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Pravidlá evidencie pre KURÁTORSTVO:  http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/ku_220708.pdf 
 

AUTOR /SPOLUAUTOR  umeleckého výstupu                                    
(Priezvisko, meno, titul) 
(pri prvej evidencii uveďte aj rok narodenia) 

%  PODIEL                     
autorov   

(spolu 100%) 

PRACOVISKO 

   

   

   

   

KURÁTORSTVO – predmetom evidencie  je  kurátorský výkon na umeleckých dielach zverejnený na podujatí alebo v inštitúcií. 

DUC Kurátorstvo  -  typy diela: 
 Samostatná krátkodobá výstava - výstava diel jedného autora od 1 do 59 dní 
 Samostatná dlhodobá výstava - výstava diel jedného autora trvajúca od 60 do 179 dní 
 Samostatná stála výstava - výstava diel jedného autora trvajúca od 180 dní 
 Skupinová  krátkodobá výstava - výstava diel viacerých autorov trvajúca od 1 do 59 dní 
 Skupinová dlhodobá výstava - výstava diel viacerých autorov trvajúca od 60 do 179 dní 
 Skupinová stála výstava - výstava diel viacerých autorov trvajúca od 180 dní 

ZVEREJNENIE  DIELA -  za zverejnenie sa považuje uvedenie výstupu UČ (otvorenie výstavy verejnosti) na podujatí                              
alebo v inštitúcii. 

1. NÁZOV PODUJATIA :  
 
 

MIESTO KONANIA :  

DÁTUM KONANIA :  

ORGANIZÁTOR :  

2. INŠTITÚCIA :  
 
 

Veľký rozsah (1) uveďte číselný údaj  

m2 a počet vystavených diel 

 

Stredný rozsah (2) uveďte číselný údaj  m2 

a počet vystavených diel 
Malý rozsah (3) uveďte číselný údaj  m2 

a počet vystavených diel 

samostatná výstava - 300 m2
 a viac  

samostatná výstava - 100 m2 a viac 
(menej ako 300 m2) 

samostatná výstava - menej ako 100 m2
 

skupinová výstava - 500 m2
 a viac 

skupinová výstava - 150m2 a viac (menej 
ako 500 m2) 

skupinová výstava - menej ako 150 m2 

 DÁTUM ZVEREJNENIA VÝSTAVY :  

Odkaz na internetový zdroj - uviesť najdôležitejší 

 
 

 

Ďalšie doplňujúce údaje - ohlasy v publikáciách 

indexovaných v databázach, v tlači 

 
 

 

KÓD KATEGÓRIE - vyhl. 397/2020 Z. z.*  PODPIS A DÁTUM odovzdania podkladov  

*   Kategorizácia výstupov umeleckej činnosti na webstránke KIC SvF :                                                                                                                                 
     https://www.svf.stuba.sk/kic/umelecka-cinnost/kategorie-umeleckej-cinnosti.html?page_id=8135 
 
     Metodika evidencie umeleckej činnosti CREUČ 2022 – spoločné pravidlá:       
     http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/metodika_creuc_2022_220708.pdf 

         

 

ROK VYKAZOVANIA  

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/ku_220708.pdf
https://www.svf.stuba.sk/kic/umelecka-cinnost/kategorie-umeleckej-cinnosti.html?page_id=8135
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/metodika_creuc_2022_220708.pdf
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Dokumentácia v elektronickej forme:  

 
Ako dokumentácia výstupu umeleckej činnosti pre KU sa dodáva fotodokumentácia výstupu 
umeleckej činnosti a dokumentácia obsahujúca dátum prvého zverejnenia a jednoznačne 
identifikované autorstvo.  
 
Tieto údaje sa predkladajú najmä v nasledujúcich formách, ak sú dostupné: 

 screenshot webovej stránky so zverejnením výstupu umeleckej činnosti, 

 fotodokumentácia výstavy, 

 plagát výstavy, 

 katalóg z výstavy, 

 skladačka z výstavy, 

 monografia k výstave, 

 kurátorská koncepcia, 

 tlačová správy, 

 zoznam vystavených diel, 

 dokumentácia k oceneniam alebo nomináciám na ocenenia, 

 dokumentácia ohlasov, 

 záväzné písomné vyjadrenie oficiálneho zástupcu zverejňujúcej inštitúcie alebo organizátora 
   podujatia k autorstvu a pod. 

 


