
 
KOMENTÁR 

k ročnému výkazu o galérii 
za rok 2009 

 
 
 
Sieť galérií na Slovensku sa v roku 2009 oproti predchádzajúcemu roku nezmenila.  

Počet registrovaných zbierkotvorných galérií je 25: 1 štátna, 16 v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  VÚC,  7 obecných galérií (1 mestská galéria zriadená magistrátom, 1 

 mestskou časťou, 1 galéria, ktorá je súčasťou Mestského úradu, 4 mestské galérie, ktoré 

sú súčasťou  Mestského kultúrneho strediska) a 1 galéria, ktorej zriaďovateľom je iná 

právnická osoba. ( Tab. 1) 

 

Slovenská sporiteľňa chce ukončiť existenciu svojej galérie - v roku 2009 utlmila 

výstavnú činnosť a ponúkla diela zo svojej zbierky k odkúpeniu regionálnym galériám. 

Tatranská galéria v roku 2009 ukončila rekonštrukciu a prístavbu k budove Elektrárne, 

presťahovala inštitúciu do nových priestorov a tak po mnohých rokoch získala dôstojný 

priestor na celoročnú realizáciu svojich aktivít. Výstavný priestor pozostáva zo 6 hál 

s celkovou rozlohou 950 m². Rekonštrukciu financoval Prešovský samosprávny kraj vo 

výške takmer 27 miliónov Sk (900 000,- EUR).  

Za dosiahnuté úspechy ocenil zriaďovateľ k štvrťstoročnému jubileu Záhorskú galériu 

v Senici čestným uznaním.  

 
Galérie v roku 2009 rozšírili svoje expozície  o expozíciu diel Vincenta Hložníka, ktorú  

realizovala Považská galéria v Žiline a Mestská galéria v Rimavskej Sobote ku svojmu 10 

výročiu existencie pripravila 3 nové expozície. (Tab. 2) 

 

V roku 2009 galérie získali do svojich zbierok 1223 kusov (924 prírastkových čísiel) 

zbierkových predmetov, z toho 782 nadobudli darom, 5 prevodom, 436 získali kúpou 

z nasledovných finančných zdrojov: z grantov (55 702 €),  z vlastných zdrojov (47 848 

€), z kapitálových výdavkov (279 434 €). Len 2 galérie v tomto roku nevykázali žiadne 

akvizície – Šarišská galéria síce získala koncom roku darom 25 diel, ale neprešli komisiou 

pre nadobúdanie zbierok, takže budú spracované a  vykázané až v roku 2010 a 

Tatranská galéria, ktorá svoje sily sústredila na dokončenie rekonštrukcie a sťahovanie. 

(Tab. 3) 

 

V roku 2009 galérie realizovali 519 výstav z toho 386 vlastných realizovaných v SR, 52 

prevzatých od organizácií v SR , 50 výstav doviezli zo zahraničia a 31 výstav do 

zahraničia vyviezli (v roku 2008 to bolo 499 výstav: 51 dovezených, 31 vyvezených, 44 

prevzatých a 373 vlastných). (Tab. 4) 



Pripravili 6 277 kultúrno-výchovných podujatí rôzneho typu ( tvorivé dielne, animované 

výklady pre deti, študentov, dospelých, besedy, semináre, konferencie, panelové 

diskusie, koncerty...), ktorých sa zúčastnilo 135 445 návštevníkov. (Tab. 5) 

Celková návštevnosť i napriek vyvinutému úsiliu pracovníkov galérií bola len 377 378 

osôb oproti 428 064 návštevníkom v roku 2008  teda nižšia o 50 686 (na nižšiu 

návštevnosť sa podpísali aj rekonštrukcia TG v Poprade, utlmená činnosť Galérie 

Slovenskej sporiteľne, ale v neposlednom rade i finančná kríza).  (Tab. 6) 

(Galéria umenia v Nových Zámkoch vykazuje návštevnosť kultúrno-výchovných podujatí 

oddelene od návštevnosti expozícií a výstav – celkovú návštevnosť galérie tvorí súčet 

týchto dvoch položiek) 

 

Nedostatok finančných prostriedkov znížil i edičné možnosti galérií a tak oproti roku 

2008, kedy vydali 160 titulov, v roku 2009 to bolo už len 148. 
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