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O Múzeu mesta Bratislavy

Dnes MMB potrebuje reagovať na množstvo 
nových úloh a očakávaní, ktoré prichádzajú od 
zriaďovateľa, odbornej verejnosti a od návštevníkov. 
Stojí pred výzvou na tieto očakávania a zároveň 
dynamicky sa meniacu spoločnosť reagovať. Jeho 
význam ako múzea hlavného mesta Slovenskej 
republiky naň kladie najvyššie nároky – v odbornej 
práci, v starostlivosti o historické objekty, v práci 
s verejnosťou, v kvalite služieb a vôbec vo všetkom, 
čomu sa ako inštitúcia venuje. 

V ďalšom rozvoji MMB chcem nadviazať na 
doterajšiu prácu a zúročiť jeho kredit a význam. 
Predstavujú ten najlepší základ pre ďalšie 
smerovanie a napredovanie Múzea mesta Bratislavy 
ako odbornej súčasnej, profesionálnej, stabilnej 
a životaschopnej inštitúcie, ktorá je schopná čeliť 
akýmkoľvek výzvam súčasného sveta. 

Múzeum mesta Bratislavy s viac ako 150-ročnou 
tradíciou patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie 
múzeá na Slovensku – z hľadiska počtu zbierkových 
predmetov (viac ako 120 000), počtu zverených 
objektov (14) aj počtu zamestnancov (60 – 120). Jeho 
poslaním je dokumentovať dejiny Bratislavy a jej 
obyvateľov prostredníctvom svojich výnimočných 
zbierok – historických, umelecko-historických 
a archeologických. 

Múzeum spravuje a verejnosti sprístupňuje 
historické objekty na území Bratislavy – kultúrne 
pamiatky miestneho, národného aj európskeho 
významu, okrem iných sú to najmä Stará radnica, 
Michalská veža, Hrad Devín alebo UNESCO lokalita 
Gerulata v Rusovciach. Múzeum mesta Bratislavy 
vďaka svojej práci dlhodobo patrí medzi múzeá, 
ktoré udávajú krok v slovenskom múzejníctve, 
a viackrát zaslúžene získalo titul Múzeum roka. 



Vízia Múzea
mesta Bratislavy 

rešpektovaná autorita
v poznaní a sprostredkovaní

dejín Bratislavy 

spoločensky vnímavá organizácia,
ktorá je aktívnou súčasťou života mesta,

jeho obyvateľov a aktérov 

civilná, dostupná a priateľská inštitúcia, 
ktorá je súčasťou dynamicky sa vyvíjajúcej 

a premieňajúcej mestskej štruktúry 

múzeum, ktoré sa sebou a svojimi
rolami kontinuálne zaoberá

a prehodnocuje ich



Koncepcia rozvoja MMB sleduje
štyri strategické ciele, ktoré napĺňame 
prostredníctvom navzájom komplexne 
prepojených hlavných činností 
organizácie. Samostatnou kapitolou 
v rozvoji MMB je rozvoj Hradu Devín ako 
jednej zo strategických priorít MMB. 

1.
Múzeum mesta Bratislavy je expertnou odbornou 
a spoločenskou inštitúciou, ktorá prostredníctvom 
svojich zbierok dokumentuje dejiny Bratislavy a jej 
obyvateľov od najstarších čias až do súčasnosti. 

2.
Múzeum mesta Bratislavy vzdeláva, sprostredkúva 
a buduje povedomie o dejinách Bratislavy, jej 
obyvateľoch a kultúrnom dedičstve. Je živým 
miestom trávenia voľného času, miestom objavov, 
pozitívnych skúseností a zážitkov. 

3.
Múzeum mesta Bratislavy je dobrým správcom 
a hospodárom. Zverené objekty ochraňuje, udržuje 
a zveľaďuje s ohľadom na ich historickú hodnotu 
a s dôrazom na ich primerané využitie. 

4.
Múzeum mesta Bratislavy je profesionálnou, 
životaschopnou a rozvíjajúcou sa organizáciou. 



STRATÉGIA ROZVOJA
ODBORNÝCH ČINNOSTÍ 

 Čitateľné smerovanie MMB ako historického múzea 
hlavného mesta

 Koncepčný prístup a opora v odborných poradných 
orgánoch 

 Optimálne podmienky a primerané kapacity pre 
rozvoj odborných činností 

 Plán obnovy objektov a plán tvorby nových expozícií 

 Vlastné výstavné projekty

ODBORNÉ ODDELENIE
 
2 archeologičky 
2 kunsthistoričky
3 historici/čky
½ úväzok etnologička
½ úväzok historik architektúry 
2 kustódi/správcovia depozitárov 

ZBIERKOVÝ FOND MMB

121 288 kusov zbierkových predmetov 
7 depozitárnych priestorov 

ROK SPRÍSTUPNENIA EXPOZÍCIE
Múzeum hodín – 1974 
Múzeum Arthura Fleischmanna – 2002 
Expozícia dejín mesta – 2008
Expozícia historických interiérov – 2008 
Expozícia vinohradníctva – 2008

1.

2022   —  2023

2022   —  2023

2022  →

2022  →

Múzeum mesta Bratislavy je expertnou odbornou a spoločenskou 
inštitúciou, ktorá prostredníctvom svojich zbierok dokumentuje dejiny 
Bratislavy a jej obyvateľov od najstarších čias až do súčasnosti.



PRÁCA
S VEREJNOSŤOU 

 Verejná a spoločenská rola múzea 

 Strategická priorita: oslovenie domáceho publika 
všetkých záujmov a vekových kategórií 

 Expozičný a výstavný program 

 Spektrum vzdelávacích a programových aktivít 

 Aktívna a súčasná komunikácia a prezentácia 

 Kvalitné a aktuálne služby 

 

NÁVŠTEVNOSŤ MMB 

2018 297 423

2019 351 397

2020 112 037

2021 117 461

3 NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE
LOKALITY MMB

1. Hrad Devín 
2. Stará radnica 
3. Michalská veža (do r. 2020)
/ Gerulata v Rusovciach (v r. 2021) 

Podiel domáceho publika
je cca 1 / 3 z celkového počtu. 

64 % opýtaných odborníkov považuje 
expozície, výstavy a vzdelávacie aktivity 
pre deti a mládež za kľúčové v budovaní 
povedomia o dejinách Bratislavy. 
(prieskum realizovaný oddelením kultúry 
Magistrátu HM SR BA, marec 2022) 

2.

Múzeum mesta Bratislavy vzdeláva, sprostredkúva a buduje 
povedomie o dejinách Bratislavy, jej obyvateľoch a kultúrnom 
dedičstve. Je živým miestom trávenia voľného času, miestom 
objavov, pozitívnych skúseností a zážitkov. 



SPRÁVA MÚZEA
A INVESTIČNÝ ROZVOJ 

 Dôraz na kvalitu, efektívnosť a udržateľnosť správy

 Primerané finančné a personálne zabezpečenie 

 Poznanie stavu objektov a plán obnovy

 Zohľadnenie pamiatkového charakteru a potreba 
modernizácie 

 Investičná priorita: Hrad Devín

 Ďalšie investičné priority: 
 → Gerulata v Rusovciach
 → Dom U Dobrého pastiera
 → Pamätný dom J. N. Hummela 
 → Múzeum Janka Jesenského 

14 zverených objektov 

9 národných kultúrnych pamiatok

4 objekty využívané ako depozitáre

7 verejne prístupných objektov
– expozícií MMB

2 objekty (NKP) pre nevyhovujúci stav 
zatvorené 

RELATÍVNE ZASTABILIZOVANÉ:
Stará radnica, Apponyiho palác, 
Lekáreň U Červeného raka, depozitár 
a reštaurátorské dielne na Ivanskej ceste

V REKONŠTRUKCII:
Michalská veža 

NUTNOSŤ MODERNIZÁCIE 
A DOBUDOVANIA INFRAŠTRUKTÚRY:
Hrad Devín, Gerulata v Rusovciach

POTREBA GENERÁLNEJ OBNOVY:
Dom U Dobrého pastiera,
Pamätný dom J. N. Hummela 

POTREBA VYSPORIADANIA A OBNOVY:
Múzeum J. Jesenského

3.

2022   →

2023 — 2030  

Múzeum mesta Bratislavy je dobrým správcom a hospodárom. 
Zverené objekty ochraňuje, udržuje a zveľaďuje s ohľadom na ich 
historickú hodnotu a s dôrazom na ich primerané využitie. 



 ROZVOJ MÚZEJNÉHO TÍMU 
  Strategická priorita MMB 

 Nové roly a očakávania 
 Veľkosť a význam MMB ako múzea 

hlavného mesta SR Bratislavy 
 Rozsah zbierok a zverené historické 

architektúry

 Dlhoročné skúsenosti a expertíza 
 Nové posily a kompetencie
 Stabilizácia 

 Vzdelávanie 
 Primerané ohodnotenie 
 Kultúra organizácie 

FINANČNÁ
STRATÉGIA 

 Zvyšovanie príspevku zriaďovateľa 
 Revízia a optimalizácia nákladov
 Nové príležitosti na získavanie 

a zvyšovanie príjmov

4.

2022   —  2023

2022   —  2023

2022  — 2023 →

2022 

Múzeum mesta Bratislavy je profesionálnou,
životaschopnou a rozvíjajúcou sa organizáciou. 



 Hrad Devín ako strategická 
  priorita Múzea mesta 
  Bratislavy 

 Vyhľadávané výletné miesto domácich 
aj zahraničných návštevníkov 

 Národný symbol 
 Významná archeologická a historická 

lokalita 
 Miesto so zásadným dopadom 

na kvalitu života MČ Devín 

Chceme: 
 vypracovať koncepciu rozvoja 

a manažmentu, 
 posilniť v oblasti odbornej, 

manažérskej aj prevádzkovej,
 modernizovať existujúcu 

infraštruktúru, dobudovať chýbajúce 
návštevnícke a správne centrum, 
doplniť chýbajúce služby a zlepšiť 
celkovú dopravnú obslužnosť.

Do 3 rokov: 
 menšie úpravy a zásahy na 

skvalitnenie prezentácie hradu 
a služieb. 

Do roku 2030: 
 projekt komplexnej 

modernizácie, 
 želané kapacity pre odbornú 

prácu a starostlivosť, 
 funkčný udržateľný a efektívny 

model správy. 

 

NÁVŠTEVNOSŤ HRADU DEVÍN 

2018 203 894

2019 241 332

2020 84 025

2021 90 566

Manažment hradu charakterizuje 
odbornosť, citlivá starostlivosť 
o kultúrne, historické a prírodné 
hodnoty hradného areálu, 
etickosť a udržateľnosť.



Cieľom predstavenej koncepcie je Múzeum mesta
Bratislavy ako inštitúcia,

 ktorá v jednotlivých oblastiach svojej činnosti dosahuje 
najvyššie možné štandardy, je inšpiráciou a vzorom;

 ktorá dokáže držať krok s meniacim sa svetom
a je pripravená na budúcnosť;

 ktorá je pre obyvateľov a obyvateľky Bratislavy zdrojom 
poznania, poučenia o dejinách mesta, v ktorom žijú, ktorým 
prechádzajú, ktorému lepšie rozumejú a majú radi / y;

 ktorá prispieva ku kultivácii jednotlivca a spoločnosti, 
k upevneniu hodnôt v demokratickej spoločnosti 21. storočia.

Ďakujeme.


