KOMENTÁR
k ročnému výkazu o galérii
za rok 2007

V roku 2007 nepribudla žiadna zbierkotvorná galéria. V sieti galérií prišlo však ku zmene
zriaďovateľa i zmene názvu – Štátna galéria v Banskej Bystrici sa stala Stredoslovenskou
galériou a jej zriaďovateľom sa namiesto MK SR stal VÚC Banskobystrického kraja. Takže
od 1.1.2007 tvorí sieť galérií na Slovensku 1 štátna galéria, 16 galérií v zriaďovateľskej
pôsobnosti VÚC (1 galéria Banskobystrický VÚC, 1 galéria Trenčiansky VÚC, 2 galérie
Košický VÚC, 2 galérie Nitriansky VÚC, 2 galérie Trnavský VÚC, 3 galérie Prešovský VÚC
a 5 galérií Žilinský VÚC), 7 obecných galérií a 1 galéria má iného zriaďovateľa. Práve
táto galéria postupne utlmuje svoju činnosť.
Do zbierok galérií v roku 2007 pribudlo 2152 ks diel , z toho zakúpených bolo 307 ks,
darom získali galérie 1827 ks a prevodom 18 ks diel. V roku 2006 galérie získali 1487 ks
diel, z toho kúpou získali 590 ks diel, darom 894 ks a prevodom 3 ks. Galérie roku 2006
investovali na nákup umeleckých diel 18 508 000.- Sk, v roku 2007 mohli zakúpiť diela
už len v hodnote 9 034 000.- Sk.
Príspevok na činnosť bol v roku 2007 (201 761 tis. Sk) nižší ako v roku 2006 (202 818
tis. Sk). Aj granty v roku 2007 boli chudobnejšie. Napriek tomu tržby mierne vzrástli z
21 637 tis. Sk v roku 2006 na 23 438 tis. Sk v roku 2007.
Návštevnosť vo väčšine galérií stúpla v priamej úmere k zvýšenému počtu kultúrnych
akcií . Celkový počet výstavných podujatí sa stabilizoval, potešujúce je, že sa výrazne
zvýšil počet vyvezených (z 32 v r. 2006 , 52 v roku 2007)výstav a mierne (zo 42 na 49)
sa zvýšil i počet výstav dovezených zo zahraničia. Finančné možnosti citeľne limitujú
galérie najmä pri realizácii náročnejších a reprezentatívnych zahraničných projektov, kde
náklady na poistenie sú často tak vysoké, že by pohltili ročný rozpočet galérie a preto sú
pre galérie nedostupné.
Galérie sú stále finančne i personálne poddimenzované. Pracovníci galérií (napodiv ešte
stále nabití entuziazmom sa snažia ukázať, čo dokážu) za málo peňazí snažia urobiť “veľa
muziky” ale za túto rolu čarodejov sú honorovaní hlboko pod priemerom platov v inom
odvetví.
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