Komentár
k ročnému výkazu o múzeách
za rok 2009


Hodnotenie múzeí za rok 2009 vychádza z vykazovaných údajov štatistických hlásení múzeí KULT 09-01, ktoré pre MK SR zhromažďuje a spracováva Slovenské národné múzeum. V tomto roku bol výkaz KULT 9 – 01 rozoslaný 110 múzeám na Slovensku, pričom špecializované múzeá SNM a SNM – Generálne riaditeľstvo sú vykazované ako samostatné štatistické jednotky. 

Z oboslaných múzeí výkaz vyplnilo 107 múzeí. Literárne a vlastivedné múzeum vo Sv. Jure je súčasťou Malokarpatského múzea v Pezinku - KULT 9 – 01 nevypĺňa. Obecné Myšlanské múzeum Nižná Myšľa a Slovenské sklárske múzeum v Lednických Rovniach výkaz nezaslali. 

Z dodaných výkazov niektoré obsahovali nulové hodnoty (prevažne v 2. Module - Výkony múzea a v 3. module v častiach Výnosy a Náklady).
Múzeum Janova Lehota a Múzeum národov a kultúr (zaslalo len elektronickú verziu výkazu) uvádzajú nulové hodnoty v celom výkaze; Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva a  Múzeum ľudovej kultúry Moravské Lieskové uvádzajú prevažne nulové hodnoty v celom výkaze.  Múzeum Slovenského Červeného kríža v Martine (nulové hodnoty vo výkaze) ostalo bez stáleho pracovníka a de facto v roku 2009 nefungovalo.  

V roku 2009 boli zaregistrované 3 nové múzeá: Mestské múzeum v Holíči, ÚĽUV – Múzeum ľudovej výroby a Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku.  

V roku 2009 múzeá na Slovensku pripravili 1216 výstav (o 11 výstav viac oproti roku 2008), z toho vlastných 701, prevzatých 356, vyvezených do zahraničia 85 a dovezených zo zahraničia 74. 

Kultúrno-výchovných vzdelávacích aktivít bolo zrealizovaných 8059 (o 615 viac oproti roku 2008). 

Celkovo navštívilo  expozície a výstavy múzeí SR  3 559 824 návštevníkov, čo predstavuje oproti minulému roku pokles o 666 176 osôb, z toho neplatiacich návštevníkov bolo 1 226 131.  

Medzi najnavštevovanejšie múzeá v roku 2009 patrili: Múzeum SNP v Banskej Bystrici (377 621); Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Oravský hrad (214 676); SNM – Spišské múzeum v Levoči – Spišský hrad (179 604); SNM – Múzeum Bojnice (156 022); Liptovské múzeum v Ružomberku (153 109); Múzeum mesta Bratislavy (136 709); SNM – Múzeum Betliar – hrad Krásna Hôrka (136 203); SNM – Múzeum Červený Kameň (129 590); Trenčianske múzeum – Trenčiansky hrad (125 146) a Ľubovnianske múzeum – Ľubovniansky hrad (104 023). 

Mnohé múzeá sa úspešne uchádzali o granty z prostriedkov MK SR, ktoré boli využívané najmä na rozvoj výstavnej činnosti, reštaurovanie zbierok a akvizičnú činnosť, čo pozitívne ovplyvnilo činnosť múzeí.  Zbierkové fondy múzeí v roku 2009 vzrástli, pričom najviac sa rozširovali zbierkové fondy získané prevodom a kúpou. Celkový počet novonadobudnutých zbierkových predmetov  v hodnotenom roku bol 115 202 kusov. 



Spracovala:
Mgr. Barbora Vašková, Slovenské národné múzeum



