
 
 Tlačová správa – vyhlásenie výsledkov súťaže Múzeum roka / Galéria roka 2015  
 

Každoročne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž Múzeum roka / 

Galéria roka. V zmysle ČI. 4 Štatútu súťaže Múzeum roka/Galéria roka zasadala 30. marca 2016 

odborná porota súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2015 vymenovaná ministrom kultúry, ktorá 

hodnotila prihlášky zaslané do súťaže. 
Na Slovensku je registrovaných na MK SR 21 galérií, len 4 z nich sa prihlásili do 13. ročníka 

súťaže Galéria roka 2015.Vlani sa Oravská galéria umiestnila na 3. mieste.  

 

Oravská galéria sa v kategórii Galéria roka 2015 prihlásila predmetnými projektmi  

1.Rezervované pre budúcnosť 

Pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku pripravila Oravská galéria tri výstavy pod 

spoločným rámcovým názvom „Rezervované pre budúcnosť“ a zároveň vydala rovnomennú 

publikáciu. Výstavy zmapovali dve posledné desaťročia v oblasti nadobúdania zbierok, ktoré 

kontinuálne nadväzovali na predchádzajúcu akvizičnú činnosť galérie. Názov „Rezervované pre 

budúcnosť“, ktorý výstavy aj publikáciu zastrešil, sa odvolával na poslanie galérie ako inštitúcie, 

uchovávajúcej hodnoty z oblasti výtvarného a vizuálneho umenia. 

2. Akvizícia výtvarných diel z 20. a 21. storočia 

V roku 2015 Oravská galéria získala do svojich zbierok 61 ks výtvarných diel, ktoré rozšírili 

zbierky slovenského výtvarného umenia 20. - 21. storočia a insitného umenia. 

3. Reštaurovanie oltárneho obrazu s výjavom Ukrižovania 

Neskorobarokový obraz získala Oravská galéria darom od rím. kat. farského úradu 

v Sedliackej Dubovej v roku 1965. Projekt bol zameraný na jeho komplexné reštaurovanie so 

zreteľom na zachovanie autenticity, pôvodnosti a špecifickosti výtvarného diela. 

Podľa získaných bodov bolo celkové poradie v kategórii Galéria roka nasledovné: 
1. Oravská galéria v Dolnom Kubíne -  65 bodov 
2. Nitrianska galéria Nitra -  65 bodov 

3. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch - 60 bodov 
4. Galéria mesta Bratislavy - 33 bodov 

Z dôvodu, že 2 galérie mali rovnaký počet bodov, porota hlasovaním rozhodla, že  

v kategórii Galéria roka bude udelený titul Galéria roka 2015 - Oravskej galérii  

v Dolnom Kubíne. 

Úprimne sa tešíme z umiestnenia medzi najvýznamnejšími galerijnými laureátmi  na Slovensku.  

 

PhDr. Eva Ľuptáková 

 

   
 

     
 


