Komentár
k ročnému výkazu o múzeách
za rok 2007
Hodnotenie múzeí za rok 2007 vychádza zo sledovaných
a vykazovaných údajov
štatistických hlásení múzeí KULT 09-01, ktoré pre MK SR zhromažďuje a spracováva
Slovenské národné múzeum.
V roku 2007 múzeá pripravili 1361 výstav a 7163 kultúrno-výchovných podujatí
realizovaných v priestoroch múzeí i mimo nich. Celkovo múzeá navštívilo vyše 4 230 tis.
návštevníkov, z toho platiacich 1 442 tis. S návštevnosťou úzko súvisí aj príjem zo
vstupného, ktoré tvorí najmä u hradných múzeí podstatnú časť rozpočtu, výška
vybraného vstupného činila 276 927 tis. Sk. Múzeá na Slovensku v roku 2007 rozvíjali
svoje aktivity v stabilizovanom prostredí a sieť múzeí zaznamenala zvýšenie počtu
registrovaných múzeí.
V minulom roku sa počet registrovaných múzeí – štatistických jednotiek zvýšil na 103,
pričom špecializované múzeá SNM a SNM – Generálne riaditeľstvo sú vykazované ako
samostatné štatistické jednotky.
V roku 2007 sa zaregistrovali nové múzeá – Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva
v Nitre, Mestské múzeum v Šuranoch.
Mnohé múzeá spravujú niekoľko objektov, preto je na Slovensku verejnosti prístupných
temer päťsto expozícií.
Múzeá svoju ponuku úspešne spestrovali aj výstavami
a množstvom rozličných akcií a netradičných aktivít. V TOP
20 došlo k niektorým
zmenám – výrazný nárast návštevnosti zaznamenalo SNM – medzi najnavštevovanejšie
múzeá v rámci SNM sú Múzeum Bojnice, Múzeum Betliar – Krásna Hôrka, Múzeum
Červený Kameň, Historické múzeum Bratislava, Spišské múzeum Levoča – Spišský hrad,
Múzeá v Martine – Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke Háje, Prírodovedné múzeum
Bratislava, ktoré sa zaradili v roku 2007 medzi TOP 20 najnavštevovanejších objektov.
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, problematickým sa javí stav odborného ošetrenia
zbierkových predmetov, kde pretrvávajú nízky finančné objemy na konzervovanie,
reštaurovanie a preparovanie zbierkových predmetov. Zbierkové fondy múzeí vzrástli aj
v roku 2007, pričom išlo najmä o najviac sa rozširovali zbierkové fondy darom a
vlastným výskumom. Celkový počet novonadobudnutých zbierkových predmetov
v hodnotenom roku bol 197 898 ks.
Napriek týmto čiastkovým úspechom pretrvávajú aj naďalej mnohé nedostatky
v činnosti múzeí najmä v oblasti
odbornej správy a evidencie zbierok. Za úspech
slovenského múzejníctva možno považovať Stratégiu rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej
republike do roku 2011 Ministerstvom kultúry SR, ktorú v decembri 2006 schválila Vláda
Slovenskej republiky. Stratégia stanovuje úlohy pre múzeá a galérie a ich zriaďovateľov
a zakladateľov s cieľom postupne dostať činnosť múzeí a galérií na kvalitatívne vyšší
stupeň.
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