
Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu KULT 6 - 01 na rok 2011 
 
Spravodajskými jednotkami sú galérie registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky podľa zákona  
NR SR č. 115/1998 Z. z. o múzeách, galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty 
v znení zákona č. 387/2001 Z. z.  
 
– Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach, pokiaľ sa pre príslušný oddiel alebo ukazovateľ 
nestanovuje inak (napr. priemery). 
– Výraz „v tom“  označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku „spolu“. 
– Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku „spolu“. 
– Ak má údaj nulovú hodnotu, vyznačí sa v sledovanej položke „0“. Ak je údaj menší ako polovica mernej 

jednotky po zaokrúhlení uvedie sa tiež „0“. 
– Ak požadované údaje nie je možné zistiť v potrebnom členení z evidencie, uvedie sa kvalifikovaný odhad. 
 

1. 
MODUL 

   SIEŤ, EXPOZÍCIE 

  
Riadok 2 Za pobočku sa považujú tie detašované časti galérie (vysunuté pracoviská), ktoré sú mimo sídla  
  galérie a tvoria s vykazujúcou galériou organizačnú jednotku. 
Riadok 4 Pod expozíciou sa rozumie trvalá alebo dlhodobá inštalácia zbierkových predmetov tvoriaca  
  samostatný výstavný celok. 
 

2. 
MODUL 

   VÝKONY GALÉRIE 

 
Riadok 1 Vykazuje sa počet všetkých prírastkových čísiel výtvarných diel, ktoré má galéria na konci roka  
 v správe. 
Riadok 2 Vykazuje sa počet všetkých kusov vlastných výtvarných diel, ktoré má galéria na konci roka v správe. 
Riadok 8 Uvedie sa počet všetkých výstav, ktoré galéria organizovala, to znamená vlastné výstavy vystavované  
  vo vykazujúcej galérii, putovné výstavy vystavované v iných objektoch, výstavy prevzaté od iných  
  organizácií ako aj výstavy dovezené zo zahraničia pripravené inou  galériou a výstavy vyvezené  
  pripravené galériou a inštalované v zahraničí. 
Riadok 14 Vykazuje sa počet návštevníkov expozícií a výstav spolu (i neplatiacich) podľa počtu predaných  
  vstupeniek.  
  Ak je vstup voľný, evidencia sa zabezpečí iným vhodným spôsobom. Pri putovných výstavách uvedie  
  návštevnosť tá galéria, ktorá výstavu práve vystavuje. Návštevníci sa vykazujú vo fyzických osobách  
  podľa sledovaného obdobia. 
Riadok 16 Vykazuje sa počet podujatí, ako sú konferencie, semináre, prednášky a besedy, špecializované akcie,  
  tvorivé dielne a iné. 
Riadok 20 Vykazuje sa počet všetkých ošetrených a reštaurovaných zbierkových predmetov 
Riadok 21  Vykazuje sa len počet komplexne reštaurovaných diel 
Riadok 22 Vykazuje sa počet serverov, ktoré má galéria k dispozícii 
Riadok 23 Vykazuje sa počet všetkých osobných počítačov v galérii, aj nepripojených do siete. 
Riadok 24 Vykazuje sa počet počítačov, ktoré sú voľne prístupné pre návštevníkov galérie.  
Riadok 25 Vykazuje sa počet počítačov, na ktorých sa spracovávajú databázy o zbierkových fondoch  
 (napr. CEDVU)  
Riadok 26 Vykazuje sa počet všetkých počítačov v galérii s pripojením na internet.  
Riadok 27 Vykazuje sa počet počítačov s pripojením na internet, ktoré sú voľne prístupné pre návštevníkov  
 galérie. 
Riadok 28 Ak má galéria vlastnú www-stránku, uvedie 1. Ak vlastnú www-stránku nemá, uvedie 0.  
 Uvádza sa aj www-stránka vystavená na serveri mimo galérie (napr. u providera).   
 

3. 
MODUL 

 ZAMESTNANCI, HOSPODÁRENIE 

  Uvádzajú sa finančné objemy v EUR na 2 desatinné miesta.  
Riadky 1 a 2  Uvedie sa priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný)  podľa štvrťročného výkazu  
  Práca 2 – 04,  Modul 5.  
Riadky   Uvedú sa údaje podľa účtovných výkazov Uč. ROPO 4 - 02 k 31. 12. príslušného roka.    
3 až 19    
 
Spracovali:  Mgr. Z. Adamčiaková, Slovenská národná galéria  
    


