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Predmet zis ťovania 
Predmetom štatistického zisťovania výkazom KULT (MK SR) 6-01 je získanie informácií 
o činnosti, personálnom a finančnom zabezpečení zbierkotvorných galérií v Slovenskej 
republike. 
 

Spravodajské jednotky 
Spravodajskými jednotkami sú zbierkotvorné galérie evidované (zapísané) v registri galérií 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“).  
 

Sieť galérií, expozície 
V roku 2014 vykonávalo činnosť 25 zbierkotvorných galérií, a to Slovenská národná galéria 
(ďalej len „SNG), zriaďovateľ MK SR, so 4 pobočkami - Zvolenský zámok, kaštieľ Strážky 
v Spišskej Belej, Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku a Galéria insitného umenia v Pezinku, 16 
galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov - Trnavský kraj 2 galérie, 
Trenčiansky kraj 1, Nitriansky kraj 2, Banskobystrický kraj 1, Žilinský kraj 5, Prešovský kraj 3 
a Košický kraj 2 galérie, ktoré majú 6 pobočiek, 7 obecných galérií – 1 mestská zriadená 
mestom (GMB), ktorá má 2 pobočky, 1 galéria zriadená mestskou časťou (MVL Košice), 1 
galéria, ktorá je súčasťou mestského úradu (GMG Turčianske Teplice), 4 mestské galérie, 
ktoré sú súčasťou mestských kultúrnych stredísk (Štúrovo, Rimavská Sobota, Humenné, 
Nové Mesto nad Váhom) a 1 galéria, ktorej zriaďovateľom je iná právnická osoba (PDJS 
Lučenec). Uvedené galérie spravujú 41 vlastných objektov, v ktorých prezentujú 80 
expozícií. 
 

Zbierky galérií 
Galérie v roku 2014 získali do svojich fondov 878 kusov diel, z toho 196 diel kúpou, 613 diel 
darom a 69 diel prevodom. Na kúpu diel z vlastných zdrojov vyčlenili 55 411 EUR, ďalšie 
finančné zdroje na nákup diel získali z grantov vo výške 152 650 EUR. Do nákupu 
zbierkových predmetov z kapitálových výdavkov galérie investovali 244 077 EUR.  Celkovo 
galérie spravujú 174 510 kusov zbierkových predmetov, čo je 166 485 prírastkových čísel. 
V roku 2014 bolo reštaurátorsky ošetrených  celkom 8 570 zbierkových predmetov, z toho 
komplexne reštaurovaných bolo 81. 
SNG zabezpečuje v elektronickej podobe centrálnu evidenciu galerijných zbierkových 
predmetov (CEDVU), ktoré sú v správe všetkých zbierkotvorných galérií a poskytuje 
odbornej verejnosti a študentom rešeršné služby. Elektronická databáza (CEDVU)  je 
prístupná online pre všetky zapojené galérie. Priebežne prebieha katalogizácia nových 
akvizícií, ako aj revízia a aktualizácia údajov o zbierkových predmetoch. SNG pravidelne 
zaškoľuje nových odborných pracovníkov galérií do práce v elektronickom informačnom 
systéme.  Zdigitalizované diela v elektronickej podobe sú prezentované širokej verejnosti.  
 

Výstavná činnos ť 
V roku 2014 zrealizovali galérie 387 výstav, z ktorých bolo 323 vlastných, 32 prevzatých, 9 
vyvezených do zahraničia a 23 bolo dovezených zo zahraničia. Celkovo galérie realizovali aj 
18 repríz vlastných výstav. 

 Návštevnos ť expozícií a výstav 
V roku 2014 si expozície a výstavy galérií pozrelo 489 575 osôb, z nich bolo 236 822 
neplatiacich návštevníkov. Rozdiel oproti roku 2013 (vykázaných 964 495 návštevníkov) je 
v tom, že SNG v roku 2013 uviedla návštevnosť všetkých realizovaných výstav, vrátane 



výstav v zahraničí (nie vo vlastných priestoroch), v roku 2014 SNG takéto výstavy 
nerealizovala. 
 

Kultúrne a vzdelávacie aktivity 
Návštevník galérie sa v posledných rokoch zmenil, čo priamo súvisí so zmenou prostredia 
a životného štýlu, súčasný návštevník vyhľadáva rôzne formy sprievodných programov, ktoré 
mu k výstave poskytnú pridanú hodnotu. Aj preto je v porovnaní s obdobím pred rokom 2010 
zaznamenávaný nárast kultúrnych a vzdelávacích aktivít galérií. V roku 2014 galérie pripravili 
8 945 rôznych podujatí a aktivít, ktorých sa zúčastnilo 189 850 návštevníkov. 
 

Personálne a finan čné zabezpečenie činnosti galérií 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov galérií za rok 2014 bol 443,75; z ktorých bolo 
278,79 žien (oproti roku 2013 – 461,23 pracovníkov, z toho 292,69 žien). Odborných 
pracovníkov bolo 212, z nich žien 139,7 (v roku 2013 to bolo 206,2 odborných pracovníkov, 
z nich 141,4 žien).  
V roku 2014 galérie hospodárili s celkovými príjmami 14 423 378 EUR, z ktorých tržby 
predstavovali finančné prostriedky vo výške 893 960 EUR. Náklady na činnosť galérií boli vo 
výške 14 071 035 EUR, z nich mzdové náklady predstavovali finančné prostriedky vo výške 
3 879 812 EUR.  

 
Projekt OPIS PO2 – NP Digitálna galéria 

V roku 2014 SNG pokračovala v realizácii projektu Digitálna galéria, ktorý zahŕňa ošetrenie 
zbierkových predmetov vybraných na digitalizáciu, logistiku interného a externého pohybu 
zbierkových predmetov vrátane transportu, samotnú digitalizáciu zbierkových predmetov, 
úpravu digitálneho obsahu a jeho uloženie. Z 18 galérii zapojených do projektu malo 13 
galérií k 31. decembru 2014 zdigitalizovaných 67 426 zbierkových predmetov.     
 


