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Múzeá a galérie v súčasnej situácii 
 

Múzeá a galérie na Slovensku patria medzi významné kultúrne inštitúcie – o čom 

svedčí aj dátum vzniku prvých múzeí už v 2. polovici 19. storočia, či viac ako 1200 výstav 

zrealizovaných za rok 2009 v múzeách na Slovensku. 

 

 Súčasná krízová finančná situácia priniesla pre múzeá a galérie mnohé problémy. Po 

vyčerpaní rezervných a reprodukčných fondov sa múzeá vplyvom krátenia rozpočtu postupne 

dostávajú do situácie, keď sú nútené porušovať zákon vo viacerých líniách: neprispievajú na 

stravovanie pre svojich zamestnancov, nemôžu uhradiť energie ani platby za prevádzku 

zabezpečovacích zariadení, čo ohrozuje bezpečnosť zákonom im zverených budov a vzácnych 

zbierok. Pri pretrvávajúcom neriešení havarijného stavu sídel múzeí hrozí ich nezvratané 

poškodenie, aj ohrozenie životov. Úplne bez finančných zdrojov ostáva v čase finančnej krízy 

hlavná činnosť múzeí – odborná správa zbierok. 

 

Pri analýze súčasných problémov múzeí na Slovensku by sme mohli vystaviť 

podstatne dlhší zoznam problémov – rozhodli sme sa však upozorniť na dve výrazné 

problémové oblasti, ktoré spájajú všetky múzeá aj galérie na Slovensku: 

 

1. Rekonštrukcia sídel múzeí a galérií, mnohé z nich sú zapísané v zozname 

Národných kultúrnych pamiatok. Dôležitou možnosťou sú prostriedky z Európskej 

únie – tie však majú nastavené kritériá (napríklad návštevnosti), ktoré nie sú schopné 

spĺňať múzeá v okrajových regiónoch Slovenska. Špecifický problém majú múzeá 

zriaďované samosprávami – samosprávy musia riešiť predovšetkým problémy 

súvisiace so školstvom, zdravotníctvom či dopravou a teda nemajú finančné 

prostriedky na plné hradenie náročných rekonštrukcií. Grantový systém MKSRaCR je 

na tento účel málo dotovaný. Pri riešení tohto problému žiadame Vládu Slovenskej 

republiky, aby prehodnotila kritériá určujúce oprávnených žiadateľov zo 

Štrukturálnych fondov Európskej únie tak, aby sa podstatne vyššie percento 

zriaďovateľov múzeí mohlo zapojiť do pripravovaných európskych výziev. 

 

2. Druhou problémovou oblasťou je pravidelná odborná starostlivosť o zbierkové 

predmety (spracovanie, konzervovanie a reštaurovanie, dokumentácia...) Zákon 

o múzeách a galériách taxatívne vymenúva podmienky, ktoré musí spĺňať každé 

múzeum a galéria, štát však žiadnym spôsobom systematicky neprispieva múzeám na 

odbornú činnosť.  

 

Pri riešení druhého zo zmienených problémov Zväz múzeí na Slovensku ako 

jediná stavovská organizácia zastupujúca záujmy múzeí žiada vládu Slovenskej 

republiky, aby pripravila legislatívne podmienky pre systematizáciu odbornej činnosti 

v múzeách a galériách. Cieľom systematizácie by malo byť vytvorenie takých 

finančných podmienok, ktoré by múzeám – bez ohľadu na ich zriaďovateľa - 

umožňovali vykonávať všetky zákonom požadované odborné činnosti.  

 

 Najspravodlivejší spôsob bol v minulosti opakovane prerokovávaný na odbornej 

múzejnej pôde, aj na pôde Zväzu múzeí na Slovensku: Ministerstvo kultúry by malo 

každoročne prispievať nepatrnou sumou (napríklad 10 centov) na každý 

zbierkový predmet, ktorý má múzeum registrované na MKSR v správe. Vznikol 

by tak základný fond, využiteľný na všetky zákonom požadované odborné činnosti 

v múzeách a galériách (nákup, ochrana, dokumentácia zbierok...). Tento krok by si 
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však vyžadoval legislatívnu zmenu, nakoľko súčasná legislatíva neumožňuje 

Ministerstvu kultúry priame dotácie iným organizáciám, ako organizáciám vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

 Druhú možnosť poskytuje tematické rozšírenie, ale hlavne finančné navýšenie 

súčasného Grantového systému MKSR – presnejšie jeho programov 

a podprogramov, ktoré sú otvorené pre múzeá a galérie. V súčasnom Programe č.2. sú 

zahrnuté takmer všetky okruhy činnosti múzeí a galérií a sú nedostatočne 

špecifikované. Bolo by potrebné tento okruh viac diferencovať na špecializované 

podprogramy – ale hlavne je nutné navýšiť finančné prostriedky, ktoré sú pre 

múzeá a galérie v porovnaní so živou kultúrou podstatne nižšie. Pritom 

starostlivosť o zbierkové fondy je úloha, ktorú od múzeí a galérií priamo vyžaduje 

platná legislatíva.  

 Tu sa ponúka aj možnosť vytvorenia samostatného programu, ktorý by v podstate 

napĺňal myšlienku spomínanú v prvej možnosti – na základe predloženého projektu by 

múzeum získalo paušálnu sumu (napríklad 10 centov) na každý zo svojich 

zbierkových predmetov, ktorý k 31.12. predchádzajúceho roku vykázal v koncoročnej 

evidencii, každoročne odovzdávanej na MKSR. 

 

Sme si vedomí zložitosti súčasnej situácie. Pokladáme však za nebezpečné pre 

nasledujúce generácie, ak by dnešná finančná kríza mala ešte viac zúžiť rozsah múzejných 

odborných činností, ktoré sú neodmysliteľným základom všetkých moderných a netradičných 

aktivít slovenských múzeí.  

 

Zbierkové predmety ochraňované slovenskými múzeami sú jedinečné, ich 

znehodnotenie  v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov prináša mnohé riziká. Veríme, 

že všetci spoločne si uvedomujeme dôležitý fakt: ak sa múzeám - napríklad - nepodarí 

zachrániť vzácnu plastiku zo 14. storočia, žiadna živá kultúra ju už nevytvorí.   

 

 

     Členovia Zväzu múzeí na Slovensku 

 

 

 

 

V Bratislave, 6.a 7.10.2010 

 

 

 

 

 

 

 


