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Úvod 

 

 Pre rok 2019 je pre Galériu mesta Bratislavy absolútnou prioritou začať so sťahovaním (predbežný termín 

august 2019) 34 800 zbierkových predmetov do dočasných depozitárov. Zároveň budeme pokračovať vo fumigácií 

a reštaurovaní poškodených obrazov v Devínskej Novej Vsi. Je to nesmierne náročný projekt, ktorý si vyžiada 

maximálne úsilie našich pracovníkov. Na rok 2019 máme pripravený zrejme najnáročnejší výstavný program v 

dejinách našej galérie. Po výstave Josefa Ladu trvajúcej do 3. marca 2019 (už v čase písania tohto textu sa ukazuje, 

že to bude najnavštevovanejšia výstava GMB za posledných 5 rokov) to budú výstavy ako Pablo Picasso, Bílek – 

Mucha, Rozlomená doba, Matej Krén, Konštatntín Bauer, Henri Matisse atď. Dôraz budeme klásť aj na vzdelávacie 

programy pre rôzne vekové kategórie. 

 

 Rok 2019 bol pre Galériu mesta Bratislavy mimoriadne náročný. Výstavný program, ktorý pripravila, nemal 

čo do zložitosti v jej histórii obdobu. Popri niektorých veľmi zaujímavých výstavách, ako Bílek - Mucha – Otčenáš, 

Rómska paleta, Csontvári, Mednyanszký, Gabriela st Genois, Ľubomír Stacho, Konštantín Bauer, Vianoce 

Vladimíra Kompánka to boli predovšetkým dve výstavy – Rozlomená doba a Matej Krén, obidve s rozpočtom viac 

ako 100 tisíc eur.  Rozlomená doba bola spoločným projektom múzeí v Olomouci, Krakove, Bratislave a Pécsu a 

mapovala avantgardu v Strednej Európe v rokoch 1908 – 1928. O jej náročnosti svedčia fakty, že diela sa požičiavali 

zo 45 európskych múzeí a galérií, vyšla k nej takmer 700 stranová publikácia a v Čechách dostala cenu za najlepšiu 

výstavu roka.  Výstava Mateja Kréna bola inštalačne najnáročnejším projektov v dejinách galérii Slovenska, mala 

mimoriadny divácky i odborný ohlas. Aj vďaka takejto výstavnej činnosti sa podarilo zvýšiť návštevnosť z 22 962 z 

roku 2018 na 37 921 v roku 2019.  

 Žiaľ sa nám nepodarilo realizovať prenájom depozitárov a diela sú naďalej uložené v nevhodných 

priestoroch.  

Počas minulého roku naši odborní pracovníci kontrolovali druhú časť nášho depozitáru (v roku 2018 sne vybrali tiež 

cca 500 diel) a vybrali  cca 500 takých, ktoré boli viditeľne poškodené. Po dohode so Slovenskou národnou galériou 

sme ich vozili na fumigáciu do Zvolena, kde nám ich bezplatne ošetrujú v plynovej komore (uhradili sme len náklady 

na plyn). Po fumigácií poškodené diela odborne ošetrujú reštaurátori našej inštitúcie.  

 Po roku 2018 sme aj v minulom roku dostali veľkorysé dary od pani Baronovej a Petra Ronaia, čím sa 

výrazne obohatili zbierkové fondy našej galérie.  

 

 

        

 

        PhDr. Ivan Jančár 

             riaditeľ GMB 

 

 

 

Plán činnosti na rok 2020 

 

Pre rok 2020 je absolútnou prioritou zabezpečiť prechodné priestory so zodpovedajúcimi parametrami na uloženie 

zbierkových predmetov z DNV a zároveň začať s prípravou na stavbu stálych depozitárov v majetku mesta 
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Bratislava.  Zároveň budeme pokračovať vo fumigácií a reštaurovaní poškodených obrazov v Devínskej Novej Vsi. 

Výstavný program je postavený značne náročne, je prílohou tejto správy,  

Dôraz budeme klásť aj na vzdelávacie programy pre rôzne vekové kategórie. Na miesto riaditeľa GMB bolo 

vypísané výberové konanie, takže ďalšia činnosť bude záležať od jeho koncepcie. 

 
 
1. VYHODNOTENIE HLAVNEJ ČINNOSTI ORGANIZÁCIE 
 

1.1. VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 
 

1.1.1 STÁLE  EXPOZÍCIE 
 

Mirbachov palác 
I. poschodie 

STREDOEURÓPSKE BAROKOVÉ MALIARSTVO A SOCHÁRSTVO 
K stálej expozícii bol vydaný sprievodca: Grajciarová, Želmíra: Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo. 
Bratislava : GMB, 2001. 84 s. 
Autorská koncepcia: Želmíra Grajciarová 
 

Pálffyho palác 
suterén 

KELTSKÁ MINCOVŇA V BRATISLAVE 
V spolupráci s MÚOP Bratislava 
II. poschodie 

POLDRUHA STOROČIA 
Maliarstvo a sochárstvo rokov 1800 – 1950 v zbierkach Galérie mesta Bratislavy 
Autorská koncepcia: Zsófia Kiss-Szemán, Janka Luková 
Od augusta 2019 dočasne zatvorená kvôli výstave Mateja Kréna. 
suterén 

PRÍBEHY A FENOMÉNY – slovenské výtvarné umenie 20.storočia 
prízemie 
I. PRÍBEHY SLOVENSKEJ MODERNY. SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 1918 – 1948 
K stálej expozícii bol vydaný sprievodca: Kiss-Szemán, Zsófia: Príbehy slovenskej moderny. Bratislava : GMB, 
2008.  
Autorská koncepcia: Mgr. Zsófia Kiss-Szemán 
Miestnosti dočasne suplujú priestor depozitára. 
suterén a I. poschodie 

II. FENOMÉNY V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ V 2. POLOVICI 20. STOROČIA 
K stálej expozícii bol vydaný sprievodca: Jančár, Ivan – Kiss-Szemán, Zsófia. Fenomény v slovenskom 
výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia. Bratislava : GMB, 2009. 120 s. 
Autorská koncepcia: Zsófia Kiss-Szemán 
I. poschodie  

GOTICKÁ TABUĽOVÁ MAĽBA A PLASTIKA  
Autorská koncepcia: Želmíra Grajciarová 
Primaciálny palác 

EURÓPSKE MALIARSTVO MINULÝCH STOROČÍ 
Obrazáreň s kolekciou anglických tapisérií zo 17. storočia. 

 

1.1.2 KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY 
 

Mirbachov palác  
prízemie:                

OSAMELÍ GENIÁLNI PÚTNICI PRÍRODY 
Tivadar Csontváry Kosztka (Sabinov, 1853 – Budapešť, 1919) – Ladislav / László Mednyánszky (Beckov, 
1852 – Viedeň, 1919) 
Spoluorganizátori: Galéria mesta Bratislavy, Maďarský inštitút v Bratislave, Janus Pannonius Múzeum v Pécsi 
Výstava je realizovaná s podporou Ministerstva zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov 
Maďarska.  
Výstava sa konala pri príležitosti 100. výročia úmrtia dvoch umelcov tvoriacich na prelome 19. a 20. storočia a ich 
úžasnej životnej dráhy. Ladislav / László Mednyánszky a Tivadar Csontváry Kosztka sa narodili s rozdielom 
jedného roka na území dnešného Slovenska v nádhernom prostredí Karpát a Tatier. Kým však Mednyánszky už 
ako 18-ročný študoval na Umeleckej akadémii v Mníchove, Csontváry začal svoje umelecké štúdium na tej istej 
akadémii až vo veku takmer štyridsať rokov. Kým Mednyánszky vytvoril životné dielo pozostávajúce z niekoľkých 
tisícov malieb, od Csontváryho poznáme len necelú stovku obrazov – pravda, jeho maliarska kariéra trvala len 
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jedno desaťročie. Obaja však mali veľmi podobné krédo umeleckej tvorby. Obdivovali veľkoleposť prírody a verili, 
že sa v nej prejavuje skrytá duchovná a božská tvorivá sila. Kým Mednyánszky ju zachytával na svojich lesných či 
tatranských krajinomaľbách s bukolickými, tajomnými a mystickými svetlami, Csontváry ju na svojich obrazoch 
vyjadroval intenzívnymi, svietiacimi farbami „cesty slnka“, ktoré raz súviseli so štyrmi pravekými živlami, inokedy 
zas s významnými historickými miestami ako Jeruzalem, Baalbek, Atény či Taormina. Ich osudy spájalo aj to, že 
obaja žili na periférii spoločnosti v podstate ako vyvrheli. 
Výber šestnástich reprezentatívnych obrazov Mednyánszkeho a Csontváryho z umeleckej zbierky Múzea Janusa 
Pannoniusa v Pécsi, ktoré uchováva viac než 14 000 umeleckých diel, aj napriek svojmu skromnému počtu 
poskytne nezabudnuteľný zážitok a umožní pripomenúť si týchto výnimočných umelcov a ich nádhernú tvorbu. 
 
Kurátor výstavy:  József Sárkány (externe) 
Organizačné zabezpečenie: Anna Sopková                                                           Termín: 24. 1.2019 – 31. 3. 2019 
 
prízemie,  II. poschodie  , III. poschodie – Galéria mladých 
   
ROZLOMENÁ DOBA 1908-1928. AVANTGARDY V STREDNEJ EURÓPE  

        
  
Rok 1918 priniesol zásadný zlom v usporiadaní oblasti, príležitostne nazývanej "stredná Európa". Rozpad Rakúsko-
Uhorska v roku 1918 a vznik nových štátnych útvarov sa podstatne dotkol vonkajšieho i vnútorného života jeho 
obyvateľov a odrazil sa aj vo výtvarnom umení: ovplyvnil komunikáciu umelcov, zasiahol do ich ľudských a 
politických postojov, podieľal sa na premene námetov a zrodu nových formálnych prístupov. 
Výstava Rozlomená doba sa zamerala na zdroje a prejavy tejto dramatickej premeny v období zahŕňajúcom 
záverečné desaťročia Rakúska-Uhorska a úvodné desaťročia nástupníckych štátov. Prihliadne k dianiu v Berlíne, 
kde mnoho umelcov našlo výstavné a publikačné možnosti, a v Paríži, ktorý pre nich stále zostával "mestom svetla" 
a v ktorom mnohí autori dlhšiu dobu žili alebo z jeho podnetov čerpali inšpiráciu. Vnútri premieňajúceho sa 
spoločenského diania v Rakúsku-Uhorsku a následne v Československu, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku a Juhoslávii 
sa rozprestrela hustá sieť kontaktov, vytváraná samotnými umelcami. Spájala jednotlivé ohniská moderného 
umenia, ako bola Viedeň, Budapešť, Praha, Krakov, Košice, Ľubľana, Záhreb, Belehrad, Ľvov, Bukurešť, Novi Sad. 
Spolupráca sa uskutočňovala prostredníctvom série výstav. 
Jadrom výstavy je sledovanie premeny ľudskej individuality, do ktorej prudko zasiahla prvá svetová vojna. Na 
začiatku stál vyhranený jedinec, spochybňujúci hranice svojho sveta, na konci sa objavila umelá bytosť, ktorej 
cieľom bolo preživšieho človeka nahradiť a vytlačiť. Ostré protiklady vymedzujú rámec obdobia 1908 – 1928 a 
vytvárajú dynamické pole pre najrôznejšie umelecké, výrazne odstupňované prístupy, ktorými prenikajú bez ohľadu 
na smery, skupiny, hnutia či štýly. Ovplyvňovali každodenný život človeka, ktorý sa sprvu prepadal do svojho 
bezodného vnútra, kým neskôr sa obával typizovaného štandardu, ktorý z neho urobil iba mechanizovanú bábku.  
Múzeum umenia Olomouc, Medzinárodné centrum kultúry v Krakove, Galéria mesta Bratislavy a Janus Pannonius 
Múzeum Pécsi v projekte Rozlomená doba, Avantgardy v strednej Európe, mapovali podmienky a špecifiká vedúce 
k vzniku moderného umenia v strednej Európe. Hlavným podnetom vzniku projektu bolo vedomie stále trvajúcej 
izolovanosti vlastných dejín umenia od stredoeurópskeho kontextu a bytostná potreba spoznať kultúrne dejiny v 
jednotlivých štátoch stredoeurópskeho teritória ako základnú podmienku hlbšieho porozumenia dejinám vlastným.  
Hlavný usporiadateľ: Múzeum umenia Olomouc 
Spoluorganizátori: Medzinárodné centrum kultúry v Krakove, Galéria mesta Bratislavy, Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
Autori koncepcie: Lenka Bydžovská, Karel Srp (Česká republika) 
Spolupráca: Steffen Eigl (Nemecko), Éva Forgács (Maďarsko), Zsófia Kiss-Szemán (Slovensko), Monika Rydiger 
(Poľsko), György Várkonyi (Maďarsko),  
Koordinácia projektu: Šárka Belšíková, Anežka Šimková 
Podpora projektu: Kreatívna Európa | Visegrad Fond | Vlády a ministerstva kultúry participujúcich krajín; FPU 
Miesta výstav: 
Múzeum umenia Olomouc (20. 9. 2018 – 27. 1. 2019) 
Międzynarodowe centrum kultúry, Kraków (5. 3. 2019 – 9. 6. 2019) 
Galéria mesta Bratislavy (27. 6. 2019 – 30. 9. 2019) 
Janus Pannonius Múzeum Pécs (13. 12. 2019 – 1. 4. 2020) 
 
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán 
Organizačné zabezpečenie za GMB:  
Anna Sopková, Dagmar Beníčková, Lucia Kuklová, Kristína Mišechová                   Termín: 7. 3. 2019 – 2. 6. 2019 
 

INŽINIER BAUER 
Maliarska a grafická tvorba Konštantína Bauera 
Konštantín Bauer (1893 – 1928), jeden z najvýznamnejších predstaviteľov košickej moderny, vo svojej tvorbe 
reflektoval predovšetkým aktuálne sociálne problémy a beznádejnú biedu v povojnovej Európe. Vrcholné obdobie 
jeho tvorby, ohraničené rokmi 1923 až 1928, sa časovo zhoduje s obdobím rozkvetu košickej moderny. Bauer bol 
maliar-samouk a debutoval už pred prvou svetovou vojnou. Jeho začiatky boli poznačené kolísavou kvalitou 

http://www.culture.gov.sk/vdoc/797/kalendarium-erkd-2018-2c4.html
https://www.visegradfund.org/
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a známkami rôznych umeleckých vplyvov. Začiatkom dvadsiatych rokov sa inšpiroval tvorbou Konštantína 
Kőváriho-Kačmarika a jeho motívmi mesta a predmestia. Bauerove veduty presiahli naturalisticky a realisticky 
chápanú maľbu a smerovali k expresívnemu poňatiu. Expresívne maľované malebné mestské zátišia mali 
nezvyčajnú farebnosť typickú aj pre svetovú modernu. V jeho tvorbe sa pravidelne objavovali dvory a námestia, 
domy na periférii alebo pri železničnej trati, ktoré prinášali nezvyčajné pohľady na dovtedy nepovšimnuté zákutia. 
Po krátkom štúdiu v košickej súkromnej škole Elemíra Halásza-Hradila (1922) a niekoľkých študijných cestách 
k Jadranskému moru (1923) a do Paríža umelecky dozrel a podarilo sa mu vytýčiť si vlastný umelecký program a 
vytvoriť osobitý maliarsky štýl. Popri ťažiskovej téme mestského prostredia a periférie Košíc vznikol celý rad 
figurálnych malieb, kde sa sústredil na javy súvisiace s novým spôsobom života v meste, predovšetkým 
nezamestnanosť, chudobu či kriminalitu. Hlavným námetom jeho diel sa stala existenčná a morálna bieda. Citlivo 
vnímal osudné zlyhania človeka a spoločnosti. Spočiatku ich zobrazoval skôr ironicky, neskôr s chápavým 
porozumením. V jeho dielach sa tiež objavil nový pohľad na ženu, na vzťah ženy a muža, ktorý sa v tvorbe 
košických modernistov na čele s A. Jasuschom vyskytoval pomerne často. Scény pokojného meštianskeho života 
vystriedali príbehy z periférie: ustarostení ľudia odovzdaní osudu, prežívajúci zo dňa na deň bez radosti a útechy, 
ľudia bezcieľne sa potulujúci neznámou krajinou, utečenci. 
Bauer bol vzdelaním strojný inžinier a celý život pracoval ako technický vedúci košickej mestskej elektrárne. Jeho 
kresby a grafiky však svedčia o mimoriadnom talente. Bauer, rovnako ako colník Rousseau, bol samouk, čo ma 
inšpirovalo k pomenovaniu inžinier Bauer. 
 K výstave bol vydaný katalóg: Zsófia Kiss-Szemán: Inžinier Bauer. Maliarska a grafická tvorba Konštantína 
Bauera, GMB, Bratislava, 2019 

 
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán 
Organizačné zabezpečenie: Dagmar Beníčková                                                   Termín: 27.11. 2019 – 1.3. 2020 
 
 
II. poschodie 

NECH ŽIJE PICASSO 
Výstava Que Viva Picasso – Nech žije Picaso! vznikla pri príležitosti marca, mesiaca knihy. Prezentovala sedem 
grafických cyklov Pabla Picassa (1881 – 1973), jedného z najznámejších predstaviteľov Parížskej 
školy, v limitovaných bibliofilských edíciách zo zbierky súkromného zberateľa Thomasa Emmerlinga.  
Pablo Picasso bol maliar, sochár, dizajnér, kresliar a grafik, ktorý vytvoril množstvo prelomových umeleckých diel, 
čím originálnym spôsobom prispel ku kultúre 20. storočia. Bol nesmierne kreatívny, maľoval, kreslil, vytváral sochy, 
navrhoval divadelné kulisy a kostýmy, vyrábal rôzne konštrukcie, modely z keramiky a bronzu, rôzne koláže, 
ilustroval knihy, texty a básne.  
Výstava predstavovala Picassove práce z limitovaných bibliofílií, ktoré vznikli po roku 1945. 
 
Organizačné zabezpečenie: Anna Sopková                                                              Termín: 7. 3. 2019 – 2. 6. 2019 
 

VLADIMÍR KOMPÁNEK: ČARO ZIMY A FAŠIANGOV  
„Na nápad usporiadať tematickú Kompánkovu výstavu ma priviedlo niekoľko zápisov v pamätnej knihe na 
minuloročnej prezentácii diela Josefa Ladu v Mirbachovom paláci. Návštevníci písali o Ladovi ako o českom 
Kompánkovi. Niektoré podobnosti by sa skutočne našli. Okrem mimoriadneho talentu to bola zima, ktorá bola pre 
oboch najkrajším ročným obdobím. Obaja tiež celý život spomínali na šťastné detstvo, Lada v malebných 
Hrusiciach neďaleko Prahy, Kompánek v rodnom Rajci. Obaja si dokázali uchovať mimoriadne silný vzťah 
k rodisku, kam sa celý život vracali po inšpiráciu.“ (Jan Kukal) 
Výstava sa zameriavala predovšetkým na Kompánkovu maľbu s tematikou zimy, a zimných slávností. Ponúkala to 
najlepšie z jeho tvorby od päťdesiatych rokov minulého storočia až po nové milénium. Vybrané diela požičalo 
jedenásť slovenských galérií. Prezentovalo sa 100 diel, 66 obrazov a 34 sôch z verejných a súkromných zbierok. 
Vladimír Kompánek je významnou súčasťou slovenského a európskeho kultúrneho dedičstva: „Jeho obrazy 
a sochy držia krok s modernou svetovou tvorbou, a pritom zostávajú špecificky slovenské... Kompánek bol 
vynikajúci umelec prežiarený atmosférou krajiny, z ktorej pochádza.“ (Andrej Barčík) 
  
Autor  výstavy: Jan Kukal (externe)     
Organizačné zabezpečenie: Anna Sopková                                                        Termín: 22. 11. 2019 – 23. 2. 2020 
 
 
III. poschodie – Galéria mladých 

NOVÁ SKUTOČNOSŤ 
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek 
Pre Grétu Máriu Srnovú, poslucháčku katedry Maľby na Vysokej škole výtvarných umení a Filipa 
Bieleka,  nedávneho absolventa katedry Socha, objekt, inštalácia (2010-2016) nie je verejný priestor len 
anonymným miestom, alebo módnym  pojmom, hodiacim sa komukoľvek a kdekoľvek. Vnímajú a pracujú s ním 
ako s témou, ktorá v ich tvorbe vystupuje v niekoľkých polohách –  buď ako spomienka, ako informácia 
a najčastejšie ako kritika. Sú svedkami  pomaly miznúcich „zvláštnych miest“  ich mesta, v agresívnom ukrajovaní 
toho pôvodného v prospech nového. Verejný priestor sa stal bojiskom chamtivosti s ideálmi, kde zväčša 
tí  agresívnejší vyhrávajú. U obidvoch autorov  práve tento obraz hrala zásadnú úlohu, ktorý rozvinuli v rôznych 
maliarskych  a objektových situáciách vo výstavnom  priestore podkrovia Galérie mesta Bratislavy. 
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek 
 
Kurátorka: Beáta Jablonská (externe) 
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Organizačné zabezpečenie: Dagmar Beníčková                                                   Termín: 20. 2. 2019 – 19. 5. 2019 
 

Pálffyho palác  
Galéria aktualít  

POHĽAD NA SEBA A DO SEBA 
Autor: Ernest Zmeták 
Výstava sa konala pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca. 
Výstava prezentovala autoportréty umelca zo všetkých tvorivých obdobiach života vyhotovené v rôznych 
technikách. 
„V každom období musel umelec zaujať stanovisko k problémom danej epochy. A tu najlepšie ukázal svoj charakter, 
ako človek, pri formulovaní umeleckej výpovede a v ľudskom postoji k prostrediu, ktoré ho obklopovalo. V každej 
dobe chcel tiež umelec pripojiť svoju podobu, ako človeka, k dobovému dianiu, ako súčasť jeho najosobnejšej 
konfesie o sebe. A tu, keď sa pozrel do zrkadla, bol to pohľad nielen na seba, ale i do seba. To do seba zahľadenie, 
vlastne sebahľadanie, bolo pre mňa  sebaobjavovaním i sebavyznaním. Po každom autoportréte som objavil a 
zaznamenal na sebe niečo dosiaľ neznáme. A tak sa pomaly menil môj pohľad na seba i spôsob sebazobrazenia 
či  sebavyjadrenia. 
Pri autoportréte je umelec najčastejšie sám. Táto samota vynúti z neho výpoveď o jeho ľudskom postoji, o ňom i o 
jeho umení. Cesta môjho pomalého vyzrievania viedla od prvého neistého chlapčenského pohľadu k uhladenej, 
školsky pekne pričesanej šrafúre perom, ktorá vyzrela v ostrosť. Po školskom období som upustil od nej. Hľadal 
som len objem a tvar. Mladícku chvatnosť nahradil pevný rád vylučujúci náhodnosť. Postupne som dospieval k 
strohosti a úspornosti. Všetky tieto na seba nadväzujúce premeny ukazujú v najrýdzejšej podobe autoportréty, v 
ktorých sa odzrkadľuje môj vnútorný zápas so sebou, t. j. s vlastnou tvorbou i výtvarným zámerom, nezávisle od 
vonkajších činiteľov. 
Môj výraz sa menil, ako pribúdali roky. A s nimi sa hromadili i ľudské skúsenosti, a tým vyzrievanie v človeka, 
upevňovanie vlastného názoru na umeleckú tvorbu spojenú so spoločenským zaradením umelca a jeho etikou.“ 
Ernest Zmeták, Bratislava, február 1973 
 
Kurátorka: Danica Zmetáková (externe) 
Organizačné zabezpečenie: Dagmar Beníčková                                                   Termín: 29.1. 2019 – 24. 3. 2019  
 

JAROVNICE: RÓMSKA PALETA 
Nad výstavou prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 
Výstavu podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.  
Ešte nikdy som nevidel takú koncentráciu výtvarne nadaných detí ako práve na tejto škole. Ich talent už roky rozvíja 
Mgr. Ján Sajko. V prostredí, ktoré je často poznačené násilím, alkoholom a drogami, to vôbec nie je ľahké. Deti 
z Jarovníc, najväčšej rómskej osady na Slovensku, majú nádherné slobodné myslenie. Nie sú zväzované žiadnymi 
výtvarnými šablónami či pravidlami. Zobrazujú čo vidia a cítia, nerozpakujú sa maľovať mnohofarebné zvieratá, 
zvláštne ilustrácie k rómskym piesňam či zážitky z rodiny. Keď spočiatku zo závisti prepichovali obrázky 
spolužiakov visiace na chodbách školy, učiteľ im dal maľovať spoločne a spoločné diela už neničili. Ich diela získali 
množstvo medzinárodných cien. Nikde pritom nebolo uvedené, že ide o rómske deti. Poroty jednoducho ocenili ich 
jedinečnosť.  
 
Kurátori výstavy:  Ján Sajko, Ivan Jančár 
Organizačné zabezpečenie:  Michaela Slobodová                                                    Termín: 8. 4. 2019 – 2. 6. 2019 
 
 
III. poschodie 

OTČENÁŠ 
Autori: František Bílek, Alfons Mucha 
Komorná výstava kresieb a grafík predstavila dve rozdielne stvárnenia základnej kresťanskej modlitby Otčenáš, 
ktorá patrí k dôležitým dielam v kontexte tvorby sochára Františka Bílka a maliara Alfonsa Muchu. Na svojej prvej 
autorskej knihe Otčenáš pracoval František Bílek už v roku 1900 a s predslovom Otokara Březiny ju vydal o rok 
neskôr Nový život v Novom Jičíne. Otčenáš Alfonsa Muchu vyšiel knižne v Paríži v roku 1899 a v rovnakej dobe v 
limitovanom počte aj v Prahe u vydavateľa Bedřicha Kočího. Výber vystavených prác dokladá originálnu invenciu 
oboch autorov, ktorá im umožnila vytvoriť pôsobivé mystické podobenstvá, smerujúce k morálnej obrode človeka. 
 
Kurátor: Hana Larvová (externe) 
Organizačné zabezpečenie: Anna Sopková                                                         Termín: 14. 2. 2019 – 26. 5. 2019 

 

SVETLO A CITLIVÁ VRSTVA 

Výstava Ľuba Stacha predstavovala jeho experimentálne fotografické výskumy, ktorým sa venoval na konci 
osemdesiatych a na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Bola to doba náhleho vplynutia z bezčasia 
normalizácie do búrlivých spoločenských i kultúrnych zmien po novembri 1989.Spoločným menovateľom Stachovej 
tvorby tohto turbulentného obdobia sa stáva vedecko-experimentálny prístup blízky konceptuálnym stratégiám, 
meditatívny, vizuálne príťažlivý obsah a výrazná spoločenská angažovanosť. Výstava bola na prvý pohľad 
poskladaná z niekoľkých samostatných segmentov, tie boli však navzájom prepojené. Kľúčový happening Pridajte 
ruku, prezentovaný prostredníctvom časozberného videa a dokumentácie akcie, v sebe prirodzene spája princípy 
participatívneho happeningu, konceptuálneho dokumentu a experimentu s citlivou fotografickou vrstvou. Pojem 
„citlivá vrstva“ sa dá zároveň vnímať i ako metafora spoločenského milieu, vibrujúcej atmosféry novembrových dní.  
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Tvorba Ľuba Stacha je plná paradoxov, nečakaných spojení myšlienkového s vizuálnym, racionálneho s citovým, 
okamžitého s nadčasovým, intímneho s monumentálnym, privátneho s verejným, náboženského s politickým, 
analógového s digitálnym. Autor s prekvapivou prirodzenosťou čerpá z rozličných médií, výtvarných postupov 
a žánrov, a to často i v rámci jedného projektu. 
Jednou z možných interpretácií Stachovej tvorby je tá, podľa ktorej sa v procese vzniku fotografie (pôsobenie svetla, 
plynutie času, latentná energia, prostredie kvapaliny, odtlačok, vyvolávanie, zjavovanie, zrkadlenie, ustaľovanie, 
deštrukcia, miznutie) odzrkadľuje fyzické bytie človeka s jeho bolestnými i transcendentnými momentmi. 
Najsilnejším dôkazom sú koniec-koncov jeho vlastné autoportréty (Meditácia – autoportrét, 1993). 
  
Kurátorka: Lucia L. Fišerová (externe) 
Organizačné zabezpečenie: Dagmar Beníčková                                                 Termín: 20. 6. 2019 – 13. 10. 2019 
 
II. poschodie, schodište, Galéria aktualít 

KNIHY / OBRAZY 
Autori: Matej Krén / Juraj Krén  

Výstava troch diel v Pálffyho paláci GMB tvorila jeden celok, ktorý bol aj výraznou intervenciou do celej budovy a jej 
fungovania. Inštalácia „výťahovej šachty a výťahu“, vytvorenie „kinosály“, zriadenie „depozitára“ a „skládky odpadu“ 
boli nielen nové architektonické rozšírenia funkcií budovy, ale aj vzájomne kontrastné umelecké diela. Všetky boli 
zároveň úzko prepojené jedným spoločným objektom – knihou. Tá v nich nevystupovala len ako klasické textové 
médium, ale aj ako nástroj metaforického uchopenia rozsiahlych zmien, ktorými naša čoraz viac zmedializovaná 
postindustriálna spoločnosť prechádza do doby informačnej. 
Úvodným dielom výstavy je SEMIOLIFT, čo bola dočasná dostavba budovy paláca stavbou z kníh. Predstavovala 
symbolickú podobu prieniku médií do nášho prirodzeného sveta a jeho fungovania. 
Projekt PASÁŽ MNEMOCINEMA bol priamym odkazom na pôvodnú PASÁŽ z roku 2004. Využíval jej základný 
formálny a myšlienkový pôdorys a preskupoval ho do iného asociačného rámca. Skutočné knihy boli tu odstránené 
a zamenené za ich predstieranú prítomnosť. Steny novej pasáže už neboli vystavané z pevne uložených kníh, ale 
z ich iluzívnej projekcie pohybujúcej sa na LCD monitoroch. 
Tretím projektom bola výstava zbierky postmediálnych artefaktov s názvom AMNEZITÁR. Jednotlivé objekty boli 
vytvorené z kníh vyradených z verejných knižníc, ktoré prešli podobným procesom, aký sa používa pri recyklácii. 
Deštruktívny proces bol zastavený tesne pred úplným zánikom kníh. Štruktúra celého projektu, ktorého rozpätie 
siahal od výberu exponátov cez ich priestorové usporiadanie až po charakter osvetlenia, sa postupne významovo 
pozmeňovala a stupňovala, pričom základný organizačný rozvrh diela určovala konštelácia výstavných priestorov 
Pálffyho paláca. 
V tvorbe Mateja Kréna sa prekrýva priestor symbolickej interpretácie sveta so žitým priestorom ľudského bytia, a 
evokuje tak existenciu nejasného medzipriestoru medzi týmito skutočnosťami. Práce s knihami a zrkadlami sú 
vyjadrením a súčasne autentickou architektúrou tohto medzipriestoru; sú stavbami, v ktorých steny vznikajúce 
postupným vrstvením kníh náš pohľad nezakrývajú, naopak, vyjasňujú ho a prehlbujú takmer do „nekonečna“... 
Juraj Krén 
Výstava Juraja Kréna neboli len pripomienkou 50. výročia úmrtia tohto významného, pomerne zabudnutého autora. 
Vzhľadom na oneskorené stredoškolské štúdium zapríčinené druhou svetovou vojnou a predčasné úmrtie sa jeho 
tvorba obmedzila na necelých 13 rokov. Napriek tomu vytvoril rozsiahlo koncipované dielo so špecifickým 
výtvarným rukopisom. Absorboval najaktuálnejšie podnety svetového výtvarného umenia, opieral sa aj o slovenské 
ľudové umenie, ktoré dokázal podobne ako Ľudovít Fulla transformovať na osobitý výtvarný prejav. 
Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
K výstave bol vydaný katalóg: Matej Krén: Knihy obrazy, Ivan Jančár, 2019, Bratislava 
 

Kurátori: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár 

Organizačné zabezpečenie: Michaela Slobodová      Termín: 26. 9. 2019 – 1. 3. 2020 

 

MESIAC FOTOGRAFIE 2019 
Autor: Joan Fontcuberta  
„Fotografia, rovnako ako slovo, je mnohotvárna a prispôsobuje sa jednotlivým diskurzívnym platformám, do ktorých 
vstupuje. Ja o nich rád hovorím ako o fotografických izbách, o priestoroch, ktoré fotografia obýva. Napríklad 
žurnalistika, historický archív, veda, náboženstvo, politika, pornografia, rodinný album ... Význam fotografického 
obrazu modulujú pravidlá, ktoré v jednotlivých izbách platia. Zaujímam sa teda o skúmanie rôznych spôsobov, akým 
fotografie vo svojich možných izbách žijú a fungujú, a je to niečo, o čo sa pokúšam v každom svojom projekte.  
V projektoch ako Herbarium alebo Fauna som modifikoval prírodu, zatiaľ čo v Gastropoda to bola príroda, ktorá 
modifikovala moju prácu. Gastropoda je projekt o metabolizme obrazov, ich životnom cykle. Námet je založený na 
náhodnom objave: žijem na vidieku, v oblasti, kde je veľmi vlhko. Poštár mi zvykne nechávať listy v schránke pred 
bránou. Keď som nejakú dobu preč a listy v schránke strávia celé dni, dostane sa k nim veľa slimákov (druhu 
Gastropoda) a tí sa chopia príležitosti požrať papier z pozvánok, ktoré mi posielajú z rôznych múzeí a galérií.  
  
Homo photographicus je vyvrcholením procesu sekularizácie obrazu. Na začiatku, v pravekých jaskyniach, boli 
obrazové znázornenia výsadou mágie, šamanov a divotvorcov. Potom sa objavili umelci, sekulárni remeselníci 
obdarení talentom a technickou zručnosťou. Kruh obrazotvorcov sa pomaly rozširoval. V roku 1839 sa objavila 
fotografia a ktokoľvek sa naučil jej techniky mohol vytvárať obrazy, aj keby mu chýbala citlivosť a zručnosť maliara. 
V roku 1888 prišiel George Eastman a povedal: “vy stlačíte spúšť a my sa postaráme o všetko ostatné”, čím zahájil 
éru amatérov: pri vytváraní obrazov už nebolo ani treba vedieť, ako používať fotoaparát alebo tmavú komoru. Ale 
bol tu stále jeden problém: cena. Každé stlačenie zahŕňalo istú sumu peňazí, a preto sme si túto investíciu 
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vyhradzovali na zachytávanie momentov, ktoré pre nás boli dôležité, či už v osobnej sfére (rodinné albumy) alebo 
kolektívnej (fotožurnalistika). Ale s digitálnou fotografiou je cena nulová a ani sa nepotrebujete nič naučiť, môžete 
sa spoľahnúť na pokus a omyl. Ak sa vám nepáči výsledok, stačí ho zmazať a skúsiť to znovu. Fotografie sa dnes 
kumulujú a banalizujú – fotíme si úplne všetko. Obraz bol desakralizovaný a stratil svoju prepychovú hodnotu ako 
objekt. Ale úplne najdôležitejšie je, že dnes sme všetci tvorcovia a konzumenti obrazov: toto je nástup Homo 
photographicus. Pre Homo photographicus už neexistuje scenár, ktorý by sa musel naučiť, ale iba prirodzený jazyk, 
jednotný s naším sociálnym správaním, jednotný so životom komunity. (Joan Fontcubert) 
  
Kurátor: Václav Macek (externe) 

Organizačné zabezpečenie: Dagmar Beníčková                                                   Termín: 30.10. 2019 – 12.1. 2020 
 
 
 

1.1.3 VÝSTAVY MIMO PRIESTOROV GMB 
 
KAROL BARON: KRESBY 
Slovenský inštitút vo Viedni, Viedeň, Rakúsko  
Kurátor: Ivan Jančár                     Termín: 20. 2. 2019 – 23. 3. 2019 

 
JAROVNICE: RÓMSKA PALETA 
Slovenský inštitút v Budapešti   
Kurátor: Ivan Jančár                                                                                      Termín: 10. 6. 2019 – 10. 9. 2019 

 
JAROVNICE: RÓMSKA PALETA 
Slovenský inštitút v Prahe   
Kurátor: Ivan Jančár                                                                                    Termín: 20. 9. 2019 – 20. 10. 2019 
 

ZACHRÁNENÉ KLENOTY 
Slovenský inštitút v Budapešti 
Kurátor: Patrícia Ballx         Termín 6. 12. 2019 – 28. 2. 2020 
 

             

1.2. STAV ZBIEROK a ZÁPOŽIČNÁ ČINNOSŤ 
 
1.2.1 Stav zbierok GMB od 1. 1. do 31. 12. 2019 
 

Maľba: A 
Získané                                   počet umelec. diel                                  hodnota v Euro_ 
nákupom                                    1                                                        18.000.- 
prevodom         0                                                                 0.- 
darom                                                    60     __              575.900.- 
spolu                                                     61                                                     593.900.-  
Celkový stav zbierky skupiny A od. r. 1959 do 31. 12. 2019 je evidovaný pod inv. číslami od A 1 až po A 6376.  
Skutočný počet je 6223 zb. predmetov. Zo zbierky maľby v danom období nebol odpísaný žiadny zbierkový 
predmet.  
 
Socha: B 
Získané                                   počet umelec. diel                                    hodnota v Euro_ 
nákupom                                               3                                                           27.400.- 
darom                                                    2                                                          11.000.- 
prevodom                                              0                                                                   0.-_____   
spolu                                                     5                                                           38.400.-  
Celkový stav zbierky skupiny B od r. 1959 do 31.12.2019 je evidovaný pod inv. číslami od B 1 až po B 1802.  
Skutočný počet je 1481 zb. predmetov. Zo zbierky sochy v v danom období nebol odpísaný žiadny zb. predmet.   
 
Grafika, kresba, ilustrácia: C 
Získané                                   počet umelec. diel                                   hodnota v Euro_ 
nákupom                                     0                                                                0.- 
prevodom          0                                                                0.- 
darom                                                  141                          15.000.- 
spolu                                                    141                                                      15.000.-  
Celkový stav zbierky skupiny C od. r. 1959 do 31.12.2019 je evidovaný pod inv. číslami od C 1 až po C 26480. 
Skutočný počet je 26971 zb. predmetov. Zo zbierky grafiky v danom období nebol odpísaný žiadny zbierkový 
predmet.  
 
Iné médá: D 
Získané                                   počet umelec. diel                                hodnota v Euro_ 
nákupom                                               0                                              0.- 
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darom                                                    0                                 0.-                                            
prevodom                                              3                                                         13.300,- 
spolu                                                     3                                                         13.300.- 
Celkový stav zbierky skupiny D od r. 2002 do 31.12.2019 je evidovaný pod inv. číslami od D 1 až po D 245.  
Skutočný počet je 244 zb. predmetov. Zo zbierky umenia iných médií v danom období nebol odpísaný žiadny zb. 
predmet. 
 
Trojrozmerné umenie iných médií: E 
Získané                                   počet umelec. diel                                      hodnota v Euro_ 
nákupom                                               0                                            0.- 
darom                                                    1                      10.000.-                                            
prevodom                                              0                                                           0,-______ 
spolu                                                      1                                                   10.000.- 
Celkový stav zbierky skupiny E od r. 2002 do 31.12.2019 je evidovaný pod inv. číslami od E 1 až po E 25.  
Skutočný počet je 25 zb. predmetov. Zo zbierky trojrozmerného umenia iných médií v danom období nebol 
odpísaný žiadny zb. predmet.  
 
Iné médiá: fotografie: F 
Získané                                   počet umelec. diel                   _            hodnota v Euro_ 
nákupom                                               0                                                             0.- 
darom                                                    0                                                             0.- 
prevodom                                              0                                                             0.- 
nálezom                                                0                                                             0,- 
spolu                                                     0                                                             0.-  
Celkový stav zbierky skupiny F od 5.4. 2002 do 31.12.2019 je evidovaný pod inv. číslami od F 1 po F 130.  
Skutočný počet je 130 zb. predmetov. Zo zbierky umenia iných médií – fotografia v danom období nebol odpísaný 
žiadny zb. predmet.  
 

1.2.2 ZAPOŽIČNÁ ČINNOSŤ  
 
Od 1. 1. do 31.12. 2019 bolo spolu zapožičaných 240 zb. predmetov, z toho: 
48 zb. predmetov skupiny A – maľba 
5 zb. predmetov skupiny B – socha 
159 zb. predmetov skupiny C – grafika, kresba, ilustrácia 
23 zb. predmetov skupiny D – iné médiá 
0 predmetov skupiny E – trojrozmerné umenie iných médií 
5 zb. predmetov skupiny F – iné médiá 
 
 
Zapožičané zbierkové predmety boli prezentované na výstavách: 
Na Slovensku: 
▪ Marián Čunderlík, Turčianska galéria, Martin (7. 2. 2019 – 14. 4. 2019) 

▪ Vypovedaní (cigáni vo výtvarnom umení 19. a 20. storočia“, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica  

(30. 4. 2019 – 30.6. 2019) 

▪ Pripojenie Bratislavy k Československu, Múzeum mesta Bratislavy (4. 2. 2019 – 30. 6. 2019) 

▪ Generácia 1909, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa (5. 2. 2019 – 6. 4. 2019) 

▪ Jaroslav Knil, Mestské múzeum v Pezinku (1. 3. 2019 – 31. 5. 2019) 

▪  Šesť príbehov z dejín fotografií, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava (3. 7. 2019 – 5.10. 2019) 

▪ Umenie Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 – 1938 / československá stopa, Východoslovenská galéria Košice 

(26.9.2019 – 23.2.2020) 

▪ N89 Cesta k slobode, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum (14.11. 2019 – 17.11. 2020) 
▪ Papier kole, Mestské divadlo Žilina, Žilina (23. 10. 2019 – 24.1. 2020) 

 

V zahraničí: 
▪ Karol Baron – Kresby, Slovenský inštitút vo Viedni, Viedeň, Rakúsko (20. 2. 2019 – 23. 3. 2019) 
▪ SIGNAL – (Post)Conceptual Slovak Art, Ludwig museum – Museum of Contemporary Art, Budapešť, Maďarsko 
(19. 4. 2019 – 23. 6. 2019) 
▪ Rozlomená doba, Medzinárodné centrum kultúry v Krakove (5. 3. 2019 – 9. 6. 2019) 
▪ Rozlomená doba, Janus Pannonius Múzeum, Pécs (13.12. 2019 – 31. 3. 2020) 
▪ RETINA: Možnosti maľby (1989 – 2019), Nadační fond 8mička, Česká republika (19. 10. 2019 – 1. 3. 2020) 
▪ Zachránené klenoty. Veduty mesta Prešporok / Pozsony / Pressburg / Bratislava, Slovenský inštitút v Budapešti, 
Budapešť, Maďarsko (5. 12. 2019 – 28. 2. 2020) 

 
 

 

 

 

 



11 

 

 

1.3. PUBLIKAČNÁ, REŠTAURÁTORSKÁ ČINNOSŤ A INÉ AKTIVITY 
ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV 
 

1.3.1. PUBLIKAČNÁ a ODBORNÁ ČINNOSŤ 
 

Mgr. Ing. Patrícia Ballx 
Domáce výstavy 
otvorenie a uvedenie výstavy Que Viva Picasso / „Nech žije Picasso“ 7 grafických cyklov zo zbierky Thomasa 
Emmerlinga 7. marca 2019 o 17,00 
Zahraničná výstava 
Zachránené klenoty, výstava v Slovenskom inštitúte v Budapešti, vernisáž 6. 12. 2019 – 28. 2. 2020 
Publikačná činnosť: 
Zborníky: 
príspevok do zborníka: Karl Frech (1883 - 1945) a jeho diela v zbierkach Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta 
Bratislavy. Mesto a jeho pamäť. Zborník z vedeckej konferencie. Múzeum mesta Bratislavy, 17 . – 18. 10. 2018  
Iná publikačná činnosť:  
Dielo mesiaca január 2019 Romeyn de Hooghe: Ohňostroj v Hofvijver, 
http://www.gmb.sk/sk/month/detail/februar_2019 
Dielo mesiaca máj 2019 Robert Batty:  
Článok pre webumenia Cesta do Prešporku https://www.webumenia.sk/clanok/cesta-do-presporku 
Rozhovor do novín: Knižná revue – mesačník o knihách. Nostalgický návrat do ulíc starej Bratislavy rozhovor 
s Patríciou Ballx (Radoslav Passia) 4 / 2019, s. 16-17 
Rozhovor do denníka SME z 02.12.2019 a Slovac spectator : Ako vyzerala Bratislava pred 170 rokmi 
https://spectator.sme.sk/c/22276731/historical-graphics-shows-how-bratislava-looked-170-years-ago.html 
V spolupráci s Prešporskými rožkami vyšiel kalendár k roku 2020 z diel GMB s názvom „Reim“  
Prednášky a konferencie 
26.júna prednáška pre seniorov Tajomstvá umenia: Korunovácie uhorských kráľovien v Prešporku/ Bratislave 
Iná odborná činnosť 
Chronologické spracovávanie druhostupňovej evidencie zbierkových predmetov 
Vytváranie a dopĺňanie záznamov a editovanie v systéme CEDVU  
Spracovávanie tematického a autorského katalógu, oprava autorít 
Príprava a spracovanie podkladov k odbornej reštaurátorskej dokumentácii – odborné ošetrenie a reštaurovanie 
11 grafických listov na FPU (Mgr. Art Štefan Kocka) 
Konzultačná a rešeršná činnosť k zbierkovým predmetom GMB pre súkromné osoby a inštitúcie – spolupráca 
Hudba v Bratislave – Jana Bartová, Univerzita Komenského 
Divadlo 18. Storočia – Tomáš Surý, VŠMU 
Chatam Sofer – Viera Kamenická, Židovské múzeum  
Výskum papierového vlákna - Barbora Šottová, doktorandská práca VŠVU 
prof. Ivan Rusina a VŠVU, rešeršná činnosť 
Výskum k výstavám, dielam, akvizíciám  
Výskum k dielam určeným na reštaurovanie, kolekcia 11 diel na papieri s námetom Bratislavy z 19. storočia, 
návrhy na reštaurovanie 
Práca v interných komisiách 
Nákupná komisia GMB  
Členstvá v radách, komisiách a združeniach 
Člen združenia ICOM 
Spolupráca a ocenenie o.z. Prešporské rožky – Zlatý rožok 
Rozhovory v médiách 
RTVS k výstave Que Viva Picasso – správy a hlavné správy vysielané dňa 11. 3. 2019 
TA3 k výstave Que Viva Picasso 
Rádio Devín 22.marca 2019 ranné vysielanie 7,43 
TA3 Kultúra 24.decembra 2019, rozhovor k výstave Zachránené klenoty v SI v Budapešti 
Študijné a pracovné cesty 
Služobná cesta, Slovenská inštitút v Budapešti, príprava výstavy Marastoni, 4. 3. 2019 
Služobná cesta Benátky, Taliansko, Biennale, 16. – 20. 7. 2019 
Služobná cesta Viedeň, Belvedere, Leopolds museum, MUMOK, 20. 6. 2019 
Služobná cesta Budapešť, 2. a 5. 12. 2019, sprievod a otvorenie výstavy Zachránené poklady, návšteva výstav v 
Szépművészeti Múzeum  
Služobná cesta Viedeň, 26. 12. 2019, návšteva výstav KHM, Albertina, Leopolds Museum  
 

PhDr. Ivan Jančár 
Výstavy v GMB: 
Rómska paleta, Pálffyho palác, 8. apríl – 2. jún 
Štefan Papčo, Mirbachov palác, 19. marec 
Matej Krén / Juraj Krén – Knihy / obrazy, GMB, Pálffyho palác, 26. 9. 2019 - 31. 5. 2020   
Výstavy mimo GMB: 
Rómska paleta. Slovenský inštitút v Budapešti, 20. jún – 30 august 
Rómska paleta. Slovenský inštitút v Prahe, 12 september – 29.  

http://www.gmb.sk/sk/month/detail/februar_2019
https://spectator.sme.sk/c/22276731/historical-graphics-shows-how-bratislava-looked-170-years-ago.html
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Nataša Floreánová: More, fauna a flóra. Galéria vizuálnych umelcov, Ľubľjana, Slovinsko, 3.6.-15.7.2019 
 
Katalógy: 
Jančár Ivan, Jarošová Kristína: Matej Krén / Juraj Krén – Knihy / obrazy, GMB, 2019 
Články: 
Dielo mesiaca. Stanislav Stankoci: Obchodník s dážďom. Február 2019 
www.gmb.bratislava.sk  
Dielo mesiaca. Peter Rónai:  Meta Morfózy (autoRportrét), Jún  2019 
www.gmb.bratislava.sk 
Riaditeľ galérie sa pustil do rektora UK, Bratislavské noviny, 17. mája 2019 
95+, Dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave, príspevok, Vydala Katedra dejín výtvarného umenia, 
Bratislava, 2019, s.50 
Rozhovory: 
Rómska paleta, 20. jún, Maďarská televízia 
Rómska paleta, 20 jún, TA 3 
Rozlomená doba, 27.jún, TA3 
Rozlomená doba, 27 júna, Rádio Devín 
Rómska paleta, 12. september, ČT 
Matej Krén/ Juraj Krén, STV, kultúra, 26.9.2019 
Matej Krén/ Juraj Krén, STV, hlavné správy, 18.12.2019 
Kompánkovo čaro zimy a fašiangov i výnimočnosť výstavy Mateja a Juraja Kréna, rozhovor, inba, december 2019 
Práca v interných komisiách: 
Členstvo v nákupnej komisii GMB 
Člen komisie pre nákup zbierkových predmetov Galérie hl. města Prahy 
Manažérske aktivity: 
Zabezpečovanie sponzorov pre výstavy  Matej Krén / Juraj Krén 
Členstvá v radách: 
Člen AICA 
Člen umelecko-historickej spoločnosti Slovenska 
Člen správne rady na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 

 

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán 
Výstavy 
Rozlomená doba 1908 – 1928. Avantgardy v strednej Európe, 28. 6. – 27. 10. 2019 
Inžinier Bauer. Maliarska a grafická tvorba Konštantína Bauera, 26. 11. 2019 – 1. 3. 2020  
Publikačná činnosť 
Zsófia Kiss-Szemán: Cyprián Majerník. From the Grotesque to the Tragic. In: A Reader in East-Central-European 
Modernism 1918-1956. Edited by Beáta Hock, Klara Kemp-Welch, Jonathan Owen, The Courrauld Institute of Art, 
London, 2019, https://courtauld.ac.uk/research/courtauld-books-online/a-reader-in-east-central-european-
modernism-1918-1956 
Rozlomená doba 1908 – 1928. Avantgardy v strednej Európe, sprievodca 
Zsófia Kiss-Szemán: Inžinier Bauer. Maliarska a grafická tvorba Konštantína Bauera, katalóg výstavy, GMB, 2019 
Zsófia Kiss-Szemán: Ladislav Mednyánszky. K 100. výročiu úmrtia umelca. Bratislava : Galéria Nedbalka, 2019 
Zsófia Kiss-Szemán: Maliarske portréty prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka (zo zbierok Galérie mesta 
Bratislavy, Slovenskej národnej galérie a zo súkromnej zbierky). In Daniel Hupko – Luděk Beneš (eds.): 
Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách, Banská Bystrica, 2018, s. 218 – 239. 
Iná odborná činnosť 
Sprievod pre mamičky s kočíkmi, Csontváry-Mednyánszky, 22. 2. 2019 
Sprievod pre seniorov, Csontváry-Mednyánszky, 13. 3. 2019 
Sprievod pre verejnosť, Csontváry-Mednyánszky, 20. 3. 2019 
Sprievod pre seniorov, Rozlomená doba, 16. 10. 2019 
Sprievod pre študentov FFUK, Rozlomená doba, 9. 10. 2019 
Poskytovanie odborno-poradenskej služby verejnosti, domácim a zahraničným inštitúciám, súkromným osobám 
Práca v interných komisiách 
Člen nákupnej komisie GMB 
Členstvá v radách a iných komisiách 
Zástupca GMB na zasadnutiach ICOM 
Zástupca GMB na zasadnutiach RGS  
Člen výboru RGS (zvolená 4. 4. 2016) 
Rozhovory 
Csontváry-Mednyánszky, MTV, 24. 1. 2019 
Csontváry-Mednyánszky, STV, 24. 1. 2019 
Csontváry-Mednyánszky, Rádio Patria, 14. 2. 2019 
Ernest Zmeták,, Rádio Devín, 29. 1. 2019 
Ernest Zmeták, TA3, 29. 1. 2019 
Ernest Zmeták, Rádio Patria, 20. 3. 2019 
Rozlomená doba, Rádio Devín, 13. 5. 2019 
Rozlomená doba, RTVS, 13. 5. 2019 
Rozlomená doba, Rádio Pátria, 13. 5. 2019 
Rozlomená doba, MTV 1, 27. 6. 2019 
Rozlomená doba, TA3, 27. 6. 2019 
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Ladislav Mednyánszky, Rádio Patria, 1. 7. 2019 
Konštantín Bauer, Rádio Devín, 26. 11. 2019 
Výskum 
Spolupráca na výstave a knihe Rozlomená doba, Olomouc, Krakov, Pécs (Päťkostolie), Bratislava 
Konštantín Bauer 
Manažérske aktivity 
Participácia na grante FPU: reštaurovanie (Patrik Kovačovský); úložné debny pre diela kategórie E 
Organizačné a administratívne práce v súvislosti so zaradením funkcie vedúcej oddelenia hlavnej činnosti GMB 
Študijné a pracovné cesty 
Zvolen, RGS, 1. – 4. 7. 2019 
Košice, Konštantín Bauer, 16. – 20. 9. 2019 
 

Mgr. Jana Luková 
Výstavy v GMB 
Gabriele St. Genois a jej výzdoba vily v bratislavskom Horskom parku, 16. 4. - 16. 6. 2019 
Publikácie 
Jana Luková: Gabriele St. Genois a jej výzdoba vily v bratislavskom Horskom parku, GMB 2019 
Iná publikačná činnosť:  
Dielo mesiaca marec Mortitz St. Genois: Pohľad z hradu Starhemberg 
http://www.gmb.sk/sk/month/detail/april_2019 
Heslá do Encyklopédia Beliana (krajinomaľba, Kraus, Kupecký, kresba, Kracker) 
Prednášky a konferencie 
Rekonštrukcia pamäti. Medzinárodná vedecká konferencia na počesť Jozefa Könyökiho pri príležitosti 190. 
výročia jeho narodenia. Príspevok: Tvorba Jozefa Könyökiho v zbierkach Galérie mesta Bratislavy a Galérie 
umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, 27. 11. 2019 
Iná odborná činnosť 
Chronologické spracovávanie druhostupňovej evidencie zbierkových predmetov 
Vytváranie a dopĺňanie záznamov a editovanie v systéme CEDVU  
Návrhy a výskum k výtvarným dielam určeným do nákupu pre GMB 
Konzultačná a rešeršná činnosť k zbierkovým predmetom GMB pre súkromné osoby a inštitúcie  
Výskum k výstavám, dielam, akvizíciám  
Výskum k pripravovanej expozícii Gabriele St. Genois a jej výzdoba vily v bratislavskom Horskom parku , 16. 4. - 
16. 6. 2019 
Výskum k maľbe do nákupnej komisii D. Schmidelli: Portrét kontesy Johany Márie de Walderode 
Výskum k projektu Giacomo Marastoni, Budapešť 2021 
Príprava k projektu Helmut und Johanna Kandl, GMB október – december 2020 
Práca v interných komisiách 
Nákupná komisia GMB  
Členstvá v radách, komisiách a združeniach 
Člen asociácie Codart 
Člen združenia ICOM 
Člen redakčnej rady Zborníka Múzea mesta Bratislavy 
Člen redakčnej rady časopisu Múzeum 
Člen Komisie pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru za GMB 
Člen Múzejnej a galerijnej rady pri MKSR  
Sprievody 
Sprievod pre sprievodcov organizovaný BKIS: Mirbachov a Pálffyho palác, 5. 1. 2019 
Sprievod pre seniorov, Barokový maliar Joseph Kurtz, 16. 1. 2019 
Sprievod pre študentov FFUK, stála expozícia Barokové maliarstvo, 12. 3. 2019 
Sprievod/prednáška pre seniorov, Gabriele St. Genois a jej výzdoba vily v bratislavskom Horskom parku, 15. 5. 
2019 
Sprievod pre verejnosť, Gabriele St. Genois a jej výzdoba vily v bratislavskom Horskom parku, 18. 5. 2019 
Sprievod pre spriaznené inštitúcie, Gabriele St. Genois a jej výzdoba vily v bratislavskom Horskom parku, 31. 6. 
2019 
Sprievod pre spriaznené inštitúcie, Gabriele St. Genois a jej výzdoba vily v bratislavskom Horskom parku, 3. 7. 
2019 
Sprievod pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Gabriele St. Genois a jej výzdoba vily v bratislavskom Horskom 
parku, 11. 7. 2019 
Sprievod/prednáška pre seniorov v spolupráci s Patríciou Ballx: Korunovácie manželiek uhorských panovníkov 
v Bratislave, 26. 7. 2019 
Sprievod pre študentov FFUK (s V. Malastom), Pálffyho palác, 7. 11. 2019  
Posudky 
Posudok príspevkov zborníka konferencie MMB Mesto a jeho pamäť, MMB Bratislava 2018 (január 2019) 
Odborný posudok diela Georg Ph. Rugendas ml. (?): Presun vojakov cisárskej armády, po 1750, pre SNM-HM (2. 
5. 2019) 
Oponentský posudok diplomovej práce Reštaurovanie anjela z farského kostola v Prievidzi. Zobrazovanie anjelov 
v barokovom sochárstve na Slovensku, Bc. A. Kucanová, katedra reštaurovania VŠVU Bratislava (máj 2019) 
Oponentský posudok diplomovej práce Reštaurovanie anjela svetlonosa z farského kostola v Prievidzi. 
K historickým a etickým otázkam obnovy sochárskych diel v 18. a 19. storočí, Bc. S. Dobšovičová, katedra 
reštaurovania VŠVU Bratislava (máj 2019) 



14 

 

Oponentský posudok diplomovej práce PASTEL – reštaurovanie pastelových portrétov dámy a pána, Bc. M. 
Šottová, Katedra reštaurovania VŠVU Bratislava (máj 2019) 
Manažérske aktivity 
Podklady pre dotáciu Akvizícia – D. Schmiddeli: J. de Walderode, olej/plátno, 1757 (FPU), podklady pre dotáciu 
(BSK) k projektu Gabriele St. Genois a jej výzdoba vily v bratislavskom Horskom parku, podklady pre projekt 
dotácie Stála expozícia „Gotika“ v Pálffyho paláci (FPU, BSK) 
Iné odborné aktivity 
Členstvo v komisii pre štátnu skúšku VŠVU,7. 2. 2019 
Študijné a pracovné cesty 
Budapešť, 28. 6. 2019 
Košice, 27. 8. 2019 
Benátky, 25. 9. – 28. 9. 2019 
Krakov, 2. 10. – 4. 10. 2019 
Viedeň, 15. 11. 2019 
 

1.3.2 REŠTAURÁTORSKÁ ČINNOSŤ 
 
Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD. 
A 4284  Zmeták, E.: Autoportrét s Bratislavským hradom – tmelenie, retuš 
A 1199 St. Genoise, G.: Hrajúce sa putti – čistenie, tmelenie, retušovanie, lakovanie 
A 1291 St. Genoise, G.: Portrét muža – čistenie, tmelenie, retušovanie, lakovanie 
A1293 St. Genoise, G.: Portrét mladého muža – čistenie, tmelenie, retušovanie, lakovanie 
A 2642 St. Genoise, G.: Portrét starenky – čistenie, tmelenie, retušovanie, lakovanie 
A 2238 St. Genoise, G.: Monogram M. G. – čistenie, tmelenie, retušovanie, lakovanie 
A 2239 St. Genoise, G.: Monogram E. G. – čistenie, tmelenie, retušovanie, lakovanie 
A 6303 Thomka Mitrovský, M.: Portrét chlapca – retuš, lak 
A 4995 neznámy flámsky.: Príprava obeda – čistenie grafitti, vyrovnávanie, tmelenie, retuš, lokálny lak 
A 130 Marastoni, C.: Portrét rodiny Scherzovcov – (v spolupráci) demontáž, prelep, odstraňovanie dubláže, 
čiastočné odstraňovanie vosku 
Iné odborné práce: 
Obhliadka diel pri dovoze alebo odvoze, príprava exponátov: Plus Mínus, Pohľad na seba a do seba, Osamelí 
geniálni pútnici prírody, Nová skutočnosť, Rozlomená doba – 210 kontrolovaných správ o stave diel  
Príprava možného reštaurátorského workshopu v GMB v spolupráci s Getty Institute, USA a VŠVU Bratislava  
Správy o stave zapožičiavaných diel - rôzne   
Kontrola a údržba stálych expozícií: Pálffyho palác, Mirbachov palác 
Noc múzeí a galérií – poradenstvo 
Fumigácia diel v SNG Zvolen – spoluorganizácia realizácie transportu 
Členstvo v radách, komisiách a združeniach: 
Zástupkyňa za GMB pre ICOM 
Predsedníčka Komory reštaurátorov 
Členka výboru  Európskej konfederácie konz. – rešt. organizácií E.C.C.O. 
Členka PS Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 4. umenie 
Členka odborovej komisie pre študijný odbor reštaurovanie na VŠVU v Bratislave 
Služobné cesty: 
Marec: Zasadnutie výboru E.C.C.O. a VZ E.C.C.O. Záhreb, Chorvátsko 
Jún: Preberanie exponátov výstavy Rozlomená doba, Medzinárodný inštitút Krakov, Poľsko, Muzeum umění 
Olomouc, Česko 
November – December: Zasadnutie výboru E.C.C.O. Madrid, Španielsko 
 

Anna Gregová, akad. mal. 
A1300 St. Genoise, G.: Deti na potoku – čistenie zadnej strany, odstránenie laku, depozitu a retuší, scelovanie 
pretrhnutej plátennej podložky, tmelenie, retuš, lakovanie  
A 5516 rám – retuš 
A 4586 rám – retuš, povrchová úprava 
A 4662 J. Knil: Mier II.- odstraňovanie depozitu a kartónových zvyškov, rám: lepenie vyštiepenej dyhy, retuš 
A 4421 J. Knil: V tráve – odstraňovanie kartónových zvyškov z maľby, čistenie, retuš 
retuš rámov na výstavu Generácia 1909 do Liptovského Mikuláša 
A 1199 rám – lepenie, retuš, voskovanie 
A 1197 St. Genoise, G.: Putti s erbom rodu Stolberg; rám – lepenie, tmelenie, retuš, voskovanie 
A 1301 St. Genoise, G.: Hrajúce sa deti – čistenie, tmelenie, retuš, lakovanie   
A 5215 Steinacker A.: Oddych na puste – odstraňovanie depozitu, drobná retuš, lakovanie, rám – retuš 
A 5910 Putti hrajúce sa s vtáčikmi – odstraňovanie depozitu, olejových retuší, tmelenie, retuš, lakovanie, rám – 
čistenie, retuš 
A 5016 Bauer: Vojna s Turkami – upevnenie uvoľnenej maľby, retuš, lakovanie  
rám z MMB – lepenie a tmelenie rohu, retuš 
rám zo Zlína (Lada) – retuš     
rám na výstavu Kompánek – očistenie     
A 1419 Majsch E.: Anjelik – odstraňovanie korózie a stabilizovanie zadnej strany, odstraňovanie sekundárneho 
laku, zvyškov pôvodného laku a depozitu, retuš, lakovanie 
Krén Juraj: Návrh na tapisériu – rekonštrukcia zmazanej kresby na skle 
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A 130 Marastoni J.: Rodina Scherzovcov – odstránenie dubláže, prelep maľby    
A 6316 Schmidely D.: Comtes de Walderode – drobné retuše, lakovanie  
Iné odborné práce 
Obhliadka diel pri dovoze a odvoze: aktuálne výpožičky a pôžičky – kontroly stavu diel:  diela z GMB vrátené z  
výstavy v Liberci (Plus Mínus), kontrola diel zo SNG a PSIS na výstavu Zmeták, kontrola diel na výpožičku do 
Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, kontrola diel na výpožičku do MM /Pripojenie Bratislavy k ČSR/ a pri 
vrátení, diela na výstavu Jaroslav Knil do Pezinského múzea a kontrola pri vrátení, kontrola diel Fr. Bílek, kontrola 
diel vrátených z Prahy, z Banskej Bystrice, z Martina, na výpožičku do B.Bystrice, DNV – kontrola diel pred 
výpožičkou, výstava Rozlomená doba: kontroly diel z Liberca, Košíc, SNG, PSIS, Prahy, Poznane, Ljubljany, 
SNG – Zvolen, Lodže, Budapešti    
Účasť na posudzovaní diel v rámci „Noc múzeí a galérií“ 
Prezentácia diela Kráľovná anjelov (spolupráca so vzdelávacím oddelením)  
Pravidelná kontrola a údržba stálych expozícií: Mirbachov palác, Primaciálny palác 
Práce na reštaurátorských dokumentáciách 
Nákup chemikálií a iných predmetov potrebných pre prácu v reštaurátorskom ateliéri  

 

Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká 
Ošetrenie diel po fumigácii 
A 781   – Portrét TGM – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní na obraze, celoplošné lakovanie 
A 4122 – Lazinovská E.: Partizánska krajina – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní na ráme, odstraňovanie 
degradovanej lakovej vrstvy, celoplošné lakovanie 
A 1752 – Revesz I.: Pastier koní na Hortobagyi – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní na obraze, 
stenčovanie degradovanej lakovej vrstvy, celoplošné lakovanie 
A 5603 – Koller J.: Sídlisková situácia – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní na obraze, retuš rám 
A 5530 – Kompánek V.: Spomienková zima – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých a povrchových plesní 
z obrazu a rámu, retuš rámu,  celoplošné lakovanie 
A 4221 – Knil J.: Utrpenie – odstraňovanie depozitov, degradovaného laku a lokálnych povrchových plesní 
z obrazu, sceľovanie podložky, tmelenie, retuš, celoplošné lakovanie 
A 4222 – Knil J.: Víťazstvo – odstraňovanie depozitov, degradovaného laku a lokálnych povrchových plesní 
z obrazu, celoplošné lakovanie 
A 4271 – Knil J.: Vlado so svojimi obrazmi – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní na obraze, 
celoplošné lakovanie 
A 4695 – Szalay G.: Partizáni v horách – odstraňovanie depozitov, degradovaného laku a viacerých typov plesní 
z obrazu a rámu, celoplošné lakovanie  
A 5429 – Feďkovič N.: Po dvoch vojnách – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní na obraze, 
upevňovanie uvoľnenej farebnejj vrstvy 
A 5816 – Schubert (?): Portrét starej ženy – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých a povrchových plesní 
z obrazu, celoplošné lakovanie  
A 5750 – Dúbravec M.: Niekto príde na návštevu – odstraňovanie depozitov z obrazu a lokálnej povrchovej 
plesne z obrazu 
A 5718 – Chabadová M.: Krajina I – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu, lokálne 
lakovanie 
A 5395 – Klimová T.: Povstanie – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych viacerých typov plesní z obrazu  
A 5533 – Kompánek V.: Rajecké humná – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu, celoplošné 
lakovanie 
A 5520 – Čechová M.: Hora pri západe slnka – odstraňovanie depozitov, degradovaného laku a povrchových 
plesní z obrazu, celoplošné lakovanie 
A 4713 – Antal E.: Družstevné polia II – odstraňovanie viacerých typov plesní z obrazu a rámu 
A 3235 – Zátišie – odstraňovanie depozitov rozsiahlych zapitých plesní z obrazu, celoplošné lakovanie 
A 3832 – Kollár J.: Portrét dievčatka – odstraňovanie depozitov lokálnych zapitých plesní z obrazu, celoplošné 
lakovanie 
A 5590 – Spitz E.: Dievča s mačkou – odstraňovanie lokálnych povrchových plesní z obrazu 
A 1689 – Kollár J.: Krajina – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z podrámu a lokálnych 
zapitých plesní z obrazu 
A 5510 – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu, celoplošné lakovanie 
A 5637 – Kollár J. – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 5348 – Kollár J.: Trh v Banskej Štiavnici – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní z rámu  
A 5598 – Filová M.: Matka – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní na ráme 
A 5522 – Droppa V.: Tanec – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 3833 – Antal E.: Rotácia IX – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých hnedých plesní z obrazu 
A 1091 – Álló: Vyhnaná (?) – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu, upevňovanie uvoľnenej 
farebnej vrstvy 
A 5462 – Srna – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu 
A 5837 – Kudláč F.: Herecká pauza – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu, celoplošné 
lakovanie 
A 4092 – Bárta J.: Industrializácia po februári – odstraňovanie hrubých depozitov a lokálnych zapitých plesní z 
obrazu 
A 5531 – Zmeták E.: Portrét ženy s knihou – odstraňovanie hrubých depozitov a viacerých typov plesní z obrazu 
a rámu, celoplošné lakovanie 
A 5540 – Rónaiová V.: Na slobodárni – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu, 
lokálne lakovanie 
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A 4694 – Szabó A.: Zátišie s hroznom a jablkami – odstraňovanie depozitov a lokálnych čiernych plesní z obrazu, 
odstraňovanie lokálnych polí degradovaného laku, lokálne lakovanie 
A 5424 – Mravec M.: Matka s popraveným synom – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu 
a rámu, celoplošné lakovanie 
A 5793 – Akt sediacej ženy – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní z obrazu, celoplošné 
lakovanie 
A 5868 – Satin (?) – odstraňovanie hrubých depozitov a viacerých typov rozsiahlych plesní z obrazu, celoplošné 
lakovanie 
A 5924 – Považan J.: Z rozprávky – odstraňovanie depozitov a viacerých typov lokálnych plesní z obrazu 
A 6200 – Chovan: Portrét muža – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu, celoplošné 
lakovanie 
A 1974 – Gaspar M.: Žena z Velčíc – odstraňovanie depozitov a viacerých typov lokálnych plesní, celoplošné 
lakovanie 
A 5683 – Kilián J.: Záborské samoty – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 5691 – Medvecká M.: Osameá plánka – odstraňovanie depozitov a viacerých typov lokálnych plesní z obrazu 
a rámu, lokálne lakovanie 
A 5774 – Staudt M.: Tri hlavy – odstraňovanie hrubých depozitov a viacerých typov plesní na obraze a ráme 
A 2278 – Weiner – Král I.: Židovská rodina – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 2762 – Špannerová – Nemčíková E.: Matka kúpajúca dieťa – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých 
plesní na ráme 
A 5630 – Laluha M.: Detvan – odstraňovanie depozitov a viacerých typov rozsiahlych plesní 
A 5769 – Makovický E.: Pod Rozsutcom – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych plesní na ráme, celoplošné 
lakovanie 
A 5976 – Bubán Š.: Na Dukle – odstraňovanie depozitov a lokálnych plesní 
A 5972 – Moško R.: Modrá zima II – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní  
A 2970 – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní na obraze a ráme, upevňovanie farebnej vrstvy, 
celoplošné lakovanie 
A 5755 – Švec J.: „R“ – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní z obrazu 
A 5684 – Kilian J.: Jihočeská krajina – odstraňovanie depozitov a lokálnych plesní na ráme 
A 5688 – Holblingová A.: BHS – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní na obraze, celoplošné 
lakovanie 
A 3924 – Lehotská E.: V kočíku – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu 
A 5929 – Bachratá – Linhartová E.: Brázda III – odstraňovanie depozitov a povrchových plesní 
A 1902 – odstraňovanie depozitov a povrchových plesní 
A 5935 – Hološka Ľ.: Plavec – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní na ráme 
A 2111 – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 5872 – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu 
A 5231 – Švec J.: Zátišie – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu, celoplošné lakovanie 
A 3937 – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní, lokálne lakovanie 
A 4363 – (?): Pod Mikulášskym kostolíkom – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu 
A 1886 – Nemčík J.: Cestička na Čingov – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu 
A 6100 – Schurmann M.: Interiér ateliéru na Bezručovej – odstraňovanie depozitov a viacerých typov lokálnych 
plesní z obrazu a rámu 
A 5824 – Čechová M.: Suché stromy – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych povrchových plesní z obrazu 
a rámu 
A 5927 – Mudroch J.: Kytica – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5701 – Kolesárová S.: Kútiky – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní na ráme 
A 5835 – Kollár J.: Krajina – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní na ráme 
A 5715 – Mallý G.: Osada – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní na ráme, celoplošné lakovanie 
A 4609 – Kollár J.: Zima na počúvadle – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu, 
celoplošné lakovanie 
A 5842 – Mallý G.: Na dedine – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní na ráme 
A 5788 – Makara: Topole pri rieke – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu, celoplošné 
lakovanie 
A 4179 – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní z obrazu a rámu, celoplošné lakovanie 
A 5922 – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu, celoplošné lakovanie 
A 2925 – Šturdík J.: Bratislavská ulička – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní na ráme, stenčenie 
degradovaného laku na obraze, celoplošné lakovanie 
A 4775 – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5717 – Studený M.: Zobrazenie – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5830 – Tillner: Tulipány s keramikou – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní z rámu a podrámu 
A 5670 – Johanidesová O.: Človek a príroda – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu 
A 5671 – Johanidesová O.: Bez názvu – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu 
A 6077 – Bubán Š.: Jeseň na Dargove – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu 
A 5752 – Kováts – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní z rámu a podrámu 
A 5771 – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5988 – Nováková: Les se suchými stromy – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu 
A 5876 – Antal E.: Premena – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5855 – Kolčáková B.: Zima – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5856 – Kolčáková B.: Kreslo pre Rusalku – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu 
a rámu 
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A 4647 – Veskrnický: Malé spálenisko – odstraňovanie hrubých depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu 
a rámu 
A 5743 – Žilíková - Sládeková T.: Ružové ráno – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
z obrazu 
A 5744 – Žilíková - Sládeková T.: Koniec prázdnin – odstraňovanie depozitov a viacerých typov lokálnych plesní 
z obrazu a rámu 
A 5577 – Gandlová K.: Prvý slávny deň – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5817 – Johanidesová O.: Nespavosť a bdenie – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu 
a rámu, celoplošné lakovanie 
A 5955 – Žilíková - Sládeková T.: V mene človeka – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych povrchových plesní 
z obrazu 
A 5219 – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu 
A 3622 – Švec J.: Sivá dedina – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a rámu 
A 5907 – Mitrovský: Portrét – odstraňovanie depozitov a viacerých typov lokálnych plesní z obrazu a rámu, 
stabilizácia maliarskej vrstvy 
A 4279 – Rusková Z.: Krajina od Myjavy – odstraňovanie depozitov a zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5956 – Švec J.: Fragment súčasnej krajiny – odstraňovanie depozitov a viacerých typov lokálnych plesní 
z obrazu a rámu, celoplošné lakovanie 
A 4313 – Weiner - Král I.: Dedinská zábava – odstraňovanie depozitov a viacerých typov rozsiahlych plesní 
z obrazu a rámu, celoplošné lakovanie 
A 4998 – Ambrušová E.: Kuchynský kút – odstraňovanie depozitov a viacerých typov plesní z obrazu a najmä 
z rámu a podrámu 
A 5726 – Miková - Podhradská M.: Prichádza zima – celoplošné odstraňovanie depozitov 
A 5933 – Púček E. A.: Pojazdná skrinka obchodníka – celoplošné odstraňovanie depozitov a lokálnej čiernej 
plesne 
A 1740 – Kudlák Ľ. – odstraňovanie depozitov a zapitých rozsiahlych plesní z obrazu a rámu 
A 5926 – Kudláč F.: Prestupná stanica – odstraňovanie depozitov z obrazu, stenčovanie degenerovanej lakovej 
vrstvy a lokálnych zapitých plesní z rámu 
A 4282 – Tvrdoň M.: Chalupy na kopci – odstraňovanie depozitov a viacerých typov lokálnych plesní z obrazu 
a rámu 
A 5763 – Fila R. – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5993 – odstraňovanie hrubých depozitov, stekancov, stenčovanie lakovej vrsvty, odstraňovanie lokálnych 
zapitých plesní z obrazu 
A 5555 – Antal E.: Kompozícia s modrým bodom – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych hustých zapitých plesní 
z obrazu a rámu 
A 1407 – Zátišie so zeleninou – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu a rámu, 
celoplošné lakovanie 
A 2398 – Matejka P.: Z práce – odstraňovanie depozitov z obrazu a rámu 
A 4486 – Veselý F.: Zomierajúci les – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu a podrámu 
A 4101 – Bednár Š.: Február 1848 – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5600 – Paštéka M.: Priestorová kompozícia – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu 
a podrámu 
A 3907 – Paštéka M.: Dotyk – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní z obrazu  
A 4311 – Potoček P.: Žlté pastorále – odstraňovanie hrubých depozitov a viacerých typov lokálnych plesní 
z obrazu a rámu 
A 4484 – Veselý F.: Krajina a človek – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 4485 – Veselý F.: Rezervácia II – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 3184 – Čunderlík M.: Archaická figúra – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z rámu 
A 5716 – Veselý F.: Nám na pamäť – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z podrámu 
A 840 – Krajina – odstraňovanie hrubých depozitov a rozsiahlych hnedých zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 5813 – Mudroch J.: Kytica – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z maľby, retuš, lokálne 
lakovanie 
A 3793 – Nočná prechádzka – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z prednej a zadnej strany 
obrazu 
A 4456 – Szabó A.: Pranie – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu 
A 5284 – Kollár J.: Topole v lete – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z prednej a zadnej strany 
obrazu 
A 5560 – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu 
A 5576 – Lorincz: Portrét dievčaťa – odstraňovanie depozitov z obrazu a lokálnych zapitých plesní z podrámu 
A 938 – odstraňovanie hrubých depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z prednej a zadnej strany obrazu 
A 940 – Butkiewicz – odstraňovanie hrubých depozitov, degradovaného laku a zapitých plesní z prednej a zadnej 
strany obrazu, celoplošné lakovanie 
A 5625 – Pavlíčkova J.: Starý cestár – odstraňovanie depozitov a rôznych druhov lokálnych plesní z obrazu 
a rámu 
A 4441 – Zimka O.: odstraňovanie hrubých depozitov a zapitých plesní zo zadnej strany obrazu 
A 5589 – Spitz E.: Autoportrét so štyrmi stromami v pozadí – odstraňovanie depozitov a rôznych druhov lokálnych 
plesní z obrazu a rámu 
A 2731 – Šturdík J.: Zátišie – odstraňovanie depozitov z obrazu a lokálnych zapitých plesní z rámu 
A 5950a – Kraščenič A.: Víťazný oblúk – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu  
A 2247 – Polkoráb Š.: Špitálska ulica v zime – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu 
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A 2764 – Kolčák I.: Vyhlásenie štrajku na píle v Podbieli – odstraňovanie hrubých depozitov a lokálnych zapitých 
plesní z obrazu a rámu 
A 5125 – Emanuelová M.: Oranžový kôň, ktorý nikdy nezje červený kvet – odstraňovanie depozitov z obrazu 
a rozsiahlych zapitých plesní z podrámu a rámu 
A 3342 – Csordák Ľ.: Dedinka Ťahanovce – odstraňovanie hrubých depozitov a degradovaného laku z obrazu 
a rámu, leštenie zláteného rámu, retuš, celoplošné lakovanie 
A 950 – Zelinský V.: Na manévroch – odstraňovanie depozitov z obrazu a lokálnych zapitých plesní z podrámu 
A 2395 – Staudt M.: Vyvolení – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 310 – Kamba F.: Modrý kostolík v Bratislave – odstraňovanie depozitov, stmavnutého laku a lokálnych zapitých 
plesní z obrazu 
A 2298 – Čechová M.: Ulička na podhradí – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 2603 – Antalová E.: Biele ruže – odstraňovanie depozitov a rozsiahlych zapitých plesní z obrazu a rámu 
A 4814 – Kvasnica: Michalská veža – odstraňovanie depozitov z obrazu a rámu 
A 6132 – Tillner M.: Dedina II. – odstraňovanie depozitov a lokálnych zapitých plesní z obrazu 
Iné odborné práce 
Práca na dokumentáciách 
Vyberanie a balenie diel na fumigáciu v depozitári v Devínskej Novej Vsi 
Vybaľovanie a zakladanie očistených obrazov v depozitári v Pálffyho paláci 
Úprava políc v depozitári v Pálffyho paláci pre potreby zakladania obrazov 
Spolupráca so vzdelávacím oddelením na prednáškach pre verejnosť 
Kontrola obrazov na výstavu (Kompánek) 
 

Mgr. art. Katarína Vaneková 
Ošetrenie diel po fumigácii 
A 4637 – Sedlák, E.: Pieseň Luciferova podľa K. J. Erbena - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových 
plesní 
A 2813 – Hložník, V.: Clown - odstraňovanie depozitov, lokálnych plesní a lokálnych povrchových a iných nečistôt 
A 572 – Sylla, M.: Stařec - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 2131 – Illés, A.: Teliatko ( Solymovi ) – odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
a iných poškodení, či iných nečistôt 
A 1384 – Slovenský maliar z prelomu 20. storočia.: Portrét ženy - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych 
povrchových plesní viacerých typov a iných nečistôt, celoplošné lakovanie 
A 3673 – Čemický, L.: Koniar - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 4614 – Mitrovský, M. T.: Podobizeň dievčaťa - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
viacerých typov, iných poškodení a nečistôt, celoplošné lakovanie 
A 3672 – Čemický,L.: Na bielom koni - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 4353 – Varga, T.: Cigánsky chlapec - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
a iných nečistôt, upevňovanie, celoplošné lakovanie 
A 1012 – Dr. Bogsch,.: Záhrada - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 1066 – Nemesszeghy, E.: Čarovný kruh - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
viacerých typov 
A 4381 – Nevan, E.: Akt ženy - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu 
A 5760 – Staudt, M.: Čierno - biela kompozícia - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu 
A 2830 – Bazovský, M. A.: Opustený - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých 
typov, iných poškodení a nečistôt 
A 3029 – Špitz, E.: Holubi v tmavej krajine - odstraňovanie depozitov, lokálnych povrchových plesní viacerých 
typov, celoplošné lakovanie 
A 4044 – Gandlová, K.: - Robotnícka demonštrácia - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, rozsiahlych 
povrchových plesní a iných nečistôt, celoplošné lakovanie matným lakom v spreji 
A 2289 – Krivoš, R.: - odstraňovanie vrstvy depozitu a iných nečistôt 
A 5539 – Rónaiová, V.: - Z Bratislavských ulíc - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 5338 – Szemere, J.: Portrét mladej ženy - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
viacerých typov, iných poškodení a nečistôt 
A 5936 – Kráľ, F.: Pocta Sandrov - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, rozsiahlych povrchových plesní a iných 
nečistôt, celoplošné lakovanie 
A 5614 – Urbásek, M.: Delenie dedičstva - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní, 
upevňovanie, retuš 
A 5542 – Popovič, V.: „Sídliská plné detí“ – odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových 
plesní, iných poškodení a nečistôt, celoplošné lakovanie 
A 5741 – Cechová, M.: Kytica - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 5534 – Gandlová, K.: Z mojej záhradky - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 5644 – Mudroch, J.: Natuška - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní, upevňovanie 
A 5571 – Zozuľák, L.: Opustený lom - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
A 3617 – Tallós, Š. P.: Železničný prechod - odstraňovanie depozitov, lokálnych povrchových plesní a iných 
nečistôt 
A 5599 – Filová, M.: Pekné chvíle - odstraňovanie depozitov, lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 2157 – Veris, J.: Starozákoný prorok - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní, iných 
poškodení a nečistôt, celoplošné lakovanie 
A 627 – Kollár, J.: V zime / Banská Štiavnica - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
viacerých typov 



19 

 

A 5721 – Rudavská, M.: „Havrania postava“ – (maľba je pod sklom) odstraňovanie depozitov a rozsiahlych 
povrchových plesní 
A 5808 – Romaňák, P.: Kopcovitý kraj - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých 
typov, iných poškodení a nečistôt 
A 3244 – Sverčkov - Jegorovič, N.: Trojzáprah so saňami - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, iných nečistôt a 
lokálnych povrchových plesní 
A 374 – Béla, M.: Bratislava – dom na Albrechtovom nábreží - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, iných 
nečistôt, celoplošné lakovanie, retuš, záverečné lakovanie sprejovým lakom – satén, výmena rámu – nový 
A 5764/a – Fila, R.: Pohľady /Pocta Kafkovi/ diptych - odstraňovanie depozitov 
A 5764/b – Fila, R.: Pohľady /Pocta Kafkovi/ diptych - odstraňovanie depozitov 
A 5151 – Béla, M.: Bratislavská radnica - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, iných nečistôt, celoplošné 
lakovanie, retuš, záverečné lakovanie sprejovým lakom – satén 
A  385  - Béla, M.: Michalská veža v Bratislave - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, iných nečistôt, tmelenie, 
celoplošné lakovanie, retuš, záverečné lakovanie sprejovým lakom – satén 
A 4562 – Tvrdoň, M.: Stromy pri Dunaji v zátoke - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových 
plesní viacerých typov a iných nečistôt 
A 5196 – Antalová, E.: Bratislavský most I. - odstraňovanie depozitov a iných nečistôt 
A 6076 – Feďkovič, N.: Stavba - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých 
typov, iných poškodení a nečistôt, celoplošné lakovanie 
A 6154 – Bočkayová, K.: „Rozmachy“ I. - odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových nečistôt 
A 5167 – Jíra, J.: Zvěstování /Zimní okno/ - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
viacerých typov a iných nečistôt 
A 5465 – Antalová, E.: „Pochod“ ( Cyklus SNP ) - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
viacerých typov a iných nečistôt 
A 3608 – Mallý, G.: Pastier - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, iných nečistôt a lokálnych povrchových plesní 
A 6105 – Kieselbach, G.: Elektrické dojenie kráv /ulohová práca/ - odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych 
povrchových plesní viacerých typov, iných poškodení a nečistôt 
A 5538 – Rónaiová, V.: Z nemocničného prostredia ( „úvaha ťažko chorej“ ) - odstraňovanie vrstvy depozitu, 
rozsiahlych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 5236 – Želibský, J.: Poprava Jánošíka - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných 
nečistôt 
A 4407 – Steberl, O.: Kočujúci – odstraňovanie vrstvy depozitu a iných nečistôt 
A 5807 – Romaňák, P.: Stromy – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov a iných 
nečistôt 
A 6093 – Sečanský, Z.: Slavín – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov a iných 
nečistôt 
A 4201 – Lazinovská, E.: Rodisko Jean d´ Arc – odstraňovanie vrstvy depozitu a iných nečistôt 
A 5974 – Zozulák, L: Podvečer pod Slánskými vrchmi – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových 
plesní a iných nečistôt 
A 5697 – Gandl, L.: Sen Pierota II. – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 5676 – Greinerová, S.: Bratislava – odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
viacerých typov, iných poškodení a nečistôt 
A – 5235 – Tillner, M.: Krajina zo Záhoria – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
viacerých typov a iných nečistôt 
A 5940 – Klimo, A.: Vymedzený priestor – odstraňovanie vrstvy depozitu a iných nečistôt 
A 3947 – Jasusch, A.: Tri vdovy – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 5823 – Čechová, M.: Kalvária – odstraňovanie depozitov, lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 5861 – Alexy, J.: Portrét starej dámy – odstraňovanie depozitu a iných nečistôt 
A B1718/1-5 – Bartfay, T., Lacko, K.: Hlava 2 – odstránenie povrchových nečistôt, machorastov, lichenizovaných 
húb, upevňovanie, povrchová stabilizácia 
A B1718/1-5 – Bartfay, T., Lacko, K.: Hlava 3 – odstránenie povrchových nečistôt, machorastov, lichenizovaných 
húb upevňovanie, povrchová stabilizácia 
A B1718/1-5 – Bartfay, T., Lacko, K.: Hlava 4 – odstránenie povrchových nečistôt, machorastov, lichenizovaných 
húb upevňovanie, povrchová stabilizácia 
A B1718/1-5 – Bartfay, T., Lacko, K.: Hlava 5 – odstránenie povrchových nečistôt, machorastov, lichenizovaných 
húb upevňovanie, povrchová stabilizácia 
A B1718/1-5 – Bartfay, T., Lacko, K.: Gottwaldová hlava 1 – odstránenie povrchových nečistôt, machorastov, 
lichenizovaných húb upevňovanie, povrchová stabilizácia 
A – 5714 – Horváth, P.:  Drevenica z Oravy –  odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
A – 6006 – Zdravkov, P. M.: Východ slnka – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
A – 1652 – Votruba, J.: Z Karwie - odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
A -  375 – Béla, M.: Záhrada pod Michalskou vežou – odstraňovanie vrstvy depozitu a iných nečistôt, retuš, 
záverečné lakovanie sprejovým lakom – satén 
A – 6065 – Szabó, A.: Dedinská ulica – odstraňovanie vrstvy depozitu a iných nečistôt, lokálnych povrchových 
plesní 
A – 5810 – Romaňák, P.: Oblaky – odstraňovanie vrstvy depozitu a iných nečistôt 
A – 6073 – Bárta, J.: Zamračená krajina – odstraňovanie vrstvy depozitu a iných nečistôt 
A – 5672 – Stankoci, S.: 1. V laboratóriu (Krajina) – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní 
a iných nečistôt 
A – 5980 – Konečný, V.: Pod Sitnom – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov 
a iných nečistôt 
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A – 5792 – Paštéka, M.: Na loďke – odstraňovanie vrstvy depozitu a iných nečistôt 
A – 5984 – Bubán, Š.: Šíry Zemplín – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov a iných 
nečistôt 
A – 5946 – Chabadová, M.: Výsek– odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A – 5753 – Medňanský, L.: Dunajec – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A – 1667 – Schurmann, M.: Úprava Radlinského ulice – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových 
plesní a iných nečistôt 
A – 5762 – Staudt, M.: Na promenáde – odstraňovanie depozitov a lokálnych povrchových plesní viacerých typov 
a iných nečistôt 
A – 5826 – Hložník, V.: Matka s dieťaťom – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
a iných nečistôt 
A – 3498 – Kuľhavý, B. Z.: Generál Dr. M. R. Štefánik – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových 
plesní a iných poškodení a nečistôt, celoplošné lakovanie 
A 3498 – Kuľhavý, B. Z.: Generál Dr. M. R. Štefánik – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových 
plesní a iných poškodení a nečistôt, celoplošné lakovanie 
A 5982 – Caj, A.: Drevenice z Lačnova – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
a iných nečistôt 
A 4373 – Bednár, Š.: Návrat – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 5832 – Považan, J.: Kone pri Hrone – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov 
a iných nečistôt 
A 2819 – Reinchental, F.: Židovská pobožnosť – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
a iných nečistôt 
A 3071 – Jakabovič, M.: Spomienka – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
a iných nečistôt 
A  477 – Reichental, F.: Dvor v noci – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
a iných nečistôt 
A 3101 – Jakabčic, M.: Prekvapenie – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
a iných nečistôt 
A 4760 – Kilian, J.: Kaclíř – odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní, iných poškodení 
a nečistôt 
A 5899 – Stankoci, S.: Obchodník s dažďom – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní 
A 5950 b – Kraščenič, A.: Víťazný oblúk – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných 
poškodení a nečistôt 
A 2320 – Millý, D.: Tokajské ženy – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 3913 – Krivoš, R.: Figúry v krajine II. – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných 
poškodení a nečistôt, celoplošné lakovanie 
A 2377 – Mallý, G.: Neplač – odstraňovanie vrstvy depozitu, a iných nečistôt 
A 3424 – Lehotský, E.: Krajina pri moste – odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových 
plesní, iných poškodení a nečistôt 
A 2749 – Nikšová, M.: Zátišie s rybami – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov 
a iných nečistôt 
A 3902 – A. P.,: Kvety vo váze – odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní, iných 
poškodení a nečistôt 
A 3495 – Špitz, E.: Matka – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 4444 – Rašla, M.: Letné poludnie – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 5126 – Emanuelová, M.: Venuša 20. storočia – odstraňovanie vrstvy depozitu, a iných nečistôt 
A 5583 – Špitz, E.: Autoportrét – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 5541 – Beňo, J.: Na úsvite – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov a iných 
nečistôt 
A 4451 – Neznámy: Zátišie s kotvicami – odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových 
plesní, iných poškodení a nečistôt 
A 495 (5240?) – Bohm, G.: Kostol sv. v Paríži – odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, iných poškodení a nečistôt, 
celoplošné lakovanie 
A 5517 – Studený, F.: Astry v slovenskej váze – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných 
nečistôt 
A 5852 – Zimka, O.: Štvrtý rozmer – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných nečistôt 
A 4442 – Zimka, O.: Krstná mama – odstraňovanie vrstvy depozitu, a iných nečistôt 
A 5633 – Vodrážka, J.: Krajina – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt 
A  461 – Jareš, J.: Lúčne kvety – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov a iných 
poškodení a nečistôt 
A 3942 – Studený F.: Matka s dieťaťom k večere chudobných – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových 
plesní a iných poškodení a nečistôt 
A 3928 – Studený, M.: Sídlisko – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt 
A 3122 – Klimo, A.: Kontrasty – odstránenie depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných poškodení a nečistôt 
A 2913 – Romaňák, P.: Humná – odstránenie depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt 
A 4940 – Kresila, J.: Motív z východného Slovenska – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní 
a iných nečistôt 
A 4200 – Laluha, M.: Strechy – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných poškodení 
a nečistôt, lokálne lakovanie 
A 2713 – Kraicová, V.: Plamene povstania – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov 
a iných nečistôt, drobná retuš, lokálne lakovanie 
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B  879 – Kompánek, V.: Dedinčanka – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov 
a iných nečistôt 
B 1670 – Kompánek, V.: Poľný znak I. – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov 
a iných nečistôt, drobná retuš, lokálne lakovanie 
B 1018 – Kompánek, V.: Dedinská žena – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov 
a iných nečistôt, drobná retuš, lokálne lakovanie 
A 6133 – Tillner, M.: Drevenice XVII. – odstránenie vrstvy depozitu, a iných nečistôt 
A 3224 – Púček, E.: Dedinský zámok – odstránenie depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt, drobná 
retuš, lokálne lakovanie 
A 2976 – Hložník, F.: Zátišie s lampou – odstránenie depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt 
A 2671 – Mironová, L.: Portrét mladej ženy v bielej blúzke – odstraňovanie hrubej vrstvy depozitu, lokálnej 
povrchovej plesne a iných nečistôt 
A 4365 – Neznámi autor.: - Antická krajina – odstránenie depozitu, upevňovanie na ráme poškodených častí 
A 2810 – Hložník, V.: Pieta – odstraňovanie vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní a iných poškodení 
a nečistôt, celoplošné lakovanie 
A 3585 – Fila, R.: Krajina – odstránenie depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt 
A 2597 – Hložník, F.: Vtáci – odstránenie depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt 
A 3214 – Rusková, B. Z.: Priesvity – odstránenie depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých typov a iných 
nečistôt 
A 2706 – Gandl, L.: Kúzelnícke zátišie III. – odstránenie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní 
viacerých typov a iných nečistôt 
A 4813 – Kvasnica, H.: Baštová ulica – odstránenie depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt 
A 2791 – Ilečko, J.: Jar vo vinohradoch – odstránenie hrubej vrstvy depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných 
nečistôt 
A 3375 – Filko, S.: Hlava ženy – odstránenie hrubej vrstvy depozitu, lokálnych povrchových plesní viacerých 
typov a iných nečistôt 
A 6199 – Podlipný, J.: Muž v klobúku – odstránenie hrubej vrstvy depozitu a lokálnej povrchovej plesne zo skla 
a zadnej strany obrazu a iných nečistôt 
A 4921 – Zchoř, J.: Štrbské pleso – odstránenie depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt 
A 5809 – Romaňák, P.: Krajina – odstránenie hrubej vrstvy depozitu a lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt 
A 4096 – Polakovič, I.: Záštita Februára – odstránenie depozitu, lokálnej povrchovej plesne a iných nečistôt 
Iné odborné práce 
Práca na dokumentáciách 
Práca na dokumentácií k sochám - Zachované hlavy figurálnej časti Pamätníka Klementa Gottwalda v Bratislave 
Spracovanie krátkeho dokumentárneho filmu o reštaurovaní zachovaných hlavách figurálnej časti Pamätníka 
Klementa Gottwalda v Bratislave 
Vybaľovanie a zakladanie očistených obrazov v depozitári v Pálffyho paláci 
Práce na úprave políc v depozitári v Pálffyho paláci 
Depozitár Devínska Nová Ves – výber obrazov do Zvolena na fumigáciu 
Depozitár Devínska Nová Ves – dokončenie reštaurátorských prác na zachovaných hlavách figurálnej časti 
Pamätníka Klementa Gottwalda v Bratislave a vybudovanie prístrešku 
Čistenie výtvarne spracovanej dlažby 
Spracovanie podkladov k vypožičaniu diela – B 1718/1-5 Gottwaldova hlava 1 od autorov: T. Bártfay a K. Lacko 
na výstavu N 89 Cesta k slobode, organizátor výstavy: SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad, trvanie 
výstavy: 15. 11. 2019 – 22. 11. 2020, autori výstavy : Belušák, E., Jašek, P., Lubušká, L. a Luprichová, Z. 
Odstránenie depozitu a iných nečistôt na všetkých sochách k výstave Vladimír Kompánek: Čaro zimy 
a fašiangov, trvanie výstavy: 22. 11. 2019 – 23. 2. 2020 Mirbachov palác, 2. poschodie, organizácia výstavy: Mgr. 
Anna Sopková, Ing. Ján Kukal 
 

Mgr. Zuzana Jakabová, akad. mal. 
Odborná činnosť: 
Okrem činností vyplývajúcich z pracovného a funkčného zaradenia, aj aktivity v súvislosti s komerčným 
využitím priestorov MP a PP, pozri tiež Koncertná činnosť a Krátkodobé prenájmy priestorov. Členstvo v 
interných komisiách GMB, stála reštaurátorská kontrola a protokolárne záznamy o stave diel pri ich 
zapožičaní a vrátení. Odstraňovanie nevhodných prelepov - pások , lepidiel a zvyškov paspárt z fondov zbierky 
grafík a ilustrácií GMB, prerámovanie diela pre zápožičku / Matejka /, resp. riešenie jeho uchytenia v ráme a 
adjustácia, početné aktivity spojené s riešením  stavu existujúceho depozitára, ako aj činnosti v súvislosti 
s novým, zabezpečovanie materiálov a vyjadrení pre rôzne grémiá v súvislosti so schvaľovacím procesom 
prenájmu podbránia Pálffyho paláca. / Galéria BK / Štatistické výkazy pre rôzne inštitúcie, napr. KULT, PHSR 
Bratislavy , ako aj tzv. Facility Reports. Kontrola a aktualizácia Organizačného poriadku GMB  Ošetrenie zbierky 
grafických listov presunutých do zbierkového fondu GMB z bývalej Galérie Cypriána Majerníka: spolu 45 
kusov: / C23166, C26172, C26167, 26171, C26170, C25181, C26179, C26178, C26177, 
C26176,C26175,C26174, C26173, C26169, C26168C26182,C26217, C26203,C26186,C26224,C26223,C25118, 
C26119,C26220,C26214,C23215,C26216,C26196,C26188,C26209,C26199,C26206 
C26210,C26202,C26208,C26198,C26191,C26197,C26190,C26189,C26200,C26204 
C26192,C26205,C26212,C26211,C26207,C26189,C26195,C26194,C23195 / a 16 diel Juraja Kréna / na papieri 
/ pripravovaných pre výstavu M.Kréna. Kontrola diel pre výstavu Rozlomená doba / na papieri / a určovanie 
grafických techník diel do nákupnej komisie / 100 / Adjustácia 9 artefaktov J.Kréna pre rovnomennú výstavu 
a významnejšia oprava jedného jeho diela  / papier, drevo / Ošetrenie kresieb Bohumíra Prihela, okrem iného 
aj snímanie akvizičnej nálepky, nevhodne umiestnenej priamo na kresbu / 2x/ Išlo o C 13684, C 13687, C 13 685, 
C 13 684, C 13 682, C 13 688, C 13 389, C 13 686 a C 15 915. 
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Ošetrenie grafických listov formou snímania nevhodných prelepov a umelohmotných pások, opravy trhlín 
a doplnenie chýbajúcich častí / podľa potreby a stavu po odstránení horeuvedeného: Kolekcia Neprakta: C 
20094, 
C20079,C20078,C20082,C20081,C20092,C20084,C20093,C20096,C20094,C20097,C20098,C200999,C20077 
a rôzni autori: C19092,C8897,C17741,C19095,C8962, C8895, C16773,C8964,,C8963,C10075, C17404, 
C17076, C22090, C25516, C8948,C7409, C7411, C2369, C2366, C2368, C2367 a  C18117. 
 
 

 
1.3.3 VZDELÁVACIE ODDELENIE 
Cieľom vzdelávacích aktivít v Galérii mesta Bratislavy je vytvárať priestor pre aktívnu komunikáciu, vzdelávanie 
a rozvoj tvorivosti detí, mladých ľudí a dospelých prostredníctvom stretnutia so svetom výtvarného umenia. Sú 
organizované k expozíciám a výstavám Galérie mesta Bratislavy, štruktúrované podľa veku a zamerania 
návštevníkov. Cieľovými skupinami sú žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl, rodiny s deťmi, ako 
aj dospelí a seniori. Ich cieľom je podpora tvorivého myslenia a zručností, vytvorenie plnohodnotného prostredia 
pre trávenie voľného času, prepojenie umenia s aktuálnym životom a jeho poznávanie prostredníctvom vlastného 
zážitku. Vzdelávacie podujatia sa venujú vybraným problémom, témam, osobnostiam a dielam výtvarného 
umenia.  
Väčšina programov bola koncepčne pripravená a realizovaná tímovo, teda v spolupráci galerijných pedagógov 
GMB: Vladislav Malast, Monika Pascoe Mikyšková a Petra Baslíková. 

 

Mgr. Petra Baslíková  
Lektorská činnosť 
Koncepčná príprava vzdelávacích programov k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám. Počas roka 2020 
vznikli a boli realizované tieto nové programy: Skrz naskrz (L. Mednyánszky, T. Csontváry-Kosztka), Pán Park 
a pán Parkovisko (Nová skutočnosť), Las Meninas workshop (Pablo Picasso), Jedným ťahom (Pablo Picasso), 
Žena v slnku (expozícia Barok), Boli raz časopisy, ktoré... (Rozlomená doba), Moderne a rýchlo (Rozlomená 
doba), Stroj je krásny (Rozlomená doba), Zrod súčasného Stredoeurópana (Rozlomená doba), Príbehy s Opicou 
(Matej Krén), To podstatné (Vladimír Kompánek), Znaky v snehu (Vladimír Kompánek), denný tábor GMB "Kde 
sa skrýva umenie?"(15.-19.5.) v spolupráci s Kunsthalle, Otčenáš Františka Bílka a Alfonza Muchu, Zrod 
súčasného Stredoeurópana (Rozlomená doba), Moderne a rýchlo (Rozlomená doba)., O slobode (Odkryté z 
depozitára), Paralelné scény (Odkryté z depozitára). 
- Lektorské výklady na arteterapeutických stretnutiach Zdroje (5 x) 
- Príprava vzdelávacích pomôcok, tvorba pracovných listov, tvorba metodík, spolupráca s výtvarníčkou pri nákupe 
materiálu a koncepčnej i realizačnej príprave tvorivých aktivít.  
- Realizácia vzdelávacích programov k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám. Kvantitatívne hodnotenie podľa 
cieľových skupín: Programy pre letné tábory (okrem tábora GMB) 2, Programy pre materské školy: 15, programy 
pre základné školy: 76, programy pre základné umelecké školy: 7, programy pre stredné školy: 26, programy pre 
vysoké školy: 8, programy pre rodiny s deťmi: 16, programy pre znevýhodnene skupiny: 13, programy pre rodičov 
na MD: 19. Spolu: 180 realizovaných programov k výstavám a stálym expozíciám a príprava a realizácia denného 
letného tábora pre deti (15. – 19. júna 2019 v spolupráci s Kunsthalle Bratislava) 
- Koncepčná príprava a realizácia programu pre Noc múzeí a galérii 
Manažérska a organizačná činnosť    
Aktualizácia webovej stránky GMB / sekcia Vzdelávanie 
- Manažment komentovaných prehliadok, prednášok a diskusií pre širokú verejnosť realizovaných kurátormi, 
autormi a externými hosťami k aktuálnym výstavám. Reštaurovanie diela Regina Angelorum – B. Davidson, A. 
Gregová, Otčenáš Františka Bílka a Alfonza Muchu – H. Larvová (CZ). 
- Organizácia prednášky s Jozefom Tancerom Ako sa hovorilo v starej Bratislave 
- Organizácia prednášok Ľ. Stacha (2 prehliadky pre verejnosť + derniéra) 
Spoločne s kolegami - organizácia tanečného workshopu pre verejnosť Toto nie je Swing 
Práca na príprave tlačených a elektronických materiálov propagujúcich vzdelávacie programy GMB: 
3x vyšla aktuálna ponuka programov pre školy, každý mesiac príprava ponuky pre verejnosť a príprava tlačeného 
dvojmesačného programovníka pre verejnosť (vyšli tlačou 5) – tvorba názvov a anotácií k programom 
- Tvorba prihlasovacích formulárov na podujatia, kde je potrebná rezervácia 
- Komunikácia s pedagógmi v prvej fáze projektu Umenie zblízka  
- Komunikácia s pedagógmi, prihlasovanie školských a predškolských skupín. 
- Spravovanie e-mailového adresára rodín a rodičov na materskej dovolenke v rámci programov S kočíkom do 
galérie a rodinná GMB a a záujemcov o programy pre verejnosť 
- Príprava a realizácia  vzdelávacej zóny v rámci výstavy Rozlomená doba, oslovenie sponzorov 
na tlač nálepiek a dodanie podlahy 
- Podieľanie sa na príprave konceptu a organizácia arteterapeutických stretnutí s lektorským výkladom Zdroje, 
v spolupráci s psychoterapeutkami Ivonou Rankovovou a Katarínou Mihinovou. 
Iné činnosti 
Organizačné práce v súvislosti s pripravovaným medzinárodným stretnutím študentov ArtCoMe v Bratislave  
- Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Ibis, komunikácia s organizačnými tímami jednotlivých krajín na špecifikách 
ubytovania, uzavretie dohody s Treasure Hunt Bratislava 
Spolupráce s inštitúciami a s fyzickými osobami: 
- Stretnutia s účinkujúcimi osobami na sprievodných programoch k výstave Rozlomená doba a na projekte 
ArtCoMe (Tomáš Damaya, Ján Kubriczký) 
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- Koordinátorka dobrovoľníkov v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom, účasť na Týždni 
dobrovoľníctva a Trhu dobrovoľníctva 21.9., príprava dobrovoľníckych ponúk, účasť na prípravnom workshope.  
Koncept anglického jazyka predovšetkým pre zamestnancov prvého kontaktu s návštevníkom (dozor, pokladne). 
Uzavretie spolupráce s tromi dobrovoľníčkami, ktoré vyučujú anglický jazyk, hľadanie optimálneho spôsobu 
fungovania, informovanie a rozhovory s dozorom o kurze, príprava zmlúv 
- Manažment dobrovoľníčok na podujatie S kočíkom do galérie (2x mesačne) 
- Nadviazanie spolupráce so študentom Adamom Siekelom, ktorý sa rozhodol pre dlhodobú dobrovoľnícku 
spoluprácu s GMB, predovšetkým s Oddelením galerijnej pedagogiky.  
Projektová činnosť 
Koncepčná príprava využitia podzemných priestorov vzdelávacím oddelením v rámci plánovanej rekonštrukcie 
Mirbachovho Paláca – v spolupráci s Monikou Pascoe Mikyškovou 
- Príprava denného letného tábora pre deti (15. – 19. júna 2019 v spolupráci s Kunsthalle Bratislava) 
Študijné a pracovné cesty 
Praha, program na Oddelení galerijnej pedagogiky v Galerii hl. m. Prahy, stretnutie s Ondřejom Horákom, 10. – 
12. 9. 2019 
 

Mgr. Vladislav Malast 
Texty v periodikách / rozhovory v rozhlase a televízií: 
6. 2. 2019 – Videoreportáž pre SME video – krátky výklad k výstave Vianoce Josefa Ladu.  
Lektorská činnosť 
- Koncepčná príprava vzdelávacích programov k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám. Počas roka 2019 boli 
koncepčne pripravené a realizované tieto nové programy:  Ako vzniká fotografia (Péter Korniss), Skrz naskrz (L. 
Mednyánszky, T. Csontváry-Kosztka), Pán Park a pán Parkovisko (Nová skutočnosť), Las Meninas workshop 
(Pablo Picasso), Jedným ťahom (Pablo Picasso), Žena v slnku (expozícia Barok), Boli raz časopisy, ktoré... 
(Rozlomená doba), Moderne a rýchlo (Rozlomená doba), Stroj je krásny (Rozlomená doba), Zrod súčasného 
Stredoeurópana (Rozlomená doba), O slobode (Odkryté z depozitára), Kniha v ohrození (Matej a Juraj Krén), 
Príbehy s opicou (Matej a Juraj Krén), Znaky v snehu (Vladimír Kompánek) 
-Príprava vzdelávacích pomôcok, tvorba pracovných listov, tvorba metodík, spolupráca s výtvarníčkou pri nákupe 
materiálu a koncepčnej i realizačnej príprave tvorivých aktivít. 
- Koncepčná príprava a realizácia lektorských výkladov k aktuálnym výstavám pre verejnosť, seniorov 
a organizované skupiny: Josef Lada, Ernest Zmeták, Pútnici prírody L. Mednyánszky a T. Csontváry-Kosztka, 
Pablo Picasso, Rozlomená doba, Odkryté z depozitára, Matej Krén – knihy, Juraj Krén – obrazy, Vladimír 
Kompánek – čaro zimy a fašiangov. 
- Realizácia vzdelávacích programov k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám. Kvantitatívne hodnotenie podľa 
cieľových skupín: Programy pre materské školy: 15, programy pre základné školy: 76, programy pre základné 
umelecké školy: 7, programy pre stredné školy: 26, programy pre vysoké školy: 8, programy pre rodiny s deťmi: 
16, programy pre seniorov: 17, programy pre znevýhodnene skupiny: 13, programy pre verejnosť: 29. Spolu: 207 
realizovaných programov. 
- Koncepčná príprava programu „Pátračka pre rodiny s deťmi“ na Noc múzeí a galérii (18. 5. 2019) 
- Koncepčná príprava a realizácia denného letného tábora pre deti s názvom "Kde sa skrýva umenie?"(15. – 
19.7.2019) GMB v spolupráci s Kunsthalle 
Manažérska a organizačná činnosť  
- Príprava tlačených a elektronických materiálov propagujúcich vzdelávacie programy GMB: 
3x vyšla aktuálna ponuka programov pre školy, každý mesiac príprava ponuky pre verejnosť a príprava tlačeného 
dvojmesačného programovníka pre verejnosť (vyšlo tlačou 5 programovníkov) – tvorba názvov a anotácií 
k programom, komunikácia s grafikom, komunikácia s tlačiarom.  
- Komunikácia s pedagógmi, prihlasovanie školských a predškolských skupín, zasielanie programových ponúk. 
- Manažment komentovaných prehliadok, prednášok a diskusií pre širokú verejnosť a pre seniorov realizovaných 
kurátormi, autormi a externými hosťami k aktuálnym výstavám (Expozícia Baroka – J. Luková, Pútnici prírody L. 
Mednyánszky a T. Csontváry-Kosztka – Zs. Kiss-Szemán, Nová skutočnosť – F. Bielek, G.M. Srnová, D. Raška, 
J. Jurný, M. Sidorová, D. Kollár, A. Gubčo ), Tanečný workshop vrámci festivalu Nu Dance Fest (M. Čertezni, F. 
Király), Reštaurovanie diela Regina Angelorum – B. Davidson, A. Gregová, Gabriela St. Genois – J. Luková, 
(spoločne s kolegami) organizácia tanečného workshopu s Janom Kubriczkým „Toto nie je swing“, organizácia 
komentovaných prehliadok Ľ. Stacha a M. Kréna. 
- Komunikácia s technikom (premietanie, ozvučenie). 
- Spravovanie e-mailového adresára pedagógov, seniorov a rodín, komunikácia s pedagógmi, prihlasovanie 
školských a predškolských skupín, rodín a rodičov na materskej dovolenke. 
- Realizácia fotodokumentácie k programom a spravovanie fotodokumentačného archívu aktivít a vzdelávacích 
podujatí oddelenia. 
- (spolu s kolegyňami): Organizačné práce v súvislosti s medzinárodným stretnutím študentov ArtCoMe 
v Bratislave (Príprava programu, organizačných pokynov a praktických informácií pre účastníkov, spolupráca 
s pedagógom a študentmi počas ich práce na projekte, príprava objednávok a zmlúv). 
- Realizácia medzinárodného stretnutia študentov ArtCoMe v Bratislave (GMB, 25. 10. – 28. 10. 2019) 
- Komunikácia s grafikom, jazykovou korektorkou a tlačiarňou (programovníky) 
Granty 
- Vyhodnotenie 2. fázy projektu Umenie zblízka 7 podporeného Fondom na podporu umenia (FPU). 
- (Spolu s Petrou Baslíkovou): realizácia 1. fázy projektu Umenie zblízka 8 podporeného Fondom na podporu 
umenia (FPU): komunikácia s autorkou projektu a textov Danielou Čarnou (príprava pracovných listov), 
komunikácia s grafikom (zalomenie propagačným materiálov a pracovných listov), s jazykovou korektorkou 
a tlačiarom. 
- Príprava podkladov pre vyhodnotenie 1. fázy grantu Kreatívna Európa pre projekt ArtCoMe. 
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Spolupráce s inštitúciami a s fyzickými osobami: 
- Ako garant projektu spolupráca na projekte Oživovanie starých techník (realizujú Miriam Kulacsová a René 
Gabrielli) – ide o vzdelávací projekt viažuci sa k priestorom a stálej expozícii Pálffyho paláca GMB vo forme 
virtuálneho prostredia (počítačové modelovanie) a interaktívnych prvkov (počítačová vzdelávacia hra). 
- Spolupráca s Múzeom umění Olomouc, MCK Krakov a Janus Pannonius Múzeum Pécs na vzdelávacom 
projekte ArtCoMe (www.artcome.eu). 
-Spolupráca so Školou pre mimoriadne nadané deti a gymnáziá (Skalická, Bratislava) na vzdelávacom projekte 
ArtCoMe (ped. Mgr. Dominika Ondriášová). 
- Stretnutia s účinkujúcimi osobami na sprievodných programoch k výstave Rozlomená doba a na projekte 
ArtCoMe (Tomáš Damaya, Ján Kubriczký) 
- Stretnutia s pedagógom a študentami Gymnázia pre mimoriadne nadaných žiakov (projekt ArtCoMe) 
- Stretnutie s kolegami z Múzea umění, Olomouc - galerijnou pedagogičkou Teréziou Čermákovou 
a kameramanom Kamilom Zajíčkom ohľadom prípravy medzinárodného stretnutia ArtCoMe 
Projektová činnosť: 
- (spolu s kolegami oddelenia): Napĺňanie projektu ArtCoMe za slovenskú stranu – spolupráca s vybranými 
študentmi Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnáziá (Skalická, Bratislava): január – marec - vytváranie 
a napĺňanie facebookového profilu (fun page) vybranému umelcovi z výstavy Rozlomená doba 1908 -1928, účasť 
na medzinárodnom stretnutí študentov v Krakove (5. – 8. apríla 2019), september-október – príprava hesla 
wikipedie s druhou skupinou študentov v projekte ArtCoMe, príprava a realizácia medzinárodného stretnutia 
študentov zo 4 krajín v Bratislave. 
- (spolu s kolegami oddelenia): príprava a realizácia denného letného tábora pre deti konaného 15. – 19. 6. 2019 
v spolupráci s Kunsthalle Bratislava 
Študijné a pracovné cesty 
Praha, program na Oddelení galerijnej pedagogiky v Galerii hl. m. Prahy, stretnutie s Ondřejom Horákom, 10. – 
12. 9. 2019 

 
Mgr. art. Monika Pascoe Mikyšková Art.D 
Lektorská a koncepčná činnosť 
Koncepčná príprava vzdelávacích programov k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám. Počas roka 2019 
vznikli a boli realizované tieto nové programy:  Ako vzniká fotografia (Péter Korniss), Fulla do vrecka – nová 
verzia staršieho programu (stále expo 20. stor.), Skrz naskrz (L. Mednyánszky, T. Csontváry-Kosztka), Pán Park 
a pán Parkovisko (Nová skutočnosť), Las Meninas workshop (Pablo Picasso), Jedným ťahom (Pablo Picasso), 
Žena v slnku (expozícia Barok), Boli raz časopisy, ktoré... (Rozlomená doba), Moderne a rýchlo (Rozlomená 
doba), Stroj je krásny (Rozlomená doba), Zrod súčasného Stredoeurópana (Rozlomená doba), Príbehy s Opicou 
(Matej Krén), To podstatné (Vladimír Kompánek), Znaky v snehu (Vladimír Kompánek), O slobode (Odkryté z 
depozitára), Paralelné scény (Odkryté z depozitára), Otčenáš Františka Bílka a Alfonza Muchu – H. Larvová (CZ). 
 príprava a realizácia denného letného tábora pre deti (15. – 19. júna 2019 v spolupráci s Kunsthalle Bratislava) 
- Príprava vzdelávacích pomôcok, tvorba metodík, spolupráca pri nákupe materiálu a koncepčnej i realizačnej 
príprave tvorivých aktivít. 
- Realizácia vzdelávacích programov k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám. Kvantitatívne hodnotenie podľa 
cieľových skupín: Programy pre materské školy: 15, programy pre základné školy: 76, programy pre základné 
umelecké školy: 7, programy pre stredné školy: 26, programy pre vysoké školy: 8, programy pre rodiny s deťmi: 
16, programy pre seniorov: 15, programy pre znevýhodnene skupiny: 13, programy pre rodičov na MD: 19. 
Spolu: 195 realizovaných programov  
- Koncepčná príprava a realizácia programu pre Noc múzeí a galérii 
- Koncepčná príprava a realizácia workshopu pre verejnosť Ako funguje kreatívna myseľ 
Manažérska a organizačná činnosť  
- Práca na príprave tlačených a elektronických materiálov propagujúcich vzdelávacie programy GMB: 
3x vyšla aktuálna ponuka programov pre školy, každý mesiac príprava ponuky pre verejnosť a príprava tlačeného 
dvojmesačného programovníka pre verejnosť (vyšli tlačou 5) – tvorba názvov a anotácií k programom 
- Organizácia, dohľad a komunikácia s tlačiarom pri zadávaní potlače pre plášte a tričká s logom GMB v rámci 
čerpania grantu Umenie z blízka- v spolupráci s Vladislavom Malastom. 
- Komunikácia s pedagógmi, prihlasovanie školských a predškolských skupín. 
-Spravovanie e-mailového adresára rodín a mamičiek na materskej dovolenke v rámci programov S kočíkom do 
galérie a Rodinná GMB.. 
- Realizácia fotodokumentácie k programom. 
- Príprava a realizácia  vzdelávacej zóny v rámci výstavy Rozlomená doba, oslovenie sponzorov 
na tlač nálepiek a dodanie podlahy 
-Asistencia pri budovaní architektúry k výstave Vytiahnuté z depozitára  
Spoločne s kolegami - organizácia tanečného workshopu pre verejnosť Toto nie je Swing 
- Organizácia prednášky s Jozefom Tancerom Ako sa hovorilo v starej Bratislave 
- Organizácia autorskej prednášky k výstave Joan Fontcuberta- Fotografia v očistci  
- Prednáška k reštaurovaniu diela Regina Angelorum – B. Davidson, A. Gregová 
- Prednáška k výstave Otčenáš Františka Bílka a Alfonza Muchu – H. Larvová (CZ) 
Spolupráce s inštitúciami a s fyzickými osobami: 
- Spolupráca s Magistrátom a primátorom mesta Bratislavy pri výbere diel zo zbierok GMB do jeho  kancelárie 
a priľahlých priestorov v Primaciálnom paláci. 
- Spolupráca s námestníčkami primátora pri výbere diel zo zbierok GMB pre ich kancelárie 

http://www.artcome.eu/
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- Spolupráca na projekte Oživovanie starých techník (realizujú Miriam Kulacsová a René Gabrielli) – ide 
o vzdelávací projekt viažuci sa k priestorom a stálej expozícii Pálffyho paláca GMB vo forme virtuálneho 
prostredia (počítačové modelovanie) a interaktívnych prvkov (počítačová vzdelávacia hra). 
- Spolupráca s Ivonou Ševčíkovou pri príprave podujatia Yoga goes Baroque 
Kurátorská činnosť 
- Výber diel a príprava prezentácii pre kancelárie a priľahlé priestory primátora 
Projektová činnosť 
Koncepčná príprava využitia podzemných priestorov vzdelávacím oddelením v rámci plánovanej rekonštrukcie 
Mirbachovho Paláca – v spolupráci s Petrou Baslíkovou 
- Stretnutie s architektkou a ďalšími zainteresovanými osobami v rámci príprav tohto projektu 
Študijné a pracovné cesty 
Praha, program na Oddelení galerijnej pedagogiky v Galerii hl. m. Prahy, stretnutie s Ondřejom Horákom, 10. – 
12. 9. 2019 
 
 

1.3.4 KNIŽNICA A DOKUMENTAČNO – INFORMAČNÉ STREDISKO 
1. Fond knižnice bol doplnený odbornými publikáciami - knihami, zborníkmi, katalógmi a časopismi získanými 

prevažne výmenou, darom a na základe zmluvy o poskytnutí reprodukcie diela. 
Do knižnice pribudlo 75 zväzkov.  
Počet knižničných jednotiek podľa prírastkového zoznamu je 15 868. 
Skutočný počet po odpočítaní vyradenej a odpísanej literatúry je v súčasnosti 14 685 zväzkov.  
Čiastkový fond audiovizuálnych a elektronických dokumentov tvorí 224 dokumentov. 

2. Absenčne bolo vypožičaných 74 kníh, 40 katalógov a 14 časopisov, vrátených bolo 72 kníh, 33 katalógov a 7 
časopisov. Prezenčne bolo študovaných 126 kníh, 38 katalógov, 24 časopisov a 9 fasciklov výstrižkov. 

3. O výstavnej činnosti GMB bolo získaných 35 článkov, z toho 19 o výstavách v Mirbachovom paláci, 16 
o výstavách v Pálffyho paláci. 

4. Z dennej tlače sme získali údaje o slovenských výtvarníkoch v počte 46 ks. 
5. Stav fondu fasciklov o výtvarných umelcoch a teoretikoch je 3 212. 
6. Elektronická databáza výtvarných umelcov obsahuje 1 797 priečinkov a 4 759 súborov (veľkosť 1,10 GB). 
7. Biografické, bibliografické a faktografické údaje o výtvarných umelcoch a výtvarnom umení boli poskytnuté 

v 83 prípadoch. Okrem toho boli poskytnuté rešeršné služby (10 rešerší) a skenovacie služby v počte 509 
strán. Priebežne boli dopĺňané personálne bibliografie v databáze výtvarných umelcov. 

8. V centrálnej evidencii zapožičaných zbierkových predmetov z fondu GMB bolo zaevidovaných 16 zmlúv 
o výpožičke diel. 

 
 

1.3.5 ÚSEK TECHNICKEJ ČINNOSTI 
 
TECHNICKÉ ODDELENIE 
Technické oddelenie GMB za rok 2019 spolupracovalo na výslednej realizácii 16 dočasných výstav.  
 

STOLÁRSKE PRÁCE  
Výroba, úprava, oprava rámov, vyrámovanie a zarámovanie obrazov; oprava nábytku, políc, zásuviek, stoličiek, 
zámkov a pod. v priestoroch a kanceláriách MP, rezanie skla, výpomoc pri inštalácii, demontáži, transporte 
a balení diel na výstavy, prístrešok v DNV na reštaurované monumentálne sochy, stolárske práca na výstave M. 
Kréna a pod. 

 
 

1.4. MANAŽÉRSKA ČINNOSŤ A VYHODNOTENIE INÝCH AKTIVÍT 
 
1.4.1. MANAŽÉRSKA ČINNOSŤ 
MANAŽÉRSKA ČINNOSŤ 2019 
Mgr. Zuzana Novotná – manažérka GMB   
 
Manažérska činnosť – Partnerstvá: 
pokračovanie v spolupráci INBA, BKIS 
zastupovanie GMB na zasadnutiach BTB, BKIS – outdoorové reklamné plochy 
 
Manažérska činnosť – granty 
Príprava vyúčtovaní grantov z roku 2018 
Príprava a vyúčtovanie grantov z roku 2019 
Čiastočné vyúčtovanie grantu Visegrad Fund 
Príprava a podávanie grantov na rok 2020 
 
Manažérska činnosť - iné: 
Zverejňovanie zmlúv na portáli eGov 
Distribúcia publikácií vydaných GMB v spolupráci s distribučnou spoločnosťou Partner Technic a Artforum 
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Správa poštového a elektronického adresára 
Propagačná a organizačná činnosť v spolupráci s pedagogickým oddelením GMB na vzdelávacích 
programoch 
Príprava a vedenie strategického grantu V4 k projektu Rozlomená doba 
Príprava výstavy Rozlomená doba – ekonomický dozor pri grantových financiách, príprava tlačovej 
konferencie a vernisáže. 
 
PR činnosť a marketing : 
Prezentácie, vernisáže k viacerým výstavám. Otvorenie vernisáže k výstavám Mednyánszky, Csontváry, 
Ernest Zmeták, Otčenáš, Rómska paleta, Rozlomená doba,Ľubo Stacho, Konštantín Bauer, Vladimír 
Kompánek, Mesiac fotografie. 
Spolupráca pri kurátorských sprievodoch a programoch pre verejnosť k jednotlivým výstavám. Distribúcia 
letáku s programom GMB. Príprava podkladov k propagačným materiálom v spolupráci s BTB, mapa galérií 
ArtPlan. Príprava zľavnených publikácií a propagácie.  
Propagácia na outdoorových plochách a električkách k výstave Rozlomená doba a Vladimír Kompánek 
 
Elektronické médiá 
Pravidelná aktualizácia stránky www.gmb.bratislava.sk 
Pravidelná aktualizácia Facebook stránky  
Pravidelné povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na web stránke GMB 
Vytvorenie Newslettra GMB 
Informovanie o všetkých výstavách, vernisážach, podujatiach a sprievodných programoch prostredníctvom 
mailu. 
 
Členstvá v radách, komisiách a združeniach 
Bratislava Tourist Board – poverená zastupovaním za GMB 
Výstavná komisia GMB 
 
Pracovné cesty 
Trenčín, zasadnutie RGS, 14. 10. 2019 
Viedeň, výstava Johanna Kandl, 15. 11. 2019 

 
 
1.4.2 KONCERTNÁ ČINNOSŤ 
Pod hlavičkou Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci sa uskutočnilo v roku 2019 spolu  25 koncertov pričom sme 
dosiahli tržbu 3152.- eur , návštevníkov bolo 992 Organizačné a logistické zabezpečenie koncertov zo strany 
GMB vykonávala Mgr.Zuzana Jakabová, akad.mal. 
 

 

1.4.3 PRENÁJMY PRIESTOROV – KRÁTKODOBÉ 
V roku 2019 sme prenajali naše priestory za úplatu celkom 34 krát  /+1 / s výnosom 10400.- eur , z toho 
koncertov bolo dvadsať a svadby boli dve. Krátkodobé prenájmy boli zabezpečované komplexne, t.j. akvizične, 
administratívne a aj osobným fyzickým výkonom počas ich prípravy a uskutočnenia popri iných pracovných 
povinnostiach v plnom rozsahu  Mgr. Zuzanou Jakabovou, akad. mal./ išlo väčšinou o večernú prácu,  resp. prácu 
v deň pracovného voľna / 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gmb.bratislava.sk/
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2. SPRÁVA O ČINNOSTI ODDELENIA SPRÁVA BUDOV A 
MAJETKU ZA ROK 2019 

 
 
 
 Priebežne, v zmysle platných predpisov servisné organizácie robili  revíziu výťahu vrátane odbornej 

šesťročnej skúšky,  odbornú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie , poplachového systému narušenia,  

komínov, elektrospotrebičov. Nedostatky zistené pri odbornej šesťročnej skúške sme odstránili vo vlastnej réžii. 

Po dlhodobom upozorňovaní a poukazovaní na nevyhovujúci stav uloženia zbierkových predmetov v depozitárnom 

sklade v Devínskej Novej Vsi náš zriaďovateľ súhlasil s dočasným prenájmom budovy, ktorá spĺňa všetky 

predpoklady na kvalitné uloženie zbierkových predmetov. Zriaďovateľ po čase svoje rozhodnutie zrušil bez 

akéhokoľvek náznaku riešenia. Po dlhých rokoch prípravy a hľadania nového depozitára sme sa ocitli v patovej 

situácii s riešením v nedohľadne. Pri kontrole stavu budovy na Opletalovej 4 sme zistili, že strecha depozitára  

a odtokových žľabov je už natoľko poškodená, že si vyžaduje okamžitú opravu. Na opravu strechy nám  

zriaďovateľ promptne vyčlenil finančné prostriedky. V septembri sme oslovili potenciálnych dodávateľov 

stavebných prác a dohodli sa na postupe a termíne realizácie. Oprava strechy bola dokončená v decembri. 

V máji skončil dlhodobý, desaťročný prenájom podbránia Pálffyho paláca. Doterajší prenajímateľ – prevádzkovateľ 

kaviarne Linos prejavil záujem  pokračovať v nájme. Vzhľadom na to, že majiteľom budovy je hlavné mesto SR 

Bratislava museli sme postupovať a rešpektovať všetky záväzné nariadenia a predpisy nášho zriaďovateľa. 

K prenájmu sme pripravili všetky podklady na prerokovanie v príslušných komisiách , sekciách , mestskej rade 

a PPP. 

 S nájomcom podbránia, kaviarňou Linos sme sa dohodli, že oni na vlastné náklady opravia a vymaľujú 

časť uličnej fasády od chodníka po rímsu na I. poschodí. Farebnosť odsúhlasila zástupkyňa  Krajského 

pamiatkového úradu. 

 Podľa potreby v letných mesiacoch čistíme fontánu a ošetrujeme zeleň na nádvorí obidvoch palácov. 

Zamestnanci v DNV sa v rámci bežnej údržby starajú o opravu a úpravu zverenej budovy a okolia, 

vrátane  pravidelného kosenia trávy.  

 Galéria realizuje projekty a výstavy náročné na video a audiotechniku. Elektrikár spolupracuje pri nasvietení 

vystavovaných diel,  zabezpečuje bezproblémový chod všetkých zariadení, zaškoľoval dozorkyne a  odstraňoval 

prípadné poruchy . 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

3. SPRÁVA O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI 
PRÁCI, STAVE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A OCHRANE 
PRED POŽIARMI V GALÉRII MESTA BRATISLAVY ZA ROK 
2019 
 
 
 

Ochrana pred požiarmi 
 

Pravidelné školenie pracovníkov na mimopracovný čas vykonané v zmysle záväzných 

predpisov o OPP v júni 2019, taktiež bolo vykonané pravidelné dvojročné školenie 

zamestnancov o ochrane pred požiarmi. 

            Preventívne protipožiarne prehliadky organizácie sa vykonávajú v zmysle platných 

predpisov. Protipožiarne asistenčné služby sú zabezpečené pri všetkých  akciách so zvýšeným 

počtom osôb (vernisáže) v zmysle vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov. Pracovníci zabezpečujúci protipožiarnu ochranu v mimopracovnom čase 

majú odbornú spôsobilosť.  

Dokumentácia ochrany pred požiarmi je aktualizovaná.   

Odborné kontrola elektrickej požiarnej signalizácie, t.j. denné, mesačné štvrťročné 

a ročné, sú vykonávané v zmysle Vyhlášky MV SR. č. 478/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej 

pravidelnej kontroly. 

V zmysle Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. sa vykonáva pravidelná kontrola 

prenosných hasiacich prístrojov. Nástenné hydranty C52 sú zabezpečené v pohotovostnom 

režime – kontroly sa vykonávajú raz za 12 mesiacov. 

Požiarne uzávery -Vyhl. MV SR č. 478/2008  - Pravidelnú kontrolu požiarnych uzáverov 
zabezpečuje technik požiarnej ochrany, čo zapíše do prevádzkového denníka – v rámci pravidelných 
protipožiarnych prehliadok. Prevádzkovú údržbu zabezpečuje pracovník údržby, ktorý je 
oboznámený s prevádzkovým pokynom požiarneho uzáveru – ide o opravy, v prípade potreby 
výmenu častí požiarnych uzáverov. Komíny sú revidované a označené v zmysle Vyhlášky MV SR č. 
401/2007 Z. z. odborná kontrola sa vykonáva dvakrát ročne. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri  práci 
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je zabezpečovaná v zmysle 

Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 

124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov.  

Pravidelné a vstupné školenie zamestnancov je vykonávané v zmysle záväzných 

predpisov o BOZP a OPP – opakované školenie všetkých zamestnancov bolo vykonané v 

mesiaci jún 2019. Zamestnanci pracujúci na vyhradených technických zariadeniach /VTZ/  

majú platné osvedčenia. Lekárske prehliadky sú zabezpečené v zmysle osobitných predpisov. 

Lekárničky sú vybavené a umiestené na určených miestach s návodom na prvú pomoc. 

Poskytovanie ochranných pracovných pomôcok (OOPP) je zabezpečené v zmysle 

nariadenia vlády č.395/2006 Z. z.  - evidenciu vykonáva správca majetku organizácie. Kniha 

úrazov  a  evidencia pracovných  úrazov je  vedená  bezpečnostným technikom organizácie. 

V hodnotenom období sme nezaznamenali žiadnu mimoriadnu udalosť, alebo závažný 

pracovný úraz, ktorý by sme  museli evidovať a hlásiť v zmysle platných predpisov. 

Evidencia technických zariadení – elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích  

(vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z. z.) je vedená a odborné kontroly sú pravidelne vykonávané. 

Zistené nedostatky sú priebežne odstraňované.  Evidované zariadenia sú schopné bezpečnej 

prevádzky. 
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Civilná ochrana obyvateľstva 
     

Civilná ochrana obyvateľstva objektu, ako aj karta civilnej ochrany, je priebežne  

aktualizovaná.  

         

    Mgr. Matej Daniš BT a TPO                                                         25.1.2020 
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4. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE 

 
 
 

4. Hospodárenie organizácie 
Vyhodnotenie činnosti GMB v ekonomickej oblasti  k 31.12.2019 
 
 
Galéria mesta Bratislavy je zbierkotvornou, vedecko – výskumnou a kultúrno – vzdelávacou 
organizáciou v oblasti galerijných činnosti pre územie hlavného mesta Slovenskej  republiky 
Bratislavy. 
Základným poslaním galérie je cieľavedome a systematicky zhromažďovať, odborne spracovávať, 
ochraňovať, dokumentovať a verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety v oblasti výtvarného 
umenia jednotlivých historických období a súčasnosti. 
Galéria hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet zahŕňa príspevok od zriaďovateľa, vlastné 
výnosy a prostriedky prijaté od iných subjektov. 
Príspevok od zriaďovateľa  
 - na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.  110/2019 zo dňa 
28.03.2019, bol schválený rozpočet na rok 2019 pre našu organizáciu  vo výške  1 150 000,00 €, 
upraveného dňa 30.05.2019 č.171/2019 na 1 100 000,00 € , dňa 27.06.2019 č. 201/2019 na sumu 
1 276 795,00 €,dňa 01.08.2019 č.110/2019 na sumu 1 277 303,00, zo dňa 30.09.2019 a 18.10.2019 
číslo 110/2019 na sumu 1 278 469,- dňa 17.12.2019 na sumu 1 279 731,00 € 
-   
v členení :  

• príspevok na výdavky súvisiace s organizačno – technickú podporu ( Bežný 
transfér) 389 009,00 €  

• mzdy, platy vo výške 693 786,00 € 

• príspevok na obstaranie hmotného investičného majetku ( Kapitálový transfer ) 
určené na nákup umeleckých diel vo výške 30 000,00 €, 

• Na projekt Rozlomená doba 50 000,00 € 

• Na projekt Matej Krén 35 000,00 € 

• Na úhradu dlžnej sumy s príslušenstvom v zmysle Rozsudku KS 27 004,00 € 

• Na opravu strechy depozitára v Devínskej Novej Vsi 48 825,00 € 

• Na vyplatené príspevky na rekreačné poukazy 3 107,00 € 
 

 
 
Prostriedky z grantov - 
 
 
V roku 2019 Galériu mesta Bratislavy podporili : 
 Bratislavský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia , Ministerstvo kultúry a iné subjekty na 
nasledovné výstavy : 

         

 

PČ Organizácia Podporovaná výstava 
číslo Výška v € 

  

 

 

1 

 
FPU 

Umenie zblízka 8 

19-53102031 

2 500,00   

 

 

2 

 
FPU 

Rozlomená doba 19-531-01870 20 000,00   
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3 

 
FPU 

Matej Krén 19-531-011835 10 000,00   

 

 

4, 

Fond na 
podporu 
nár. menšín 

Rómska paleta  2 100,00   

 

 

5. 

 
Obec Litva 

Kren  5 000,00   

 

 

6 

 
YDS 

Kren  5 000,00   

 

 

7 

 
BSK 

Gabriela St.- Genois a vila v horskom parku  1 300,00   

 

 

8 

 
ECO 
Investmen 

Rómska paleta  5 000,00   

 

 

9 

 
Perspekt 

Kren  5 000,00   

 

 

10 

 
MK 

Kultúrne poukazy  
    

 

 

11 

 
FPU 

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov Č.19-541-02835 3 500,00   

 

 

12 

 
FPU 

Reštaurovanie kol. 11 diel na papiery Č.19-541-02836 3 000,00   

 

 

13 

 
FPU 

Dovybavenie dep.grafiky, kresby Č. 19-542-02881 2 000,00   

 

 

14 

 
FPU 

Portrét  Johany Márie  Č.19-532-03870 12 000,00   

 

 

15 

 
FPU 

Germicídne žiarice  4 500,00   
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Vlastné príjmy –  na základe plnenia povinnosti podľa zriaďovacej listiny   

- zo vstupného na jednotlivé výstavy galéria získala vo výške 71 909,00 €  
- z predaja propagačných materiálov k výstavám   9 064,00 € 
- z úschovy diel 5 579,00 € 
- krátkodobý a dlhodobý nájom 45 764,00 € 
- tržby ostatné 3 422,00 € 
- tržby za predaný tovar 7 998,00 € 

 
 
Prijaté financie galéria použila na nákup materiálov, služieb a na náklady spojené s prevádzkou 
správy budov za 4 Q 2019 v celkovej výške  1 583 346,00 € v nasledovnom členení : 
 
Na nákup materiálov účet 501 

- kancelársky materiál  ....................      6 191,00 
- pohonné hmoty a oleje ..................     3 696,00  
- nákup DHM ........................                  7575,00 
- fotografický, rešteur. mat............        14 065,00 
- technický materál ..................             11 906,00 
- čistiaci materiál ......................              2 941,00 
- propagačný materiál ..............              5 981,00 
- materiál na opr.auta .................                31,00 

 
 

           Spolu :                                               52 386,00 
 
Nákup tovaru účet 504  ......................            1 390,00 
 
Spotreba energie účet 502 
 

- plyn ............................                     26 509,00 
- elektrina ......................                    23 818,00 
- voda ............................                      1 118,00 

           Spolu :                                              51 445,00 
 
Drobné opravy účet  511 ........................     51 125,00 
 
 
 
Služy účet 518 
 

- školenie .......................                       276,00                     
- ladenie klavíra .................                   486,00                  
- preklady, jazyková korektúra ...        2 287,00 
- propagácia, reklama, inzercia ....      4 463,00 
- údržba výťahov ...............                    847,00 
- prepravné ...............................        30 181,00 
- telefóny, internetov.prip..........           4 570,00 
- revízie, kontrola zar. ..............           8 070,00 
- tlačiarenské služby ..............            20 132,00 
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- poštovné .....................                       1 576,00 
- poisťovacie služby ...............            22 571,00 
- právne služby .................                    1 536,00 
- akt. programov, internet prip. .            8 825,00 
- odpad, vývoz fekálií ................              309,00 
- členské príspevky ...................              837,00 
- fotografické služby ................              5 408,00 
- zrážková voda ...............                      2 468,00 
- ostatné ........................                     173 929,00 
- servis auta ......................                     2 093,00 
- montáž technických prvkov .....            9 158,00 

 
           Spolu :                                             300 022,00 
 
 
Cestovné náhrady účet 512   
 

- tuzemské cestovné  ...........................        1 120,00 
- zahraničné cestovné ..........................        4 586,00 

            Spolu :                                                        5 706,00 
 
 
 
Mzdové náklady účet  521 ................... 702 411,00 z čoho OON činí 8 791,00 € 
 
 
 
Zo mzdovými prostriedkami spojené odvodové povinnosti  účet 524 
 

- VŠZP .....................        60 319,00 
- Union , Dôvera.... ..           6 926,00 
- Nemocenské .........           9 703,00 
- Starobné ................        97 848,00 
- Úrazové ...............            5 615,00 
- Invalidné ...............          14 297,00 
- Poistenie v nezam.            4 565,00 
- Rezervný fond .......         33 195,00 

 
           Spolu :                          232 468,00  
 
Na DDP účet  525  ..................   14 914,00 
 
Základný sociálny fond účet 527   
 

- Tvorba 1 % zo mzdových prostriedkov ..............    6 510,00 
- Príspevok na stravné 55%  .............................      25 912,00 
- Nemocenské dávky , lek.prehl.............                    2 111,00 
- Príspevok na rekreáciu .............................              2 608,00 
- Odstupné, odchodné ...............................                      0,00 

  
Spolu :                                                                 37 141,00 

 
Odpisy účet  551   .....................................                     52 772,00 
 
Ostatné dane a poplatky 546, 548 pokuty 545 .............23 135,00 
 
Finančné náklady účet  568 ,544..........................           17 170,00 
 
Náklady na reprezentáciu účet  513 ................                    116,00 
 
Dane a poplatky účet  538 591, ................................       11 145,00 
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Pri plnení stanovených cieľov galérie okrem hore uvedených   spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Stav majetku k 31.12.2019 podľa tried: 
 
                                          
 
                                   
                               Nadobúdacia cena                  Odpisy             Zostatková hodnota 
 
013 Software  -                          13 034,09           8 659,09                      4 375,00 
021 Budovy a stavby -               93 984,08         81 663,48                     12 320,62 
022 Prac.stroje, inv.                 113 556,35       101 881,65                     11 674,70 
023 Dopr.prostriedky                 42 895,44         37 270,44                        5 625,00 
028 DDHM                               117 026,82       112 072,41                        4 954,41 
029 Kultúrne pamiatky          2 172 625,98       309 245,92                 1 863 380,06 
031 Pozemky                           152 768,37                  0,00                    152 768,37 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
Na rok 2019 bol schválený rozpočet vo výške  30 000,00 € na : 

- nákup umeleckých diel  

 
Celkový prehľad výsledkov hospodárenia GMB uvádzame v tabuľkách . 
 
Pri hospodárení verejnými finančnými prostriedkami  v priebehu roka  galéria vykonáva základnú 
finančnú kontrolu zameranú na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a 
účelnosti  čím postupuje v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite.  
 

Pohľadávky GMB voči odberateľom k 31.12.2019   

   

Po lehote splatnosti:                                     

Kvartfilm z r. 2004 272.19 €  

Ing. Sutka z r. 2005 14 937,27 €  

Media projekt 189.21 €  

Suprávia 166.00 €  

Pohľadávky tuzemské                               8 382,70 €  
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Výsledky hospodárenia za IV. Q. 2018 – podľa rozpočtovej klasifikácie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Galéria mesta Bratislavy       

           

 Výsledky hospodárenia za VI. Q. 2019 - podľa rozpočtovej klasifikácie  Tabuľka č.1    

       EUR    

       Príjmy          

 Zdroj Po- Pod-   Skutočnosť  Rozpočet Skutočnosť    

   lož- po- Názov 2018 2 019 VI.Q.2019    

   ka ložka            

 a b c d   1 2    

 41 212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 24 150,00 42 871,00 42 870,65    

 41 223 001 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 147 909,00 97 257,00 97 256,27    

 41 242   Úroky z tuzemských vkladov 5,00 17 827,00 17 826,90    

 41 292 017 Vratky   1 947,00 1 946,79    

 72a 311   Transféry od ostatných subjektov 10 200,00 21 100,00 21 100,00    

 41 312 007 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce 998 182,00 1 246 731,00 1 247 636,75    

 72c 312 011 Tuzemské bežné granty 70 000,00 89 727,00 89 726,40    

 41 322 005 Tuzemské kapitálové transfery z rozpočtu obce 42 000,00 30 000,00 30 000,00    

 72c 322 008 Od ostatných subjektov verejnej správy 26 500,00 12 000,00 12 000,00    

   453   Zostatok prostriedkov z predch. Rokov 54 501,00 167 130,00      

       Príjmy podľa rozpočetovej klasifikácie celkom  1 373 447,00 1 726 590,00 1 560 363,76    
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 Galéria mesta Bratislavy           
                

 

Výsledky hospodárenia k 31.12. 2019  - podľa rozpočtovej 
klasifikácie   Tabuľka č. 2       

         EUR       

           Výdavky             

 Pro- Od- Sku- Po- Pod-   Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť       

 gram diel pi- lož- po- Názov 2018 2 019 VI.Q 2019       

 č.   na ka ložka               

 a b c d e f   4 2       

   08 2 611   
Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, 
funk. plat...vrát. ich náhrad 407 915,00 523 490,00 523 489,90       

   08 2 612 001 Osobný príplatok 80 200,00 74 573,00 74 572,81       

   08 2 612 002 
Ostatné príplatky okrem 
osobných príplatkov 48 937,00 57 020,00 57 019,39       

   08 2 614   Odmeny 21 663,00 38 703,00 38 538,00       

       610     558 715,00 693 786,00 693 620,10       

   08 2 621   Poistné VšZP 47 100,00 60 380,00 60 379,05       

       623   Poistné ostatné zdrav.poisťovne 6 500,00 9 927,00 6 926,17       

       625 001 Soc.poisť. - nemocenské 7 620,00 9 713,00 9 702,93       

       625 002 Soc.poisť. - starobné 76 200,00 97 849,00 97 848,33       

       625 003 Soc.poisť. - úrazové 4 354,00 5 615,00 5 614,96       

       625 004 Soc.poisť. - invalidné 16 329,00 20 813,00 14 297,38       

       625 005 Soc.poisť. - v nezamestnanosti 5 443,00 6 938,00 4 564,51       

       625 006 Soc.poisť. - garančné 0,00 0,00 0,00       

       625 007 Soc.poisť. - rezervný fond 25 854,00 33 195,00 33 194,71       

       627   
Príspevok na dopl.dôchodkové 
poisť. 11 701,00 14 918,00 14 917,46       

       620     201 101,00 259 348,00 247 445,50       

   08 2 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské 1 500,00 1 500,00 778,07       

   08 2 631 002 Cestovné náhrady - zahraničné 3 000,00 4 944,00 4 927,81       

   08 2 632 001 Energie 68 450,00 96 394,00 49 977,31       

   08 2 632 002 Vodné, stočné 4 500,00 4 500,00 408,29       

   08 2 632 003 
Poštové služby a 
telekomunikačné služby 5 250,00 6 000,00 5 792,64       

   08 2 632 004 Komunikačná infraštruktúra 2 500,00 3 000,00 2 450,00       

   08 2 633 001 Interiérové vybavenie             

   08 2 633 002 Výpočtová technika 3 560,00 1 000,00 890,00       

   08 2 633 004 
Prevádz. stroje, prístroje, 
zariadenie, technika a náradie 471,00 10 409,00 5 908,98       

   08 2 633 006 Všeobecný materiál 23 296,00 50 000,00 34 185,54       

   08 2 633 007 materiál pre reštaurovanie             

   08 2 633 009 
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, 
uč. a kompenzač. pomôcky 1 050,00 500,00 21,83       

   08 2 633 010 
Pracovné odevy, obuv a 
pracovné pomôcky             

   08 2 633 013 Softvér a licencie             

   08 2 633 016 Reprezentačné 120,00 120,00 115,77       

   08 2 634 001 
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne 
kvapaliny 2 860,00 3 515,00 3 514,42       

   08 2 634 002 
Servis, údržba, opravy a 
výdavky s tým spojené 1 000,00 2 059,00 2 058,65       

   08 2 634 003 Poistenie zákon. a havar. - autá 1 601,00 2 000,00 1 215,09       

   08 2 634 004 Prepravné+ taxi 765,00 39 500,00 29 261,20       

   08 2 634 005 Karty, známky, poplatky             

   08 2 635 001 
Rutinná a štandardtná údržba 
interierové vybavenie             

   08 2 635 002 
Rutinná a štandardtná údržba 
výpočtovej techniky 1 413,00 2 000,00 437,76       
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   08 2 635 003 
Rutinná a štandardtná údržba 
telek. Techniky             

   08 2 635 004 
Rutinná a štandardtná údržba 
prevádzkových strojov,              

           
prísprojov, zariadení,techniky a 
náradia 2 506,00 3 612,00 3 611,59       

     2 635 005 
Rutinná a štandardtná údržba 
špeciálnych strojov,             

           
prístrojov, zariadení, techniky a 
náradia             

   08 2 635 006 
Rutinná a štadard. údržba 
budov, objektov alebo ich častí 23 030,00 48 646,00 48 645,55       

   08 2 636 001 
Nájomné za nájom budov, 
objektov alebo ich častí 86 482,50 3 171,00 0,00       

   08 2 637 001 
Školenia, kurzy, semináre, 
porady, konferencie, sympózia 1 000,00 1 000,00 120,00       

   08 2 637 003 Propagácia, reklama a inzercia 5 224,00 6 214,00 5 123,10       

   08 2 637 004 Všeobecné služby 206 826,50 312 284,00 251 098,32       

   08 2 637 006 Náhrady 120,00 3 107,00 2 733,17       

   08 2 637 037 Vratky   8 162,00 8 161,43       

   08 2 637 012 Poplatky a odvody 4 500,00 10 993,00 10 992,63       

   08 2 637 014 Stravovanie 36 200,00 37 000,00 31 121,27       

   08 2 637 015 Poistenie majetku 1 000,00 500,00 15,60       

   08 2 637 016 Prídel do sociálneho fondu 4 963,00 6 120,00 6 024,40       

   08 2 637 037 Vratky 512,00           

   08 2 637 024 Kurzové rozdiely             

   08 2 637 027 
Odmeny pracovníkom 
mimopracovného pomeru 9 860,00 10 000,00 8 791,30       

   08 2 637 031 Pokuty a penále 82,00 15 968,00 15 967,42       

   08 2 637 030 Vrátená dotácia             

   08 2 637 035 Dane, konces.poplatky... 4 000,00 14 968,00 14 967,52       

       630     507 642,00 709 186,00 549 316,66       

   08 2 642 006 Členské príspevky v tuzemsku 1 000,00 1 000,00 837,00       

   08 2 642 012 Odstupné             

   08 2 642 013 Odchodné 12 670,00 12 670,00 0,00       

   08 2 642 014 
Ochrana zdravia - zdravotná 
spôsobilosť             

   08 2 642 015 Nemocenské dávky 1 589,00 2 000,00 1 985,74       

       640     15 259,00 15 670,00 2 822,74       

 BEŽNÉ VÝDAVKY spolu   1 282 717,00 1 677 990,00 1 493 205,00       

   08 2 711 003 Software 6 000,00   0,00       

   08 2 713 002 Nákup výpočtovej techniky             

   08 2 713 004 

Nákup prevádzkových 
strojov,prístr.,zar.,techn.a 
náradia 12 230,00   0,00       

   08 2 713 005 Špec.stroje, prístroj, technika             

   08 2 714 001 Nákup osobný vozidiel             

   08 2 717 002 Rekonštrukcie a modernizácia 6 000,00   0,00       

   08 2 719 002 Nákup umeleckých diel a zbierok 66 500,00 48 600,00 45 400,00       

 Výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie celkom  1 373 447,00 1 726 590,00 1 538 605,00       
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 Galéria mesta  Bratislavy, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava       
      

 Výsledok hospodárenia k 31.12.2019     

                                                                         Výnosy a náklady   

Tabuľka č. 
3     

          

   Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Index     

 Ukazovateľ za rok na rok VI.Q. Skutočnosť     

   2018 2019 2019 Rozpočet     

               

 a 1 3 2 4     

 VÝNOSY celkom 
1 354 

867,00 
1 647 

878,00 1 643 437,21 0,99731     

               

 Tržby za vlastné výkony a tovar (602,604) 210062,00 143 737,00 143 736,24 0,99999     

 Ostatné výnosy z prevádzkovej  činnosti(64x,66x)   62,00 61,04       

 Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre-             

 vádzkovej činnosti (652,653)             

 Výnosy -dary(697)             

 Finančné výnosy (662) 5,00 17 827,00 17 826,90       

 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce(691) 
1 022 

000,00 
1 246 

795,00 1 242 357,75 0,99644     

 Výnosy z kap. transf. (694) 23 800,00 15 261,00 15 260,64       

 Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce(692) 30 000,00 79 055,00 79 054,20 0,99999     

 Výnosy z bežných transf. od ost.subj.mimo VS 697   22 100,00 22 100,00       

 Výnosy z bez.transférov MK SR ( 693 ) 69 000,00 123 041,00 123 040,44 1,00000     

 Zúčtovanie ost. oprav.položiek z prev. Činnosti             

               

 NÁKLADY celkom 
1 354 

867,00 
1 647 

878,00 1 583 346,40 0,96084     

 Sporebované nákupy- v tom 111 802,00 105 223,00 105 221,06       

  Spotreba materiálu a tovaru (501,504) 39 320,00 53 777,00 53 776,05 0,99998     

  Spotreba energie (502) 72 482,00 51 446,00 51 445,01 0,99998     

 Služby(511,512,518) 339 432,00 421 403,00 356 969,64 0,84710     

 v tom:             

        Opravy a udržiavanie (511) 2 500,00 51 126,00 51 125,42 0,99999     

        Cestovné (512) 4 500,00 5 706,00 5 705,88 0,99998     

        Náklady na reprezentáciu (513) 120,00 120,00 115,77 0,96475     

        Ostatné služby (518) 332 312,00 364 451,00 300 022,57 0,82322     

  "Z" Mzdové náklady (521) 543 145,00 702 412,00 702 411,40 1,00000     

   v tom: OON 9 860,00 8 800,00 8 791,30 0,99901     

   Náklady na zákonné sociálne poistenie (524) 212 802,00 232 469,00 232 468,04 1,00000     

   Sociálne náklady (527,525) 58 571,00 52 055,00 52 054,56 0,99999     

   Dane a poplatky (538) 4 000,00 8 523,00 8 522,07 0,99989     

   Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54x) 30 000,00 68 721,00 68 720,11 0,99999     

 Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz. 52 120,00 52 772,00 52 771,92 1,00000     

 a finančnej činnosti             

 v tom:             

        Odpisy (551) 52 120,00 52 772,00 52 771,92 1,00000     

 Tvorba zák.rezerv (552)             

 Tvorba ostatných rezerv (553)             

 Kurzová strata ( 563 )       0,00000     

 Finančné náklady (568) 1 655,00 1 600,00 1 584,90 0,99056     

 Splatná daň z príjmov (591) 1 340,00 2 700,00 2 622,70       

 Minoriadne náklady             
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 Galéria mesta Bratislavy    Tabuľka č.4 

       

 Výsledky hospodárenia k 31.12. 2019   

       

       

 Výnosy (6xx) 1 123 461,86     

 Náklady (5xx) 1 093 071,13     

 HV Strata/Zisk 30 390,73     

       

       

       

       

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 Výsledok hospodárenia 0,00 0,00 60 090,81       

               

 Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby) 61,00 65,00 60,00       

 Priemerná mzda 723,00 713,00 920,00 1,29032     
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5. PREHĽAD PLNENIA ROČNÉHO  ROZPOČTU ZA  
 ROK 2018 

 

        Prehľad plnenia ročného  rozpočtu za rok 2019   

         

        

Názov ukazovateľa 
mer. 

jednotka 
Skut. za 
rok 2018 

Rozpočet 
na rok 
2019 

Skut. za rok 
2019 

% pln. 
roč.rozpočtu 

2019 

Index roku 
2019/2018 

 

Priemerný evid.počet    prepočítaný os. 
61,2 63,00 60,10 0,95 0,98 

 

 zamestnancov 
vo fyzic. 

osob. 
os. 

78 82,00 78,00 0,95 1,00 
 

Mzdové prostr. 
celkom 

  v € 544 783 718 456 704 397,00 0,98 
1,29 

 

Mzdové prostr.bez  odstupného a 
odchodného 

v € 
531 212 693 786 693 620,00 1,00 1,31 

 

z toho  jubilejné v € 0 4 667 4 043,00 0,87    

  memorandum v € -- -- --     
 

   odmeny v € 14 735 21 663 38 538,00 1,78 2,62  

Ostatné osobné 
náklady 

  v € 
8545 10 000 8 791,00 0,88 1,03 

 

Nemoc   v € 1589 2 000 1 986,00 0,99 1,25  

Odstupné,     
odchodné 

  v € 
3437 12670 0,00 0,00 0,00 

 

                 
Priemerný plat   v € 723 918 961,76 1,05 1,33  

         

 
        

V roku 2019 boli vyplatené mzdové prostriedky zamestnacom Galérie mesta  Bratislavy vo výške 693 620,-- €  
Mzdové prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, úpravu platových stupňov a zvýšenie platov zamestnancov  

v súlade s novelu zákona č. 533/2013 Z.z. platného od 1.1.2019, ako aj s uplatnením zákona č. 311/2001 Z.z.,   
kde došlo k výraznému navýšeniu príplatkov za soboty, nedele, sviatky a za prácu v noci.    
Zvýšenie príplatkov prebiehalo v dvoch etapách, a to od 1.1.2019 a od 1.5.2019.    
Platový stupeň podľa výšky dosiahnutej odbornej praxe bol v roku 2019 upravený 11 
zamestnancom.   
Odchodné a odstupné v r. 2019 nebolo vyplatené žiadnym zamestnancom, keďže pracovný pomer z dôvodu  
odchodu do starobného nekončil nikdo. 
Mimoriadne odmeny za kvalitné vykonávanie prác  a  pracovných úloh nad rámec svojich pracovných činností  
boli v roku 2019  

vyplatené zamestnancom  galérie v celkovej výške 38 538,- €.     
Ostatné osobné náklady boli vyplatené vo výške 8 791, 00 € zamestnancom , ktorí pracovali     
v Galerii mesta Bratislavy na Dohodu o pracovnej činnosti a Dohodu o vykonaní práce.   
V roku 2019 bol priemerný počet  zamestnancov vo fyzických osobách 78 a priemerný prepočítaný stav  
zamestnancov  bol 60,1. 

V sledovanom období nastúpilo 19 zamestnancov a  vystúpilo 19 zamestnancov.    
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6. ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE ROZPOČTU NA ROK 2019 – 
 SPRÁVA O SPLNENÍ CIEĽA A MERATEĽNÝCH 
 UKAZOVATEĽOV K 31. 12. 2019 

 
 

Cieľ Ukazovateľ Cieľová 
hodnota  

Vyhodnotenie 
cieľovej 
hodnoty 

k 31.12.2019 

Sprostredkovať umenie 
prostredníctvom výstavy 
Konštantín Bauer 

- k výstave vydať katalóg 

- počet  návštevníkov  

1 
 

1500 

 
 
- 

 
Výstava Konštantín Bauer:  

 
GMB, Mirbachov palác, prízemie 
26. november 2019 – 1. marec 2020 
Tvorba Konštantína Bauera (1893 – 1928) vychádzala z povojnovej európskej reality a bola hlboko spätá s 
modernou expresionistickou maľbou v 20-tych rokoch 20. storočia. Vrcholné obdobie jeho tvorby, ohraničené rokmi 
1923 až 1928, sa časovo zhoduje s obdobím rozkvetu košickej moderny. Bol umelec s hlbokým sociálnym cítením, 
čo sa bezprostredne odrazilo aj v jeho tvorbe, ktorá reflektovala aktuálne sociálne problémy a beznádejnú biedu v 
povojnovej Európe. Náročný umelecký program sa mu podarilo uskutočniť jednak vďaka novému videniu a citlivému 
pohľadu na skutočnosť, a jednak vďaka danostiam Košíc s množstvom skvelých umelcov a vynikajúcej výstavnej 
činnosti Východoslovenského múzea.  
Výstava v GMB podáva ucelený obraz o tvorbe Konštantína Bauera na základe výberu diel zo slovenských 
zbierkotvorných inštitúcií a zo súkromných zbierok. 
 
Konštantín Bauer bol maliar-samouk a debutoval už pred prvou svetovou vojnou. Jeho začiatky boli poznačené 
kolísavou kvalitou a známkami rôznych umeleckých vplyvov. Začiatkom dvadsiatych rokov sa inšpiroval tvorbou 
Konštantína Kőváriho-Kačmarika a jeho motívmi mesta a predmestia. Bauerove veduty však presiahli klasicky a 
realisticky chápanú maľbu a smerovali k expresívnemu poňatiu. Malebné mestské zátišia maľované expresívnym 
spôsobom mali nezvyčajnú farebnosť typickú aj pre svetovú modernu. V jeho tvorbe sa pravidelne objavovali dvory 
a námestia, domy na periférii alebo pri železničnej trati, ktoré prinášali nezvyčajné pohľady na dovtedy 
nepovšimnuté zákutia. Hľadal a nachádzal krásu tam, kde ostatní videli len bežnú realitu. 

 
 
 

 
 
 

 
 


