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Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš 2013 

 
Všeobecné údaje o múzeách 
Rok:  2013 
Múzeum:  Múzeum Janka Kráľa 
Ulica a číslo:  Námestie osloboditeľov 31 
Obec:  Liptovský Mikuláš 
PSČ: 031 01 
Telefón: +421 44/ 552 25 54 
Fax: +421 44/ 552 25 54 
E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk; riaditel@mjk.lm.sk 
WWW stránka: www.mjk.sk 
Štatutárny orgán: Mgr. Zdenko Blažek 
Riaditeľ: Mgr. Zdenko Blažek 

 
Zatriedenie 
Zriaďovateľ: obec 
Geografické hľadisko: Žilinský kraj 
Príslušnosť k SNM: nie 

 
Pobočky a vysunuté expozície 
 

Názov Adresa Kontakty 

Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš 
Námestie osloboditeľov 30, 
Liptovský Mikuláš 

+421 44/ 552 25 54, 
antolova@mjk.lm.sk 

Mikulášska mučiareň 
Námestie osloboditeľov 30, 
Liptovský Mikuláš 

+421 44/ 552 25 54, 
antolova@mjk.lm.sk 

Tatrín a Žiadosti slovenského národa 
Tranovského ulica 8, 
Liptovský Mikuláš 

+421 44/ 552 25 46, 
veresova@mjk.lm.sk 

Rodný dom súrodencov Rázusovcov 
Vrbická ulica 312, Liptovský 
Mikuláš 

+421 44/ 552 27 49, 
rybarska@mjk.lm.sk 

Synagóga 
Hollého ulica, Liptovský 
Mikuláš 

+421 44/ 552 25 54, 
antolova@mjk.lm.sk 

Celkový počet pobočiek a vysunutých expozícií:  5 

 
 
Všeobecné zhodnotenie činnosti 
 
Kým uplynulé roky boli poznačené škrtmi v rozpočte múzea a následným znižovaním výdavkov na celkový chod 
múzea, čo znamenalo aj redukciu počtu zamestnancov (v priebehu rokov 2011 a 2012 múzeum prišlo o štyroch 
zamestnancov), rok 2013 znamenal stabilizáciu tak vo finančnej, ako aj v personálnej oblasti. V porovaní 
s uplynulými rokmi múzeum zaznamenalo najvyššiu návštevnosť svojich expozícií od predkrízového roku 2007, 
čo dozaista súvisí s oživením cestovného ruchu v regióne, ale aj s aktivitami múzea v súvislosti s 300. výročím 
súdu a popravy zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka v Liptovskom Mikuláši. 

 

Starostlivosť o spravované budovy (NKP) 

V oblasti údržby a starostlivosti o múzeom spravované budovy prebehlo v roku 2013 maľovanie v expozíciách 
Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš a Tatrín a Žiadosti slovenského národa. V druhej menovanej expozícii 
bola zároveň realizovaná revízia a oprava nefunkčných akumulačných pecí a rekonštrukcia okien.  

V sledovanom období sa realizovala aj komplexná rekonštrukcia Mikulášskej mučiarne. Obnova expozície 
Mikulášska mučiareň spočívala v jej stavebnej rekonštrukcii (odvlhčenie priestoru klasickou drenážou a 
položením kamennej dlažby) a následnej reinštalácii. V rámci nej bola expozícia doplnená o figuríny kata a 
trestaného, pribudol aj multimediálny informačný panel s dotykovou obrazovkou, kde si návštevníci môžu v 
slovenskom, poľskom a anglickom jazyku nalistovať zaujímavé texty a dokumenty viažuce sa k súdu nad 
Jánošíkom. Úpravou prešlo aj priľahlé podbránie, kde sa vytvoril priestor pre vystavenie historického koča zo 
zbierok múzea. 

Obnova mučiarne bola realizovaná v rámci mikroprojektu Jánošík – 300 rokov legendy, na ktorý múzeum získalo 
finančné prostriedky cez program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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S cieľom získať finančné prostriedky na obnovu ďalších objektov múzea bol vypracovaný projekt na odvlhčenie 
Rodného domu súrodencov Rázusovcov. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na jeho realizáciu bola 
podaná cez grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podprogram 1.1 Obnovme si svoj dom.  

 

Akvizičná a výskumná činnosť 

Akvizičná činnosť Múzea Janka Kráľa v roku 2013 bola dominantne zameraná na tri oblasti:  

1. osudy liptovského zemianstva cez príbeh Jozefíny Kisely, rod. Tholt,  

2. dejiny liptovskomikulášskeho priemyslu v 2. polovici 20. storočia, 

3. dejiny liptovskomikulášskeho Červeného kríža.  

Výskumná činnosť múzea bola tematicky napojená jednak na akvizičnú činnosť, jednak na aktuálny výstavný 
program (Martin Martinček v zbierkach Múzea Janka Kráľa, 50 rokov jánošíkovských tradícií v Múzeu Janka 
Kráľa, Martin Rázus). Formou rozhovorov s pamätníkmi a zaznamenávaním ich spomienok, zberom dobových 
fotografií i štúdiom archívnych materiálov boli rozšírené aj naše poznatky o histórii mestskej časti Palúdzka 
(výstup: autorská spoluúčasť na publikácii Z dejín obce Palúdzka), auguste 1968 v Liptovskom Mikuláši (výstup: 
výstava fotografií a powerpointová prezentácia so sprievodnou prednáškou). Spracované boli aj osudy ďalšej z 
liptovskomikulášskych židovských rodín – rodiny Steinerovcov/Skaloňovcov (výstup: článok) i téma výletných 
tradícií a zvyklostí Mikulášanov v medzivojnovom období (výstup: retroklubové podujatie Výlety, výlety). 

 

Ochrana a evidencia zbierkového fondu 

V rámci pokračujúceho odborného spracovania zbierok v online katalogizačnom systéme slovenských múzeí bolo 
v sledovanom období prvostupňovo spracovaných 210 ks a druhostupňovo 203 ks zbierkových predmetov.  

Konzervátorským ošetrením prešlo 176 ks zbierkových predmetov, reštaurovaním 13 ks zbierkových predmetov. 
Komplexným konzervátorským a reštaurátorským ošetrením (prvé vo vlastnej réžii, druhé dodávateľsky) prešiel 
pred svojou inštaláciou v podbrání múzea zemiansky koč zo zbierok múzea (H 129).  

Vďaka úspešnému projektu Múzea Janka Kráľa boli zrealizované aj finančne náročné reštaurátorské práce na 
ďalších troch zbierkových predmetoch – obradných textíliách z liptovskomikulášskej synagógy. Práce prebehli v 
špecializovaných reštaurátorských dielňach v Bratislave a financované boli z dotačného systému Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky, podprogram 2.2 Múzeá a galérie.  

 

Expozičná a výstavná činnosť, návštevnosť 

Múzeum prevádzkuje a sprístupňuje domácim i zahraničným návštevníkom päť stálych expozícií a už takmer šesť 
desaťročí tak participuje na kultúrnom dianí v meste, výchovno-vzdelávacom procese školskej mládeže i 
turistickom ruchu v meste.  

V roku 2013 si stále expozície múzea prezrelo celkovo 16 748 návštevníkov, teda v priemere o 22 % viac ako 
v predchádzajúcom roku. Najvyšší nárast návštevnosti zaznamenala ústredná expozícia Kapitoly z histórie mesta 
Liptovský Mikuláš, a to až o 30 %.   

Okrem piatich stálych expozícií predstavilo Múzeum Janka Kráľa v roku 2013 ďalších 9 výstav, dve autorské 
výstavy sa dočkali štyroch repríz v kultúrnych inštitúciách na Slovensku i v Poľsku. V roku 2013 najväčšmi 
zarezonovali výstavy k stému výročiu narodenia významného slovenského fotografa a prvého riaditeľa MJK 
Martina Martinčeka (Martin Martinček v zbierkach múzea) a výstava Z tichých i búrnych chvíľ, ktorá vznikla pri 
príležitosti 125. výročia narodenia vrbického rodáka, ev. a. v. farára, spisovateľa a politika Martina Rázusa. 
Výstavy si prezrelo viac ako 3 500 návštevníkov. 

 

Kultúrnovýchovné a vzdelávacie podujatia 

V roku 2013 Múzeum Janka Kráľa pripravilo 43 prezentačných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí, čo je v 
porovnaní s minulým rokom nižší počet. Keďže sa však zvýšil počet rozsahom väčších a organizačne 
náročnejších podujatí, výsledná návštevnosť podujatí je v medziročnom porovnaní vyššia (o viac ako 400 
návštevníkov). 

Medzi najväčšie a najnavštevovanejšie podujatia uplynulého roka patrili popri už tradičnej májovej Noci v múzeu a 
stretnutí V Rázusovie uličke aj druhý ročník podujatia Oživená história a outdoorové vojenskohistorické 
prezentácie pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš, resp. 68. výročia víťazstva nad 
fašizmom (všetky tri podujatia zorganizované v spolupráci s klubmi vojenskej histórie).  

Veľkou témou roka 2013 sa stalo 300. výročie súdu a popravy zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka v Liptovskom 
Mikuláši. Múzeum Janka Kráľa pri tejto príležitosti pripravilo regionálnu výtvarnú súťaž, tri vernisáže na Slovensku 
(Jánošík – karpatský zbojník, O Jánošíkov dukát, 50 rokov jánošíkovských tradícií v Múzeu Janka Kráľa) a dve v 
Poľsku (Jánošík – karpatský zbojník v Mestskom múzeu v Živci a v Slovenskom inštitúte vo Varšave). V roku 
2013 sa zároveň realizovala prevažná väčšina aktivít europrojektu Jánošík – 300 rokov legendy. Ich vyústenie, t.j. 
slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík – od skutočnosti k 
legende, si nenechalo ujsť viac ako 200 návštevníkov. Pomyselnou bodkou za jánošíkovským rokom v 
Liptovskom Mikuláši bola vedecká konferencia Zbojníctvo na Slovensku, ktorú Múzeum Janka Kráľa 
spoluorganizovalo.   
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Popri Jánošíkovi múzeum vo svojej prezentačnej činnosti nezabudlo ani na výročia takých osobností 
liptovskomikulášskych dejín akými boli Martin Martinček (vernisáž a derniéra výstavy, prezentácie v Galérii 
umelcov Spiša, v Liptovskom Petre a Liptovskej Tepličke; pri príležitosti 100. výročia narodenia), Ivan Stodola 
(prednáška spojená s prezentáciou pre širokú verejnosť a študentov SŠ; pri príležitosti 125. výročia narodenia) či 
Martin Rázus (výstava, publikácia, participácia na sérii podujatí Stretnutia s MR, prezentácia v rámci Liptovskej 
kaviarne v Bratislave; pri príležitosti 125. výročia narodenia). Panelovou výstavou fotografií z 21. augusta 1968 v 
Liptovskom Mikuláši, powerpointovou prezentáciou so sprievodnou prednáškou a následnou diskusiou s 
pamätníkmi sme si pripomenuli aj 45. výročie tejto tragickej udalosti našich novodobých dejín.    

 

Edičná činnosť 

V edičnej oblasti múzeum autorsky pripravilo, resp. autorsky participovalo na príprave a vydalo spolu 11 titulov. 
Medzi nimi publikáciu Jánošík – od skutočnosti k legende v slovenskej a poľskej jazykovej mutácii, katalóg Martin 
Rázus – Z tichých i búrnych chvíľ či každoročne vydávané Múzejné starinky. Múzeum sa autorsky i finančne 
podieľalo i na vydaní publikácie Z dejín obce Palúdzka.  

Väčšina drobných tlačí (rovnako ako všetky pozvánky a plagáty k výstavám a podujatiam) bola pripravených 
interne (vrátane grafiky a tlače), čo znamená značnú úsporu finančných prostriedkov. Príprava a tlač publikácie 
Jánošík – od skutočnosti k legende v dvoch jazykových mutáciách a náklade 3 000 ks  a rovnako i sprievodcu po 
reinštalovanej expozícii Mikulášska mučiareň v troch jazykových mutáciách boli financované z europrojektu 
Jánošík – 300 rokov legendy. 
 

Ochrana zbierkového fondu 
 

Priestory Plocha (m
2
) EPS PSN 

Expozičné priestory 455,00 nie áno 

Výstavné priestory 59,00 nie áno 

Depozitárne priestory 335,10 čiastočne áno 

Pracovne 137,00 čiastočne áno 

Prednáškové miestnosti 70,00 nie áno 

Dielne a laboratóriá 62,68 nie čiastočne 

Iné priestory 60,00 nie čiastočne 

Spolu 1 178,78 – – 

 

 
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie 
 

 Počet kusov Finančné náklady 

Vlastnými prostriedkami 185   347,37 € 

Dodávateľsky 4 4 495,00 € 

Spolu 189 4 842,37 € 

 
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu 
 
Hoci sa najakútnejšie nedostatky v ochrane zbierkového fondu podarilo v uplynulých rokoch odstrániť (vytvorilo 
sa miesto konzervátora, rozšírili sa depozitárne priestory - prenajaté miestnosti v objektoch obvodného 
a mestského úradu), s rozširujúcim sa zbierkovým fondom sa problém s nedostatkom depozitárnych priestorov 
objavuje opätovne. Navyše ani momentálny stav rozmiestnenia depozitárnych priestorov v šiestich rôznych 
budovách nie je ideálnym ani perspektívnym, keďže priamo v priestoroch múzea sú iba tri depozitáre, ostatné sa 
nachádzajú v prenajatých priestoroch mimo objektov múzea.  

Ideálnym riešením situácie by bola výstavba účelovej budovy - moderného depozitárneho priestoru s adekvátnym 
vnútorným vybavením a optimálnymi klimatickými podmienkami pre uchovávanie zbierkových predmetov. 
S výstavbou, resp. prístavbou a nadstavbou existujúceho objektu v záhrade múzea počíta projekt vypracovaný 
ešte v roku 2008. O financie na jeho realizáciu sa bude zriaďovateľ múzea uchádzať v roku 2014  
prostredníctvom Regionálneho operačného programu EÚ, oblasť podpory 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií. 
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Akvizičná činnosť 
 

 Prírastky 

Spôsob nadobudnutia 

Vlastný 
výskum 

Kúpa Dar Zámena Prevod 

Odbor 
prír. 
č. 

ks 
prír. 
č. 

ks prír. č. ks 
prír. 
č. 

ks 
prír. 
č. 

ks 
prír. 
č. 

ks 

História 259 330 131 162 128 168 0 0 0 0 173 1 109 

Etnografia 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dejiny umenia 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 264 335 134 165 128 168 2 2 0 0 173 1 109 

Prírastky spolu 264 335 134 165 128 168 2 2 0 0 173 1 109 

 
Komisia na tvorbu zbierok zasadala:  1 krát 
 

Poznámka k akvizičnej činnosti: 
Po vzájomnej dohode a so súhlasom komisie pre tvorbu zbierok i zriaďovateľa previedlo Múzeum Janka Kráľa 
fond Samo Daxner (akvizícia z roku 1991) do Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. 

 

Evidencia zbierkového fondu 
 

 
Prírastky 
celkovo 

Skatalogizované 
celkovo 

Skatalogizované 
v danom roku 

Úbytok 
v danom roku 

Odbor prír. č. ks evid. č. ks evid. č. ks evid. č. ks 

História 18 215  34 066 13 387 17 078 137 170 173 1 109 

Etnografia 999 1 192 999 1 192 15 15 0 0 

Dejiny umenia 1 148 1 686 742 766 51 51 0 0 

Numizmatika 118 198 0 0 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 20 480 37 142  15 128 19 036 203 236 173 1 109 

Zbierky spolu 20 480 37 142  15 128 19 036 203 236 173 1 109 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

 

Prvostupňová evidencia Druhostupňová evidencia 
Počet pred-
metov s 
digitálnym 
obrazovým 
dokumen-
tom 

Počet  
záznamov  
v CEMUZ 

počet prí-
rastkových 
čísel 

počet kusov 
zbierkových 
predmetov 

počet 
evidenčných 
čísel 

počet kusov 
skatalogi-
zovaných 
predmetov 

Celkový počet 8 509 12 937 7 495 10 583  3 546  7 850  

 
Výstavná činnosť 
 

Názov výstavy Autori Miesto inštalácie 
Trvanie  
od - do 

Pôvodnosť Katalóg 

Pavol Strauss - človek pre 
nikoho, človek pre všetkých 

Mgr. Iveta 
Blažeková 

výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

17. 11. 2012 - 
9. 1. 2013 

vlastná áno 

Martin Martinček 
v zbierkach Múzea Janka 
Kráľa 

Mgr. Iveta 
Blažeková 

výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

17. 1. 2013 - 
10. 4. 2013 

vlastná áno 

O Jánošíkov dukát 
výstava žiackych 
prác 

vestibul Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši 

20. 6. 2013 - 
30. 8. 2013 

vlastná nie 

50 rokov jánošíkovských 
tradícií v Múzeu Janka 
Kráľa 

Mgr. Ružena 
Antolová 

výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

20. 6. 2013 - 
12. 9. 2013 

vlastná áno 

August 1968 v Liptovskom 
Mikuláši 

Mgr. Zuzana 
Nemcová 

expozícia Kapitoly 
z histórie mesta Liptovský 
Mikuláš 

21. 8. 2013 - 
31. 8. 2013 

vlastná nie 
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Názov výstavy Autori Miesto inštalácie 
Trvanie  
od - do 

Pôvodnosť Katalóg 

Z tichých i búrnych chvíľ - 
Zo života Martina Rázusa 

Mgr. Ľubica 
Rybárska 

výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

17. 10. 2013 - 
26. 1. 2014 

vlastná áno 

Vladimír Nahálka: 
Fragmenty-recyklácie 

Vladimír Nahálka, 
Slávka 
Kolárovičová-
Nahálková 

výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

19. 4. 2013 - 
13. 6. 2013 

v spolupráci áno 

Atrium 20+1 
architektonické 
štúdio Atrium 
Košice 

synagóga v Liptovskom 
Mikuláši 

28. 6. 2013 - 
31. 8. 2013 

prevzatá nie 

Ekofotografia 2013 SMOPaJ 
výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

18. 9. 2013 - 
10. 10. 2013 

prevzatá áno 

Jánošík - karpatský zbojník 
Mgr. Ružena 
Antolová 

vestibul Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši 

22. 3. 2013 - 
30. 8. 2013 

repríza 
vlastnej 
výstavy 

áno 

Jánošík - karpatský zbojník 
Mgr. Ružena 
Antolová 

Mestské múzeum v Živci, 
Poľsko 

6. 9. 2013 - 5. 
12. 2013 

repríza 
vlastnej 
výstavy / 
vyvezená do 
zahraničia 

áno 

Pavol Strauss - človek pre 
nikoho, človek pre všetkých 

Mgr. Iveta 
Blažeková 

synagóga v Nitre 
11. 9. 2013 - 
30. 10. 2013 

repríza 
vlastnej 
výstavy 

áno 

Jánošík - karpatský zbojník 
Mgr. Ružena 
Antolová 

Slovenský inštitút vo 
Varšave, Poľsko 

10. 12. 2013 - 
28. 2. 2014 

repríza 
vlastnej 
výstavy / 
vyvezená do 
zahraničia 

áno 

Celkový počet výstav: 13  

 
Výskumná činnosť 
 

Názov úlohy Riešitelia 
Trvanie 
od - do 

Výstup 

Prvý riaditeľ Múzea Janka Kráľa Martin Martinček 
Mgr. Iveta 
Blažeková 

december 2012 -  
január 2013 

scenár výstavy, powerpointová 
prezentácia + prednáška 

Výletné tradície a zvyklosti Mikulášanov 
Mgr. Ľubica 
Rybárska 

február - marec 
2013 

powerpointová prezentácia + 
prednáška 

50 rokov jánošíkovských tradícií v Múzeu Janka 
Kráľa 

Mgr. Ružena 
Antolová 

máj - jún 2013 scenár výstavy, skladačka 

Jánošík - od skutočnosti k legende 
Mgr. Ružena 
Antolová 

marec - júl 2013 monografia 

August 1968 v Liptovskom Mikuláši 
Mgr. Zuzana 
Nemcová 

jún - august 
2013 

powerpointová prezentácia + 
prednáška, rozšírenie výstavy 
z roku 2008 

Z tichých i búrnych chvíľ - Zo života Martina 
Rázusa 

Mgr. Ľubica 
Rybárska 

február - jún 
2013 

scenár výstavy, katalóg 

História mestskej časti Palúdzka 
Mgr. Iveta 
Blažeková 

máj - november 
2013 

autorská spoluúčasť na 
monografii 

Po stopách rodiny Steinerovcov 
Mgr. Zuzana 
Nemcová 

október - 
december 2013 

článok 

Osudy liptovského zemianstva cez príbeh 
Jozefíny Kiszely, rod. Tholt 

Mgr. Ľubica 
Rybárska 

priebežne 
akvizícia (výstava plánovaná 
na rok 2015)  

Celkový počet výskumných úloh:  9 
 

Publikačná činnosť pracovníkov múzea 
 

Monografie 3 

Náklad monografií 3 500 

Štúdie 0 

Články v odbornej tlači 0 

Popularizačné články 34 
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Edičná činnosť 
 

Názov Rozsah Jazyk Náklad Druh titulu Zodpovedný 

Jánošík - od skutočnosti k legende 120 SJ 1 500 monografia Mgr. Ružena Antolová 

Jánošík - od rzeczywistści do legendy 120 PJ 1 500 monografia Mgr. Ružena Antolová 

Z tichých i búrnych chvíľ - Zo života 
Martina Rázusa 

32 SJ, AJ 500 katalóg Mgr. Ľubica Rybárska 

Z dejín obce Palúdzka 85 SJ 500 monografia Mgr. Iveta Blažeková 

Múzejné starinky 2013 12 SJ 500 
periodikum 
novinového typu 

Mgr. Ľubica Rybárska 

Martin Martinček v zbierkach Múzea 
Janka Kráľa 

6 SJ 200 skladačka Mgr. Iveta Blažeková 

Po stopách Jura Jánošíka alebo 
Odpovede nájdete v múzeu 

4 SJ 200 pracovný list Mgr. Zuzana Nemcová 

50 rokov jánošíkovských tradícií 
v Múzeu Janka Kráľa 

6 SJ 100 skladačka Mgr. Ružena Antolová 

Čítajme si z Maroška 8 SJ 100 drobná tlač Mgr. Ľubica Rybárska 

Mikulášska mučiareň 6 SJ, PJ, AJ 4 000 skladačka Mgr. Ružena Antolová 

Jánošík - karpatský zbojník 12 SJ, PJ 2 000 skladačka Mgr. Ružena Antolová 

Celkový počet vydaných titulov:  11 
 
 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť 
 

Kultúrno-vzdelávacie 
podujatia 

Počet podujatí 
Počet 
návštevníkov 

 
z toho 
neplatiacich 

 
Náklady 

 
Príjmy 

Vzdelávacie programy 17 983 645 205,40 € 190,40 € 

Prednášky a besedy 15 461 461 0,00 € 0,00 € 

Kultúrne podujatia 11 1 050 1 050 768,82 € 0,00 € 

Spolu 43 2 494 2 156 974,22 190,40 € 

 
Propagácia múzea 
 

V tlači 25 

V rozhlase 12 

V televízii 13 

Na internete 86 

Exteriérová reklama 176 

Direct mailing 2 200 

 

Odborná metodická činnosť 
V rámci odbornej metodickej činnosti poskytovali odborní pracovníci Múzea Janka Kráľa konzultácie študentom 
stredných a vysokých škôl (referáty, seminárne, bakalárske, diplomové práce), rovnako i učiteľom základných a 
stredných škôl, novinárom či bádateľom z rôznych vedeckých a kultúrnych inštitúcií (v roku 2013 spolu 27 
konzultácií). 

 
 
Knižnica 
 

 Sieť knižníc 

Počet knižníc 1 

Počet pobočiek 0 

 Knižničný fond  

Počet knižničných jednotiek k 31. 12. 6 298 
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Počet historických knižničných dokumentov (HKD) 0 

Knižničné jednotky HKD vykazované v zbierkovom fonde 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 3 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 140 

z toho 

kúpou 12 

darom 128 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

Ročný úbytok knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 5 902 

 Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu 135 

z toho 

prezenčné výpožičky 23 

absenčné výpožičky 108 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 4 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 0 

Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie 0 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 0 

Počet študovní a čitární 1 

Počet miest v študovniach a čitárňach 2 

Plocha priestorov knižnice v m
2
 35,00 

 Používatelia 

Počet registrovaných používateľov 163 

Návštevníci knižnice 25 

 Informačné technológie 

Počet serverov v knižnici 0 

Počet osobných počítačov 1 

Počet PC s pripojením na internet 1 

 Hospodárenie knižnice 

Náklady na nákup knižničných fondov 222,46 € 

 Zamestnanci knižnice 

Počet zamestnancov 0,30 

z toho s VŠ vzdelaním 0,30 

 
 
Počet a zloženie zamestnancov múzea 
 

Zamestnanci Z SV ÚSV VŠ 1. st. VŠ 2. st. VŠ 3. st. Celkom 

Vedúci zamestnanci 0 0 0 0 1 0 1 

Odborní zamestnanci 0 0 1 0 5 0 6 

THP 0 1 1 0 1 0 3 

Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 0 1 2 0 7 0 10 
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Pohyb zamestnancov 
 

Noví 0 

Odišli 0 

 

Návštevnosť a vstupné 
 

Názov 
Návštevníci 

Vstupné 
celkom zahraniční neplatiaci do 18 rokov 

Kapitoly z histórie mesta Liptovský 
Mikuláš 

6 078 951 305 4 578 5 978,00 € 

Mikulášska mučiareň 5 939 860 2 969 4 312 185,00 € 

Tatrín a Žiadosti slovenského národa 1 590 0 90 1 401 650,00 € 

Rodný dom súrodencov Rázusovcov 1 541 0 443 1 317 553,50 € 

Synagóga 1 600 890 94 616 1 256,00 € 

Výstavná sieň Múzea Janka Kráľa 3 537 387 151 2415 200,00 € 

Spolu 20 285 3 088 4 052 14 639 8 222,50 € 

 

Poznámka k návštevnosti: 

Celková suma v položke vstupné v expozícii Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš zahŕňa i vstupné vybrané 
na spoločnej vstupenke do expozícií Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, Mikulášska mučiareň 
a výstavnej siene múzea. 

Počet návštevníkov vo všetkých expozíciách a výstavnej sieni zahŕňa i návštevníkov, ktorí platili kultúrnymi 
poukazmi. Suma, ktorú múzeu za vyzbierané kultúrne poukazy poukázalo Ministerstvo kultúry SR, je zahrnutá 
v položke tuzemské granty.   
 

Finančný rozpočet 
 

Bežný transfer 202 195,49 € 

z toho 

na mzdy (bez OON) 88 296,72 €    

výstavy a expozície 3 073,09 € 

edičnú činnosť 1 935,19 € 

reštaurovanie a konzervovanie – dodávateľsky 4 495,00 € 

Nákup zbierkových predmetov, celkom 954,00 € 

z 

fondu reprodukcie 0,00 € 

účelových dotácií 0,00 € 

vlastných zdrojov 954,00 € 

Kapitálové výdavky 19 305,47 € 

z toho nákup zbierkových predmetov 0,00 € 

Vlastné výnosy a tržby, celkom 26 512,02 € 

z toho 
tržby zo vstupného 9 012,90 € 

tržby z prenájmu 7 499,24 € 

Granty 

tuzemské 7 402,00 € 

zahraničné 813,15 € 

zahraničné transfery 0,00 € 

 

Poznámka k financovaniu: 

V roku 2013 Múzeum Janka Kráľa čerpalo finančné prostriedky zo štyroch grantových programov: z eurofondov 
realizovalo projekt Jánošík – 300 rokov legendy (45 155,00 €), z dotačného programu Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií projekt Reštaurovanie obradných textílií z 
liptovskomikulášskej synagógy (2 900 €), z dotačnému programu Kultúrne poukazy Ministerstva kultúry 
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Slovenskej republiky získalo 1 245  € a z grantu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (3 257 €) realizovalo 
múzeum svoj výstavný program v roku 2013. 

Schválený rozpočet bol v priebehu roka navýšený práve o peniaze získané z grantových schém, predovšetkým 
o transfer od zriaďovateľa (Mesto Liptovský Mikuláš) na pokrytie nákladov na financovanie europrojektu Jánošík – 
300 rokov legendy. V roku 2013 VÚC Žilina múzeu refundoval 813,00 €, zvyšná čiastka bude refundovaná v 
priebehu roka 2014.  

 

 


