KOMENTÁR
k ročnému výkazu o galérii
za rok 2011
Sieť: V októbri 2011 bola do Registra múzeí a galérií SR zapísaná Galéria Cypriána
Majerníka, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Staré mesto.
Mestská galéria v Štúrove zmenila názov a od 1. 9. 2011 nesie meno Galéria Júliusa Bartu.
Kysucká galéria už nemá hlavné sídlo v Čadci, ale celá sa presídlila do kaštieľa v Oščadnici.
Považská galéria umenia v Žiline získala od samosprávneho kraja ďalšiu budovu, ktorá po
rekonštrukcii podstatne zlepší jej priestorové podmienky.
Počas roka 2011 v SR vyvíjalo činnosť 26 zbierkotvorných galérií: 1 štátna (SNG) so 4
pobočkami (zámok Zvolen, kaštieľ Strážky, Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku a Galéria
insitného umenia v Pezinku), 16 galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, 8 obecných galérií
(1 mestská zriadená magistrátom, 2 mestskou časťou, 1 galéria, ktorá je súčasťou
Mestského úradu, 4 mestské galérie, ktoré sú súčasťou Mestských kultúrnych stredísk), 1
galéria, ktorej zriaďovateľom je iná právnická osoba.
V roku 2011 zriaďovateľ odvolal riaditeľa GJK v Trnave PhDr. Vladimíra Beskida (galéria má
dočasné vedenie), dlhoročná riaditeľka Šarišskej galérie Mgr. Marta Hrebíčková sa vzdala
svojho postu zo zdravotných dôvodov a 5. 8. 2011 navždy opustil galerijné rady PaedDr.
Jozef Joppa – prvý riaditeľ a zakladateľ Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Zbierky: Galérie v roku 2011 nadobudli 784 diel, z čoho viac ako polovicu (393) získali
darom. Na porovnanie v roku 2010 galérie rozšírili svoje zbierky celkom o 1159 diel, z čoho
kúpou získali 778. Je evidentné, že kríza sa podpísala i na činnosť galérií, a to nielen
v akvizičnej činnosti.
Výstavná činnosť: Výstavná činnosť má rok čo rok z hľadiska počtu výstavných podujatí
klesajúcu tendenciu: oproti 519 výstavám v roku 2009 (z toho 50 dovezených a 31
vyvezených), 502 v roku 2010 ( 42 dovezených a 23 vyvezených), v roku 2011 realizovali
galérie 465 výstavných podujatí, z čoho 31 bolo dovezených a 21 vyvezených do zahraničia.
Kultúrno-výchovné aktivity: Galérie stále hľadajú nové formy a prístupy k získavaniu
návštevníka aj tvorbou kultúrno-výchovných programov. Kým v roku 2010 pripravili 4 366
podujatí s návštevnosťou 115 993 osôb, v roku 2011 to bolo 7546 podujatí, na ktorých sa
zúčastnilo 158 487 návštevníkov.
Návštevnosť expozícií a výstav: Návštevnosť galérií v roku 2010 predstavovala 414 323
osôb, z toho neplatiacich 185 401. V roku 2011 sa galériám podarilo návštevnosť zvýšiť na
420 371 návštevníkov, z čoho neplatiacich bolo 163 974.
Informačný systém pre galérie CEDVU a Národný projekt Digitálna galéria:
V roku 2011 zaškolení pracovníci galérií rutinne využívali služby on-line systému ISGCEDVU (Informačný systém pre galérie – Centrálna evidencia diel výtvarného umenia) –
katalogizácia zbierkových predmetov, vyhľadávanie – rešeršovanie v centrálnej databáze.
Do centrálnej databázy údajov dopĺňali chýbajúce údaje o dielach, resp. chýbajúce
dokumentačné záznamy ako aj nové akvizície. O prezentáciu svojich zbierok
prostredníctvom portálu webumenia.sk, prístupnému širokej verejnosti, prejavili záujem
i ďalšie galérie – Galéria mesta Bratislavy a Oravská galéria v Dolnom Kubíne už svoje diela
touto formou prezentujú širokej verejnosti.
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Slovenská národná galéria ako budúci žiadateľ príspevku z európskych štrukturálnych
fondov predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu Národného projektu
Digitálna galéria v rámci OPIS – Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Prioritná
os 2 – Pamäťové a fondové inštitúcie. Na projekte bude participovať 18 galérií. V rámci
projektu sa plánuje zdigitalizovať 110 000 zbierkových predmetov z 18 zbierkotvorných
galérií v SR (2012 – 2015). V roku 2011 SNG v spolupráci s participujúcimi galériami
pripravila podklady na uzatvorenie Zmlúv o poskytnutí zbierkových predmetov na
digitalizáciu.

Spracovala:

Mgr. Zlatica Adamčiaková, Slovenská národná galéria

2

