 19 492,45 39 255,90 

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 011 187 392,48 0,00 187 392,48 157 712,63 

521 Mzdové náklady 012 131 056,73 0,00 131 056,73 112 881,77 

524 Zákonné sociálne poistenie 013 45 065,00 0,00 45 065,00 37 986,82 

525 Ostatné sociálne poistenie 014 0,00 0,00 0,00 0,00 

527 Zákonné sociálne náklady 015 11 270,75 0,00 11 270,75 6 844,04 

528 Ostatné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 1 740,51 0,00 1 740,51 2 309,01 

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00 

532 Daň z nehnuteľnosti 019 309,99 0,00 309,99 309,99 

538 Ostatné dane a poplatky 020 1 430,52 0,00 1 430,52 1 999,02 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

(r.022 až r.028) 

021 43 555,20 0,00 43 555,20 10 341,47 

541 

Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 

022 0,00 0,00 0,00 0,00 

542 Predaný materiál 023 0,00 0,00 0,00 0,00 

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 1,55 0,00 1,55 0,00 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 0,00 0,00 0,00 0,00 

546 Odpis pohľadávky 026 0,00 0,00 0,00 0,00 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 43 553,65 0,00 43 553,65 10 341,47 
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549 Manká a škody 028 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 

Odpisy, rezervy a opravné položky  z 

prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

(r.030+r.031+r.036+r.039) 

029 33 169,26 0,00 33 169,26 31 693,33 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

030 26 799,40 0,00 26 799,40 28 837,44 

 Rezervy a opravné položky z prevádzkovej 

činnosti (r.032 až r.035) 

031 6 369,86 0,00 6 369,86 2 855,89 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej 

činnosti 

032 0,00 0,00 0,00 0,00 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej 

činnosti 

033 4 192,00 0,00 4 192,00 1 404,00 

557 Tvorba zákonných opravných položiek z 

prevádzkovej činnosti 

034 2 177,86 0,00 2 177,86 1 451,89 

558 Tvorba ostatných opravných položiek z 

prevádzkovej činnosti 

035 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Číslo účtu 

alebo skupiny Náklady 

 

Číslo riadku 

2019 
 

2018 Hlavná činnosť 
Podnikateľská 

činnosť 
Spolu: 

A B c 1 2 3 4 

 Rezervy a opravné položky z finančnej 

činnosti (r.037+r.038) 

036 0,00 0,00 0,00 0,00 

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00 

559 Tvorba opravných položiek z finančnej 

činnosti 

038 0,00 0,00 0,00 0,00 

555 Zúčtovanie komlexných nákladov budúcich 

období 

039 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 040 1 699,63 0,00 1 699,63 1 676,46 

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00 

562 Úroky 042 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Číslo účtu alebo 

skupiny 

 

Náklady 

 

Číslo riadku 

2020  

 

2019 

 

Hlavná činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 

 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 001 41 882,89 0,00 41 882,89 39 812,21 

501 Spotreba materiálu 002 11 519,56 0,00 11 519,56 7 113,72 

502 Spotreba energie 003 30 253,33 0,00 30 253,33 31 978,49 

503 Spotreba ostatných neskladovateľných 

dodávok 

004 0,00 0,00 0,00 0,00 
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504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 110,00 0,00 110,00 720,00 

51 Služby (r.007 až r.010) 006 22 497,31 0,00 22 497,31 26 669,99 

511 Opravy a udržiavanie 007 11 312,16 0,00 11 312,16 6 814,46 

512 Cestovné 008 102,24 0,00 102,24 293,10 

513 Náklady na reprezentáciu 009 126,18 0,00 126,18 69,98 

518 Ostatné služby 010 10 956,73 0,00 10 956,73 19 492,45 

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 011 187 721,33 0,00 187 721,33 187 392,48 

521 Mzdové náklady 012 137 162,39 0,00 137 162,39 131 056,73 

524 Zákonné sociálne poistenie 013 43 120,12 0,00 43 120,12 45 065,00 

525 Ostatné sociálne poistenie 014 0,00 0,00 0,00 0,00 

527 Zákonné sociálne náklady 015 7 438,82 0,00 7 438,82 11 270,75 

528 Ostatné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 1 752,01 0,00 1 752,01 1 740,51 

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00 

532 Daň z nehnuteľnosti 019 370,31 0,00 370,31 309,99 

538 Ostatné dane a poplatky 020 1 381,70 0,00 1 381,70 1 430,52 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

(r.022 až r.028) 

021 32 100,09 0,00 32 100,09 43 555,20 

 

541 

Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 

 

022 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

542 Predaný materiál 023 0,00 0,00 0,00 0,00 

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 0,00 0,00 0,00 1,55 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 0,00 0,00 0,00 0,00 

546 Odpis pohľadávky 026 0,00 0,00 0,00 0,00 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 32 100,09 0,00 32 100,09 43 553,65 

549 Manká a škody 028 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

55 

Odpisy, rezervy a opravné položky z 

prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

(r.030+r.031+r.036+r.039) 

 

029 

 

37 269,61 

 

0,00 

 

37 269,61 

 

33 169,26 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

030 25 082,17 0,00 25 082,17 26 799,40 

 Rezervy a opravné položky z prevádzkovej 

činnosti (r.032 až r.035) 

031 12 187,44 0,00 12 187,44 6 369,86 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej 

činnosti 

032 0,00 0,00 0,00 0,00 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej 

činnosti 

033 8 557,69 0,00 8 557,69 4 192,00 

557 Tvorba zákonných opravných položiek z 

prevádzkovej činnosti 

034 3 629,75 0,00 3 629,75 2 177,86 

558 Tvorba ostatných opravných položiek z 

prevádzkovej činnosti 

035 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Číslo účtu alebo 

skupiny 

 

náklady 

 

Číslo riadku 

2020  

 

2019 

 

Hlavná činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 

 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

 Rezervy a opravné položky z finančnej 

činnosti (r.037+r.038) 

036 0,00 0,00 0,00 0,00 

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00 

559 Tvorba opravných položiek z finančnej 

činnosti 

038 0,00 0,00 0,00 0,00 

555 Zúčtovanie komplexných nákladov 

budúcich období 

039 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 040 1 927,98 0,00 1 927,98 1 699,63 

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00 

562 Úroky 042 0,00 0,00 0,00 0,00 

563 Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0,00 

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00 

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00 

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00 

568 Ostatné finančné náklady 047 1 927,98 0,00 1 927,98 1 699,63 

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 Mimoriadne náklady (r.050 až r.053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00 

572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00 

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00 

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00 

579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Náklady na transfery a náklady z 

odvodu príjmov (r.055 až r.063 

054 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

581 

Náklady na transfery zo štátneho 

rozpočtu do štátnych rozpočtových 

organizácií a príspevkových organizácií 

 

055 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

582 Náklady na transfery zo štátneho 

rozpočtu ostatným subjektom verejnej 

správy 

056 0,00 0,00 0,00 0,00 

583 Náklady na transfery zo štátneho 

rozpočtu subjektom mimo verejnej 

správy 

057 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

584 

Náklady na transfery z rozpočtu obce 

alebo z rozpočtu vyššieho územného 

celku do rozpočtových organizácií a 

príspevkových organizácií zriadených 

obcou alebo vyšším územným celkom 

 

 

058 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 
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585 

Náklady na transfery z rozpočtu obce 

alebo vyššieho územného celku ostatným 

subjektom verejnej správy 

 

059 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

586 

Náklady na transfery z rozpočtu obce 

alebo vyššieho územného celku 

subjektom mimo verejnej správy 

 

060 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

587 Náklady na ostatné transfery 061 0,00 0,00 0,00 0,00 

588 Náklady z odvodu príjmov 062 0,00 0,00 0,00 0,00 

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účtové skupiny 50-58 celkom súčet 

(r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029

+ r.040 +r.049+r.054) 

 

064 

 

325 151,22 

 

0,00 

 

325 151,22 

 

334 039,28 

 Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064) 994 987 641,10 0,00 987 641,10 1 008 487,70 

 

Číslo účtu alebo 

skupiny 

 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 

hospodárenia 

 

Číslo riadku 

2020  

 

2019 

 

Hlavná činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 

 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 

až r.068) 

065 2 421,30 0,00 2 421,30 2 804,29 

601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00 

602 Tržby z predaja služieb 067 1 803,60 0,00 1 803,60 1 478,00 

604,607 Tržby za predaný tovar, Výnosy z 

nehnuteľnosti na predaj 

068 617,70 0,00 617,70 1 326,29 

61 Zmena stavu vnútroorganizačných 

zásob (r.070 až r.073) 

069 0,00 0,00 0,00 0,00 

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00 

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00 

613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00 

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 Aktivácia (r.075 až r.078) 074 0,00 0,00 0,00 0,00 

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 0,00 0,00 0,00 0,00 

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku 

077 0,00 0,00 0,00 0,00 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov (r.080 až r.082) 

079 0,00 0,00 0,00 0,00 

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00 

632 Daňové výnosy samosprávy 081 0,00 0,00 0,00 0,00 

633 Výnosy z poplatkov 082 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti (r.084 až r.089) 

083 8 706,66 0,00 8 706,66 8 228,75 
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641 Tržby z predaja DNM a DHM 084 0,00 0,00 0,00 0,00 

642 Tržby z predaja materiálu 085 0,00 0,00 0,00 0,00 

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 

086 0,00 0,00 0,00 0,00 

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 

087 0,00 0,00 0,00 0,00 

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 0,00 0,00 0,00 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 8 706,66 0,00 8 706,66 8 228,75 

65 Zúčtov. rezerv a opr. pol. z PČ a FČ 

(r.091+r.096+r.099) 

090 4 192,00 0,00 4 192,00 1 404,00 

 Zúčtov. rezerv a opr. pol. z prev. 

činnosti (r.092 až r.095) 

091 4 192,00 0,00 4 192,00 1 404,00 

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z 

prevádzkovej činnosti 

092 0,00 0,00 0,00 0,00 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z 

prevádzkovej činnosti 

093 4 192,00 0,00 4 192,00 1 404,00 

657 Zúčtovanie zákonných OP z 

prevádzkovej činnosti 

094 0,00 0,00 0,00 0,00 

658 Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej 

činnosti 

095 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Zúčtov. rezerv a opr. pol. z finan. 

činnosti (r.097 až r.098) 

096 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Číslo účtu alebo 

skupiny 

 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 

hospodárenia 

 

Číslo riadku 

2020  

 

2019 

 

Hlavná činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 

 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00 

659 Zúčtovanie OP z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00 

655 Zúčtovanie komplex. nákladov budúcich 

období 

099 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 Finančné výnosy (r.101 až r.108) 100 0,00 0,00 0,00 0,00 

661 Tržby z predaja CP a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00 

662 Úroky 102 0,00 0,00 0,00 0,00 

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00 

664 Výnosy z precenenia CP 104 0,00 0,00 0,00 0,00 

665 Výnosy z dlhodobého finančného 

majetku 

105 0,00 0,00 0,00 0,00 

666 Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku 

106 0,00 0,00 0,00 0,00 

667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00 

668 Ostatné finančné výnosy 108 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00 

672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00 

674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00 

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00 
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679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

68 

Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v štátnych rozpočtových 

organizáciách a príspevkových 

organizáciách ( r.115 až r.123) 

 

114 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho 

rozpočtu 

115 0,00 0,00 0,00 0,00 

682 Výnosy z kapitálových transferov zo 

štátneho rozpočtu 

116 0,00 0,00 0,00 0,00 

683 Výnosy z bežných transferov od 

ostatných subjektov verejnej správy 

117 0,00 0,00 0,00 0,00 

684 Výnosy z kapitálových transferov od 

ostatných subjektov verejnej správy 

118 0,00 0,00 0,00 0,00 

685 Výnosy z bežných transferov od 

Európskej únie 

119 0,00 0,00 0,00 0,00 

686 Výnosy z kapitálových transferov od 

Európskej únie 

120 0,00 0,00 0,00 0,00 

687 Výnosy z bežných transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej 

správy 

121 0,00 0,00 0,00 0,00 

688 Výnosy z kapitálových transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej 

správy 

122 0,00 0,00 0,00 0,00 

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, vyšších územných 

celkoch a rozpočtových org. a 

príspevkových  org. zriadených obcou 

alebo vyšším územným celkom (r.125 

až r.133) 

 

 

124 

 

 

307 289,26 

 

 

0,00 

 

 

307 289,26 

 

 

318 422,99 

 

 

691 

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu 

obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku v rozpočtových 

organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo 

vyšším územným celkom 

 

 

125 

 

 

243 755,00 

 

 

0,00 

 

 

243 755,00 

 

 

240 178,59 

       

Číslo účtu alebo 

skupiny 

 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 

hospodárenia 

 

Číslo riadku 

2020  

2019 Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

 

 

692 

Výnosy z kapitálových transferov z 

rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku v rozpočtových 

organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo 

vyšším územným celkom 

 

 

126 

 

 

28 144,57 

 

 

0,00 

 

 

28 144,57 

 

 

42 531,80 

 

693 

Výnosy samosprávy z bežných transferov 

zo štátneho rozpočtu a od iných 

subjektov verejnej správy 

 

127 

 

6 952,09 

 

0,00 

 

6 952,09 

 

8 100,00 
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694 

Výnosy samosprávy z kapitálových 

transferov zo štátneho rozpočtu a od 

iných subjektov verejnej správy 

 

128 

 

28 350,00 

 

0,00 

 

28 350,00 

 

27 525,00 

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov 

od Európskej únie 

129 0,00 0,00 0,00 0,00 

696 Výnosy samosprávy z kapitálových 

transferov od Európskej únie 

130 0,00 0,00 0,00 0,00 

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov 

od ostatných subjektov mimo verejnej 

správy 

131 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

698 

Výnosy samosprávy z kapitálových 

transferov od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy 

 

132 

 

87,60 

 

0,00 

 

87,60 

 

87,60 

699 Výnosy samosprávy z odvodu 

rozpočtových príjmov 

133 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účtová trieda 6 celkom 

(065+069+074+079+083+090+ 

100 +109+114+124) 

 

134 

 

322 609,22 

 

0,00 

 

322 609,22 

 

330 860,03 

 Výsledok hospodárenia pred zdanením 

(r.134- r.064) (+/-) 

135 -2 542,00 0,00 -2 542,00 -3 179,25 

591 Splatná daň z príjmov 136 861,00 0,00 861,00 913,50 

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Výsledok hospod. po zdanení r.135 - 

(r.136, r.137) (+/-) 

138 -3 403,00 0,00 -3 403,00 -4 092,75 

 Kontrolné číslo súčet ( r.065 až r.138 ) 995 978 825,66 0,00 978 825,66 1 002 169,59 

 

 

    12.2.Čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia v tis eur 

Jednotlivo, upravený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu - 

komentár, zdôvodnenie 

 

    V POVAŽSKEJ GALÉRII UMENIA V ŽILINE ZA OBDOBIE 

    OD 1.1.2020 DO 31.12.2020 

 

Schválený bežný transfer na činnosť na rok 2020 v €: 245 928,00 

 

- zvýšenie RO č. 03695/2020/OK-8 zo dňa 4.6.2020        230,00 

z toho: 

630 - Tovary a služby (spolufinancovanie k dotácii z Fondu na podporu umenia)        230,00 

z toho: 



22 

 

 

 

 

 

- spolufinancovanie k dotácii z FPU "Juraj Poliak -Pavilón cédrov"        230,00 

 

- zvýšenie RO č. 03695/2020/OK-9 zo dňa 17.7.2020    1 030,00 

z toho: 

630 - Tovary a služby (spolufinancovanie k dotácii z Fondu na podporu umenia)    1 030,00 

z toho: 

- spolufinancovanie k dotácii z FPU "Prvé múzeum intermédií III"    1 030,00 

 

- zníženie RO č. 03695/2020/OK-16 zo dňa 26.11.2020   -3 433,00 

z toho: 

610 - Mzdy (úsporné opatrenia v súvislosti s Covid 19)   -2 396,00 

620 - Poistné a príspevky do poisťovní (úsporné opatrenia v súvislosti s Covid 19)      -838,00 

630 - Tovary a služby (úsporné opatrenia v súvislosti s Covid 19) )     -866,00 

630 -Tovary a služby (spolufinancovanie ŽSK k dotáciám z FPU)      667,00 

z toho:  

- spolufinancovanie k dotácii z FPU: Reštaurovanie diela "Žena s lampou"     222,00 

- spolufinancovanie k dotácii z FPU: Reštaurovanie diela "Pri bare"     222,00 

- spolufinancovanie k dotácii z FPU: Reštaurovanie diela "Bez názvu"     223,00 

 

- úprava záväzných limitov 03695/2020 OK-18 zo dňa 23.12.2020 

610 - Mzdy  -9 426,00 

620 - Poistné a príspevky do poisťovní  -6 403,00 

630 - Tovary a služby 15 026,00 

640 - Bežné transfery - transfery na nemocenské dávky      803,00 

 

Spolu bežný transfer z prostriedkov ŽSK: 243 755,00 

 

Schválený kapitálový transfer v €:           0,00 

 

- zvýšenie RO č. 03695/2020/OK-13 zo dňa 28.9.2020  38 150,00 

z toho: 

700 - Akvizície (5% spolufinancovanie)    3150,00 

z toho: 

Akvizície Prof. Akad .mal. Rudolf Sikora: Vpred!"    1 000,00 

Akvizície Prof. akad. soch. Juraj Bartusz "Chyť ma! Chyť ma!"       600,00 

Akvizície Prof. Peter Meluzin "Clone line"    1 000,00 

Akvizície akad. mal. Peter Rónai "New Slovak Dream"      550,00 
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700 - Stavebné úpravy strechy PGU (KZ 41)   5 000,00 

700 - Stavebné úpravy strechy PGU (KZ 111) 30 000,00 

 

Zníženie  

- zníženie kapitálových výdavkov KZ 52 - spolufinancovanie akvizícií -      1 471,00 

- zvýšenie kapitálových výdavkov KZ 20 - spolufinancovanie akvizícií     1 471,00 

- zníženie RO č. 03695/2020/OK-18a zo dňa 23.12.2020 - 10 000,00 

- zníženie kapitálových výdavkov KZ 20 KZ 20 (stavebné úpravy strechy)  -37 000,00 

- zvýšenie kapitálových výdavkov KZ 20 (stavebné úpravy strechy)   27 000,00 

 

Spolu kapitálový transfer z prostriedkov ŽSK:   35 150,00 

 

Bežný transfer z Fondu na podporu umenia 

- dotácia z FPU "Reštaurovanie diela "Žena s lampou"     2 000,00 

- dotácia z FPU "Reštaurovanie diela "Pri bare"     2 000,00 

- dotácia z FPU "Reštaurovanie diela "Bez názvu"     2 000,00 

- dotácia z FPU "Juraj Poliak "Pavilón cédrov"     2 000,00 

- dotácia z FPU "Prvé múzeum intermédií III"     9 000,00 

 

Spolu bežný transfer z Fondu na podporu umenia   17 000,00 

 

Kapitálový transfer z Fondu na podporu umenia 

- dotácia z FPU - akvizície, Prof. akad.mal. Rudolf Sikora: Vpred!"     9 000,00 

- dotácia z FPU - akvizície, Prof. akad. soch. Juraj Bartusz "Chyť ma! Chyť ma!"     5 400,00 

- dotácia z FPU - akvizície Prof. Peter Meluzin "Clone line"     9 000,00 

- dotácia z FPU - akvizície akad. mal. Peter Rónai "New Slovak Dream"     4 950,00 

 

Spolu kapitálový transfer z Fondu na podporu umenia   28 350,00 

 

Bežný transfer z Ministerstva hospodárstva SR 

- dotácia z MH SR - dotácia na nájomné        625,69 

 

1.1. HODNOTENIE ČERPANIA NÁKLADOV k 31.12.2020 

Jednotlivé položky rozpočtu boli čerpané úmerne podľa upraveného rozpočtu. 

Dotácia z Fondu na podporu umenia nebola vyčerpaná vo výške 10 673,60 €, bude použitá na realizáciu projektov 

v roku 2021. 

Kapitálový transfer na stavebné úpravy strechy PGU vo výške 32 000,00 € nebol vyčerpaný z dôvodu, že práce  
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neboli realizované. 

 

1.2. HODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝNOSOV k 31.12.2020 

Rozpočet vlastných príjmov tvoria prevažne príjmy z nájmu, ktoré sa nám nepodarilo naplniť, k 31.12.2020 

evidujeme pohľadávku na nájomnom vo výške 3 350,80 €. 

691 -Výnosy z bežných transferov  243 755,00 

692 -Výnosy z kapitálových transferov (odpisy, akvizície))    28 144,57 

693- Výnosy BT ( zdroj financovania 111)         625,69 

693- Výnosy BT ( zdroj financovania 11H)      6 326,40 

694 -Výnosy KT (zdroj financovania 11H)     28 350,00 

698 -Výnosy od subjektov mimo verej. správy           87,60 

Vlastné výnosy:    11 121,26 

- v tom: 

- tržby z predaja služieb –vstupné        1 796,90 

- tržby z predaja služieb - ost. služby              6,70 

- tržby z predaja služieb- katalógy, ost. služby         617,70 

- ostatné výnosy -nájomné      4 747,89 

- ostatné výnosy -dotácia na nájomné         625,69 

- ostatné výnosy - refundácie, dobropisy, zľava na SP      3 333,08 

 

1.3. DOSIAHNUTÝ HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK K 31.12.2020 

Výnosy spolu  322 609,22 

Náklady spolu  326 012,22 

Výsledok hospodárenia po zdanení     -3 403,00 

 

12.3. Náklady, výnosy, sebestačnosť - priložte tabuľkový prehľad Náklady, výnosy, 

sebestačnosť organizácie (pozri Prílohu č. 10) 

 

12.4. Príjmy, výnosy – z vlastnej činnosti, z tržieb, z predaja majetku, nájmu, príp. iné výnosy, 

analýza príjmov podľa objektov (zo vstupného, z nájmu a iné) Viď. bod 12.2. 

 

12.5. Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo, vodné, stočné, 

telekomunikačné služby, cestovné  viď. bod. 12.1. 

 

12.6. Mzdové náklady  viď. bod. 12.1. 

 

12.7. Tvorba odpisov a finančné krytie  viď. bod. 12.1. 
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12.8. Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok, 

pohľadávky 

 

 

Pohľadávky a záväzky k 31.12.2020 

  

 K 31.12.2020 evidujeme  pohľadávky  na nájomnom: 

 

- Krupa print BIZ, s.r.o. po lehote splatnosti vo výške 7259,50 eur. Nakoľko sa jedná  

  o pohľadávku po lehote splatnosti viac ako 730 dní, vytvorili sme opravnú položku 

  k pohľadávkam vo výške 7259,50 eur. 

- Ing. Alena Voštenáková Emócia vo výške 404,94 eur (nájomné za 12/2020) 

- Pohľadávky voči zamestnancom 533,84 eur (telef. poplatky, PHL). 

 

  K 31.12.2020 evidujeme  záväzky voči: 

- záväzky voči zamestnancom vo výške 8944,21 eur (mzda za 12/2020), 

- daňové záväzky vo výške 1060,00 eur (daň zo mzdy za 12/2020), 

- záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 5312,44 eur (odvody zo mzdy 

  12/2020), 

- záväzky voči dodávateľom vo výške 671,55 eur, 

- daň z príjmov PO za rok 2020 vo výške 861,00 eur 

 

12.9. Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie).viď. bod 12.2. 

12.10. Objem finančných prostriedkov získaných z Grantového systému MK SR (zdroj 111) 

a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné). viď. bod 12.2. 

 

12.11.Objem finančných prostriedkov vynaložených na údržbu a obnovu národných kultúrnych 

pamiatok, z toho z rozpočtu ŽSK, z vlastných zdrojov, z mimorozpočtových zdrojov:  

V roku 2020 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky na údržbu a obnovu národných 

kultúrnych pamiatok.  
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II. ODBORNÁ  ČINNOSŤ  GALÉRIÍ 

 

1. Expozície: 

 

1.1. Počet a názvy prevádzkovaných expozícií v jednotlivých objektoch 

 

V roku 2020 boli v prevádzke 2 expozície v objekte budovy na Štefánikovej ulici 

 

Vincent Hložník: Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca – 2. poschodie 

Prvé múzeum intermédií II. Medzi informáciou a pamäťou - prízemie  

 

1.2. Počet a názvy novovzniknutých expozícií (spolupodieľanie sa na tvorbe expozície vo 

vlastných objektoch/ v objektoch iných inštitúcií)  

 

V roku 2020 v Považskej galérii umenia v Žiline nevynikli žiadne nové expozície a galéria sa 

nepodieľala na realizácii iných expozícií 

 

1.3. Počet a názvy revitalizovaných expozícií  

V roku 2020 v sa Považskej galérii umenia v Žiline nerevitalizovala žiadna expozícia 

 

2. Zbierky: 

 

2.1. Akvizičná činnosť  

- počet získaných zbierkových predmetov (osobitne kúpou, darom, prevodom), 

- ich hodnota 

- výška investovaných finančných prostriedkov 

 

Tabuľka č. 1 Akvizičná činnosť – kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

 

 

2.2. Stav evidencie zbierok  

 

- program evidencie zbierok, v I. a II. stupni evidencie, 

- počet nespracovaných zbierok, 

- počet zb. predmetov v elektronickej. evidencii, 

- počet zb. predmetov evidovaných v CEZMUZ/CEDVU) 

 

Tabuľka č. 2 Evidencia zbierok – kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

 

 

2.3. Odborná ochrana zbierkových predmetov 



27 

 

 

 

 

 

 

V roku 2020 boli zreštaurované 3 zbierkové predmety, ktoré sú prezentované v expozícii 

Vincent Hložník -  Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca: Vincent Hložník: 

Bez názvu (40. roky 20. storočia), ev. číslo PG-O-738, VIncent Hložník: Pri bare (1948), ev. 

číslo: PGO-528, Vincent Hložník: Žena s lampou (1946), ev. číslo: PG-O-497. Reštaurovanie 

bolo zabezpečené dodávateľsky.  

Vynaložené finančné prostriedky (z vlastných zdrojov, z rozpočtu ŽSK, z grantov, iné):  

 

- z grantov: 6000 € z Fondu na podporu umenia, spolufinancovanie ŽSK 667 € (spolu 6667 €) 

- revízie zbierkových predmetov na jednotlivých oddeleniach – riadne, mimoriadne (ak 

boli realizované): 0 

-  množstvo vyradených zbierkových predmetov za rok (ako boli vyradené, dôvody vyradenia): 0 

 

Komentár realizácii odbornej ochrany zbierkových predmetov, zhodnotenie ich stavu, uloženia 

zbierkových predmetov, podmienky, stav depozitárov (frekvencia kontrol depozitárov 

a dodržiavanie podmienok v depozitároch – teplota, vlhkosť): 

 

Zbierkové predmety sú umiestnené v troch depozitároch. Z dôvodu pribúdania zbierkových 

predmetov sa v prízemných priestoroch budovy PGU začal v r. 2019 budovať priestor na ďalší 

depozitár, uskutočnili sa stavebné práce – vybúranie otvoru na dvere, pripravila sa mreža na 

vstupný otvor. Na konci roka 2020 sa dokončili práce v depozitári – výmaľba, úložné regály, 

mreža, dvere, oprava osvetlenia, elektronické zabezpečovacie zariadenie, požiarne 

zabezpečovacie zariadenie. Všetky depozitáre sú chránené elektronickou zabezpečovacou 

signalizáciou, elektronickou požiarnou signalizáciou a mechanickou ochranou (mreže). Uloženie 

zbierkových predmetov sa vykonáva podľa druhu a výtvarného žánru zbierkových predmetov v 

regáloch, zásuvkových skriniach na kresby a grafiky, samostatných obaloch, tubusoch. Stav 

zbierkových predmetov je dobrý. Stav depozitárov sa pravidelne kontroluje – technický stav, ich  

teplota a vlhkosť ovzdušia a priebežná kontrola diel. Priemerne 2x mesačne sa robí zápis teploty 

a vlhkosti ovzdušia. Teplota sa vo vykurovacom období reguluje klasicky systémom radiátorov. 

Teplota a vlhkosť sa pohybuje v rámci požadovaných hodnôt potrebných pre uskladnenie 

zbierkových predmetov. Základné ošetrenie zbierkových predmetov sa uskutočňuje správcom 

zbierok pri nadobudnutí zbierkových predmetov. Považská galéria umenia v Žiline nemá 

vlastného reštaurátora, v prípade potreby je reštaurovanie zbierkových predmetov uskutočňované 

dodávateľsky. 

 

2.4.Vývoz zbierkových predmetov a zapožičanie zbierkových predmetov  

 

- požičiavateľ / vypožičiavateľ 

- doba výpožičky, 

- počet zbierkových predmetov 

- účel (názov výstavy,...) 
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Tabuľka č. 3 Zapožičanie a vývoz zbierkových predmetov - kultúrne organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

 

 

3. Výstavná činnosť: 

 

3.1.Výstavy (druh)  

- vlastné 

- prevzaté 

- dovezené 

- vyvezené 

- v repríze 

 

Tabuľka č. 4 Výstavná činnosť - kultúrne organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

 

4. Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzeá a galérie 

 

Výkaz o činnosti galérie za rok 2020 (zbierkové predmety v 1. a 2. stupni evidencie, počet 

prírastkov, počet nespracovaných zbierok, počet expozícií, nové expozície, celkový počet výstav 

– vlastných, prevzatých, počet kultúrnych akcií, počet návštevníkov – z expozícií a výstav, 

z podujatí a ostatnej prezentačnej činnosti celkový počet pracovníkov, kapitálové výdavky, 

príspevok na činnosť, nákup zb. predmetov, celkové príjmy – z toho vstupné) - (výkaz nebol 

doručený na spracovanie) 
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III. ZOZNAM PRÍLOH 

 

Príloha č. 1  Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK  

Príloha č. 2: Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  

Príloha č. 3:  Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  

Príloha č. 4: Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ŽSK  

Príloha č. 5: Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

Príloha č.6: Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK   

Príloha č. 7: Náklady, výnosy a sebestačnosť organizácie  

Príloha č. 8:  Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK   

  

Tabuľka č.1:   Akvizičná činnosť - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

Tabuľka č.2:   Evidencia zbierok – kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

 ŽSK 

Tabuľka č.3: Zapožičanie a vývoz zbierkových predmetov – kultúrne organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

Tabuľka č.4:   Výstavná činnosť – kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

 

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií k 31.12.2020 

 

Číslo 

účtu: 

 

Tržby a výrobné náklady 

príspevkových 

organizácií 

 

Číslo 

riadku 

 

Bežné účtovné 

obdobie 

   Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

A B c 1 2 

601 Tržby za vlastné výrobky 001 0,00 0,00 

602 Tržby z predaja služieb 002 1 803,60 1 478,00 

604 Tržby za tovar 003 617,70 1 326,29 

504 Predaný tovar 004 110,00 720,00 

 Tržby celkom  

(001 + 002 + 003 - 004) 

005 2 311,30 2 084,29 

501 Spotreba materiálu 006 11 519,56 7 113,72 

502 Spotreba energie 007 30 253,33 31 978,49 

503 Spotreba  ostatných 

neskladovateľných dodávok 

008 0,00 0,00 

511 Opravy a udržiavanie 009 11 312,16 6 814,46 

512 Cestovné 010 102,24 293,10 

513 Náklady na reprezentáciu 011 126,18 69,98 

518 Ostatné služby 012 10 956,73 19 492,45 

521 Mzdové náklady 013 137 162,39 131 056,73 

524 Zákonné sociálne poistenie 014 43 120,12 45 065,00 
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525 Ostatné sociálne poistenie 015 0,00 0,00 

527 Zákonné sociálne náklady 016 7 438,82 11 270,75 

528 Ostatné sociálne náklady 017 0,00 0,00 

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 

532 Daň z nehnuteľností 019 370,31 309,99 

538 Ostatné dane a poplatky 020 1 381,70 1 430,52 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

021 25 082,17 26 799,40 

 Výrobné náklady celkom  

( r. 006 až r. 021) 

022 278 825,71 281 694,59 

 

 


