
Príloha č. 4

(štátna príspevková organizácia)

Výstupové merateľné ukazovatele Hodnota Výsledkové merateľné ukazovatele Hodnota

1 2 3 4 5

počet akvizícií - počet zbierkových predmetov v kusoch 10 ••• •••

počet zaevidovaných zbierkových predmetov v kusoch 10 ••• •••  

počet odborne ošetrených zbierkových predmetov 3 ••• •••

poskytnutie konzultačných, metodických, bádateľských služieb 3 ••• •••

počet zdigitalizovaných zbierkových predmetov 1 ••• •••  

počet návštevníkov 4500

počet ohlasov v médiách 3

počet návštevníkov 4500

počet ohlasov v médiách 5

z toho počet výstav mimo vlastné priestory 1 počet návštevníkov 3000

z toho počet sprievodných podujatí k výstavám 2 počet návštevníkov 50

počet festivalov 1 počet návštevníkov 600

počet návštevníkov alebo zúčastnených 20400

počet ohlasov v médiách 3

z toho počet podujatí pre definovanú cieľovú skupinu 4 počet účastníkov 300

z toho počet podujatí k významným medzníkom vedy pre širokú verejnosť 2 počet účastníkov 30

z toho počet seminárov, konferencií, praktík alebo školení 2 počet účastníkov 40

z toho počet zrealizovaných postupových súťaží 5 počet účastníkov 20000

z toho odborné konzultácie a prednášky pre školy 4 počet účastníkov 30

počet akreditovaných vzdelávacích programov 1 počet absolventov 18

z toho zrealizovaných prednášok akreditovaných vzdelávacích programov 200 počet účastníkov 3600

programová ponuka v planetáriu pre verejnosť 1 počet návštevníkov 6000

počet nových audiovizuálnych programov do planetária 2 počet návštevníkov 500

celkový náklad 3500

počet kusov distribuovaný do predaja 2000

počet ohlasovv médiách na vydané tituly 3

počet návštevníkov 50

počet ohlasov v médiách 2

počet čísiel 6

celkový náklad 24000

počet predaných kusov fyzických aj 

elektronických výtlačkov 17500

počet pracovných ciest k partnerkým organizáciam a účasti na seminároch a konferenciách2 počet účastníkov 4

členstvo v medzinárodných organizáciách 5 počet členov 5

počet realizovaných vedecko-výskumných aktivít 8 počet výstupov meraní 550

výstupy vedeckovýskumnej činnosti pre verejnosť 2 počet návštevníkov 1500

počet publikovaných výskumných výstupov 15 počet citácií 5

počet prezentácií na odborných podujatiach 10 počet návštevníkov 200

počet odborných seminárov 1 počet návštevníkov 50

Správa a prevádzka ••• ••• ••• •••

Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti 

prostredníctvom kultúrnych poukazov
počet kultúrnych poukazov 1500 počet návštevníkov 500

....................
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počet vydaných periodických titulov

1

Názov organizácie: Slovenská ústredná hvezdáreň

Merateľné ukazovatele a ich hodnoty

REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ A MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV UVEDENÝCH V KONTRAKTE NA ROK 2022

Názo činnosti

Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy

Vedecko-výskumná činnosť

celkový počet expozícií 3

Múzejná činnosť

celkový počet vzdelávacích podujatí
17

Poskytovanie metodicko-odborných, poradenských, 

konzultačných a vzdelávacích činností

celkový počet nových výstav 2

Výstavná a prezentačná činnosť

počet vydaných neperiodických titulov

5

počet sprievodných podujatí k vydaným titulom
2Edičná a vydavateľská činnosť


