
K o m e n t á r  
k výsledkom štatistického zis ťovania 

v oblasti činnosti múzeí 
                                                              za rok 2013 

 

Predmet zis ťovania  
Predmetom štatistického zisťovania je činnosť múzeí v Slovenskej republike, ich personálne 
a finančné zabezpečenie. Prostredníctvom štatistického zisťovania boli získané údaje o 

počte múzeí a ich pobočiek, údaje o počte expozícií a výkonoch múzeí, o počte výstav ako aj 
údaje o počte návštevníkov múzeí. 
 
 

Spravodajské jednotky 
Spravodajskými jednotkami sú múzeá registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky. V roku 2013 na Slovensku vykonávalo činnosť 109 múzeí, súčinnosť v štatistickom 
zisťovaní neposkytli 3 múzeá. Z registra múzeí boli v roku 2013 vymazané Múzeum 
Slovenského Červeného kríža v Martine a Múzeum národov a kultúr v Nitre.  
 
 

Sieť múzeí, expozície  
V roku 2013 múzeá, ktoré poskytli súčinnosť, vykázali 786 vlastných objektov a 150 
pobočiek. Z celkového počtu expozícií múzeí bolo 15 nových.  
Počet múzeí v prírode bol oproti roku 2012 znížený z 18 na 10. Sú to múzeá Bardejov - 
Šarišské múzeum/Expozícia ľudovej architektúry, Svidník – SNM Múzeum ukrajinskej 
kultúry/Národopisná expozícia v prírode, Humenné - Vihorlatské múzeum/Expozícia ľudovej 
architektúry a bývania, Stará Ľubovňa - Ľubovnianske múzeum/Múzeum ľudovej architektúry 
– skanzen, Pribylina - Liptovské múzeum/Múzeum liptovskej dediny, Martin – SNM Múzeá 
v Martine/Múzeum slovenskej dediny, Zuberec - Múzeum oravskej dediny, Nová Bystrica – 
Vychylovka - Kysucké múzeum/Múzeum Kysuckej dediny, Nitra - Slovenské 
poľnohospodárske múzeum – skanzen a Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum/ 
Banské múzeum v prírode. 
 
 

Výstavná činnos ť 
Múzeá v roku 2013 zrealizovali 1 310 výstav, z ktorých bolo 642 vlastných, 390 prevzatých, 
51 výstav vyvezených do zahraničia a 59 dovezených zo zahraničia. Výstavy a expozície 
múzeí v roku 2013 navštívilo 3 531 336 návštevníkov, z ktorých bolo ako neplatiacich 
uvedených 1 275 519. 
 
 

Kultúrne a vzdelávacie aktivity 
Múzeá realizovali 8 226 kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo 750 164 
návštevníkov.  
 

 
Personálne a finan čné zabezpečenie činnosti  múzeí 

Činnosť múzeí zabezpečovalo 1 906 zamestnancov, z ktorých bolo 1 036 odborných 
zamestnancov. 
V roku 2013 múzeá hospodárili z celkovými príjmami 37 447 140 EUR, z ktorých tržby 
predstavovali finančné prostriedky vo výške 8 995 634 EUR.  
Náklady na činnosť múzeí boli vo výške 37 875 896 EUR, z toho mzdové náklady 
predstavovali finančné prostriedky vo výške 15 307 249 EUR. 
 
 


