
Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu KULT 9 – 01 na rok 2011 
 
Spravodajskými jednotkami sú múzeá zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky podľa zákona  
NR SR  č. 115/1998 Z. z. o múzeách, galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty 
v znení zákona  č. 387/2001 Z. z.  
 
– Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach, ak sa pre príslušný Modul alebo ukazovateľ 

nestanovuje inak (napr. priemery). 
 
– Výraz „v tom“  označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku „spolu“. 
– Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku „spolu“. 
 
KU KAŽDÉMU  VÝKAZU JE SPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA POVINNÁ VYPRACOVAŤ  KOMENTÁR 
 
 

1. 
MODUL 

SIEŤ, EXPOZÍCIE 
 

 
Riadok 1 Uvádzajú sa samostatné múzeá, nie detašované pracoviská včlenené do múzea. 
Riadok 2 Za pobočku sa považujú tie detašované časti múzea (vrátane pamätníkov v správe múzea), ktoré sú  
 mimo sídla múzea a tvoria s vykazujúcim múzeom organizačnú jednotku. 
Riadok 4 Za expozíciu sa považuje celková inštalácia umiestnená v jednom objekte a prístupná verejnosti. 
 
 

2. 
MODUL 

VÝKONY MÚZEA 

 
Riadok 1 Uvedie sa počet zbierkových predmetov- prírastkových čísiel, ktoré múzeum eviduje k vykazovanému  
 obdobiu. 
 
Riadok 2 Uvedie sa počet zbierkových predmetov- kusov, ktoré múzeum eviduje k vykazovanému obdobiu. 
 
Riadok 3 Uvedie sa počet zbierkových predmetov- prírastkových čísiel, ktoré múzeum nadobudlo                        
 vo vykazovanom období. 
 
Riadok 4 Uvedie sa počet zbierkových predmetov- kusov, ktoré múzeum nadobudlo vo vykazovanom období. 
 
Riadok 9 Uvedie sa počet všetkých výstav, ktoré múzeum organizovalo, to znamená vlastné základné výstavy   
 vystavované len vo vykazujúcom múzeu a vlastné putovné výstavy vystavované v objektoch múzea  
 aj  mimo neho. Ďalej sa sem zahŕňajú výstavy prevzaté od iných organizácií, t. j. výstavy inštalované  
 inou organizáciou a vo vykazujúcom múzeu prechodne vystavené. Vykazuje sa počet novo   
 inštalovaných výstav v sledovanom roku. 
Riadok 15 Uvedie sa počet návštevníkov expozícií a výstav spolu (aj neplatiacich) podľa počtu predaných   
 vstupeniek, príp. podľa záznamov v knihe návštev. Pri putovných výstavách uvedie návštevníkov to   
 múzeum, ktoré výstavu práve vystavuje. Návštevníci sa vykazujú vo fyzických osobách podľa  
 sledovaného obdobia, nie až po skončení výstavy. 
Riadok 17 Patria sem napr. prednášky, súťaže, projekcie, semináre a pod. Uvedú sa len tie akcie, ktorých  
 usporiadateľom je vykazujúce múzeum. Nevykazujú sa akcie, pri ktorých je múzeum len  
 spoluusporiadateľom alebo na ne iba zapožičalo priestory. 
Riadok 23 Vykazuje sa počet serverov, ktoré má múzeum k dispozícii. 
 
Riadok 24 Vykazuje sa počet všetkých osobných počítačov v múzeu, aj nepripojených do siete. 
 
Riadok 25 Vykazuje sa počet počítačov, ktoré sú voľne prístupné pre návštevníkov múzea.  
 
Riadok 26 Vykazuje sa počet počítačov, na ktorých sa spracovávajú databázy o zbierkových fondoch (napr. 
 CEMUZ, AMIS, BACH a pod.). 
 
Riadok 27 Vykazuje sa počet všetkých počítačov v múzeu s pripojením na internet.  
 
Riadok 28 Vykazuje sa počet počítačov s pripojením na internet, ktoré sú voľne prístupné pre návštevníkov  
 múzea. 
Riadok 29 Ak má múzeum vlastnú www-stránku, uvedie 1. Ak vlastnú www-stránku nemá, uvedie 0.  
 Uvádza sa aj www-stránka vystavená na serveri mimo múzea (napr. u providera).   
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3. 
MODUL 

ZAMESTNANCI, HOSPODÁRENIE 
 

  
  Uvádzajú sa finančné objemy v EUR na 2 desatinné miesta. 
 
Riadky  Uvedie sa priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný)  podľa štvrťročného výkazu  
1 a 2  Práca 2 – 04,  Modul 5 Zamestnanci a mzdy.  
 
Riadky  Uvedú sa údaje podľa účtovných výkazov Uč. ROPO 4 - 02 k 31. 12. príslušného roka.    
3 až 20   
 
 
Spracovala: Mgr. Barbora Vašková, Slovenské národné múzeum   


