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Hodnotenie múzeí za rok 2008 vychádza z vykazovaných údajov štatistických hlásení 
múzeí KULT 09-01, ktoré pre MK SR zhromažďuje a spracováva Slovenské národné 
múzeum. V tomto roku bolo rozoslaným 106 múzeám na Slovensku výkaz kult 9-01, 
pričom špecializované múzeá SNM a SNM – Generálne riaditeľstvo sú vykazované ako 
samostatné štatistické jednotky. Následne z ktorých 100 múzeí vyplnilo výkaz kult 9-01. 
Ostatné múzeá do stanoveného termínu výkaz nedodalo. Múzeum Jánovej Lehote výkaz 
nevyplnilo z dôvodu, že múzeum je dočasne v štádiu inštalácie. Múzeum Slovenského 
červeného kríža v Martine, ktoré po odchode riaditeľky ostalo viac menej bez stáleho 
pracovníka, tým pádom nemal kto výkaz vyplniť. Podobná situácia je tiež v obecnom 
múzeum v Nižnej Myšli. Múzeum národov a kultúr v Nitre, oficiálne nemá pracovníka, 
ktorý by výkaz spracoval a múzeum v Moravskom Lieskovom, ktoré nakoniec výkaz 
dodalo ale až po sumárnom spracovaní.  Výkaz nedodalo ani Diecézne múzeum v Nitre. 
V roku 2008 boli zaregistrované 3 nové múzeá. Vodárenské múzeum BVS, a.s. 
v Bratislave, Múzeum ľudovej kultúry v Lendaku a Súkromné etnografické múzeum 
v Košiciach.            
 
V roku 2008 múzeá na Slovensku pripravili 1205 výstav a 7444 kultúrno-výchovných 
vzdelávacích aktivít. Celkovo múzeá ich expozície a výstavy navštívilo 4 226 tis. 
návštevníkov, z toho 1 252 tis. neplatiacich návštevníkov.   
 
Medzi najnavštevovanejšie múzeá v roku 2008 patrili : SNM - Múzeum Bojnice, Oravské 
múzeum P.O. Hviezdoslava – Oravský hrad, Spišské múzeum Levoča – Spišský hrad, 
SNM – Historické múzeum Bratislava, SNM - Múzeum Červený Kameň či Ľubovnianske 
múzeum – hrad Stará Ľubovňa. 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 2008 vzrástli, pričom najviac sa rozširovali zbierkové fondy 
získané prevodom a vlastným výskumom. Celkový počet novonadobudnutých 
zbierkových predmetov  v hodnotenom roku bol 267 170 kusov. Realizovaných bolo 
celkovo 1205 výstav. Nemalý počet výstav bol taktiež vyvezených do zahraničia.  

 
Na vyplnenie výkazu KULT 09-01 potrebovali múzeá v priemere 3 hodiny.     
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