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Hodnotenie múzeí za rok 2010 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 – Riaditeľstvo sú vykazované ako samostatné štatistické jednotky.  

 
Z oboslaných múzeí výkaz vyplnilo 107 múzeí. Výkaz nezaslali: Múzeum národov a kultúr 

v Nitre, Múzeum polície SR v Bratislave a Múzeum Slovenského červeného kríža v Martine.  
 
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 uvádza nulové hodnoty; Myšľanské obecné múzeum a Slovenské sklárske 
múzeum uvádzajú prevažne nulové hodnoty v celom výkaze.   

 
V roku 2010 bolo zaregistrované jedno nové múzeum: Mestské múzeum v Senci. 

Počet návštevníkov expozícií a výstav bol 3 313 510, z toho 1 171 281 neplatiacich. K tomuto číslu 
treba ešte prirátať 645 850 návštevníkov, ktorí navštívili podujatia ostatnej prezentačnej činnosti. 
Celkovo múzeá usporiadali 1 227 výstav, z toho vlastných 698, prevzatých 384, vyvezených do 
zahraničia 77 a dovezených zo zahraničia 68. Počet expozícií sa zvýšil na 524. Kultúrno-výchovných 
vzdelávacích aktivít bolo zrealizovaných 9 112.  
 
Medzi najnavštevovanejšie múzejné objekty v roku 2010 patrili: 

1) Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Oravský hrad 
2) SNM - Spišské múzeum – NKP Spišský hrad 
3) SNM - Múzeum Bojnice 
4) SNM - Múzeum Červený Kameň – Dobové bývanie šľachty a historické zbrane 
5) Trenčianske múzeum v Trenčíne – Trenčiansky hrad 
6) Múzeum mesta Bratislavy – NKP Hrad Devín 
7) Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni – Hrad Ľubovňa 
8) Zuberec – Múzeum oravskej dediny  
9) SNM - Múzeum Betliar – NKP hrad Krásna Hôrka 

10) SNM - Prírodovedné múzeum – Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme 
 

V roku 2010 múzeá vykázali 68 676 kusov prírastkov zbierkových predmetov, pričom najviac 
sa rozširovali zbierkové fondy o predmety získané prevodom (29 413 ks), vlastným výskumom        
(16 038 ks) a darom (12 188 ks).  
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