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Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš 2014 

 
Všeobecné údaje o múzeách 
Rok:  2014 
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 
 

Starostlivosť o spravované budovy (NKP) 

V oblasti údržby a starostlivosti o múzeom spravované budovy bola v roku 2014 najzásadnejšou rekonštrukcia 
Rodného domu súrodencov Rázusovcov, prvá od jeho sprístupnenia verejnosti v roku 1993. Neexistujúca 
horizontálna izolácia spôsobovala vlhnutie múrov, opadávanie vonkajšej i vnútornej omietky, plesne a vlhké „mapy“ 
v interiéri. Mimoriadne závažná bola i vysoká vlhkosť vzduchu vo vnútri objektu, ktorá bola nevhodná pre 
vystavovanie i deponovanie zbierkových predmetov. Na odstránenie vlhkosti murív bola použitá metóda 
elektroosmózy EFV-M1 v kombinácii so sanačnými omietkami. Po vysušení muriva bol interiér objektu vymaľovaný, 
zrenovovali sa podlahy a zmenami prešla i samotná expozícia (doplnenie a reinštalácia). 

Múzeum participovalo i na príprave dvoch projektov, ktoré v rámci výzvy ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov podávalo Mesto Liptovský Mikuláš ako oprávnený žiadateľ (projekty Rekonštrukcia NKP Múzeum Janka 
Kráľa v Liptovskom Mikuláši a Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši). Druhá zo žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok  bola schválená - projekt Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši s celkovým 
rozpočtom 856 394,63 eur bude realizovaný v priebehu roka 2015.  

 

Akvizičná a výskumná činnosť 

Medzi najväčšie a najvzácnejšie akvizície uplynulého roka patrili: 

1. Portréty troch osobností z rodu Pongrácovcov, všetky tri datované okolo roku 1710. Nadobudnuté s víziou ich 
využitia v plánovanej novej expozícii múzea, keďže Pongrácovci sú úzko previazaní s najstaršími dej inami 
Liptovského Mikuláša a múzeum nemalo doposiaľ túto časť mikulášskych dejín dostatočne podchytenú vo svojom 
zbierkovom fonde.  

2. Korešpondencia Ester Šimerovej – Martinčekovej s kunsthistoričkou Ľudmilou Peterajovou (856 listov, 
korešpondenčných lístkov a pohľadníc z rokov 1961 – 1998) a prof. MUDr. Josefom Švejcarom (2 listy).   



3. Predmety z liptovskej zemianskej rodiny Kiselyovov, prevažne z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia, 61 
ks. Akvizícia doplnila už existujúcu zbierku, výber z ktorej bude v roku 2015 výstavne prezentovaný (výstava 
Príbehy modrých svadobných šiat).  

Z ďalších, menších akvizícií spomenieme vysvedčenia liptovskomikulášskeho rodáka, hudobného skladateľa 
Dušana Pálku, doplnenie zbierky publikácií Martina Martinčeka (Chvály vody, Kolíska) či publikácií 
liptovskomikulášskeho vydavateľstva Slovtour (Zo sveta našich hôr, 1949; Demänovské jaskyne pri Liptovskom 
Svätom Mikuláši, 1950). V roku 2014 prešla evidenciou aj staršia akvizícia kníh z pozostalosti MUDr. Pavla Staussa. 

Výskumná činnosť múzea bola tematicky napojená jednak na akvizičnú činnosť (osudy liptovského zemianstva cez 
príbeh Jozefíny Kisely, rod. Tholt; dejiny tlače v Liptovskom Mikuláši), jednak na aktuálny výstavný program (história 
horskej záchrany na Slovensku, životný príbeh liptovskomikulášskeho rodáka a významnej osobnosti 
medzivojnového bankovníctva Sama Hrianku). Spracované boli aj životné osudy hudobného skladateľa Dušana 
Pálku so zameraním na jeho detstvo a mladosť strávené v rodnom Liptovskom Mikuláši (výstup: prezentácia pri 
príležitosti 105. výročia narodenia umelca) i osobnosť Janka Alexyho so zameraním na jeho aktivity pri záchrane a 
využití kultúrnych pamiatok v Liptovskom Mikuláši (výstup: prezentácia pri príležitosti 120. výročia narodenia 
umelca).  

 

Ochrana a evidencia zbierkového fondu 

V rámci pokračujúceho odborného spracovania zbierok v online katalogizačnom systéme slovenských múzeí bolo 
v sledovanom období prvostupňovo spracovaných 326 zbierkových predmetov (433 ks) a druhostupňovo 312 
zbierkových predmetov (432 ks). Konzervátorským ošetrením vo vlastnej réžii prešlo 190 ks zbierkových 
predmetov, kompletným reštaurovaním 7 ks zbierkových predmetov, z toho 1 ks dodávateľsky (rám zrkadla z 
pozostalosti Ester Šimerovej – Martinčekovej).  

S cieľom zabezpečiť odborne i finančne náročné reštaurátorské práce na vzácnom secesnom kočíku z rodiny 
liptovskomikulášskeho továrnika Mateja Žuffu podalo múzeum v roku 2014 žiadosť o poskytnutie dotácie na ich 
realizáciu. Žiadosť bola podaná cez grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podprogram 2. 2 
Múzeá a galérie. Projekt  na zreštaurovanie a kompletizáciu torza secesného kočíka z roku 1910 s celkovým 
rozpočtom 3 100 eur je súčasťou dlhodobého zámeru Múzea Janka Kráľa mapovať históriu významných 
liptovskomikulášskych rodín prostredníctvom zbierania trojrozmerných, plošných i textových dokumentov a 
následne ich sprístupňovať širokej laickej i odbornej verejnosti. 

 

Expozičná a výstavná činnosť, návštevnosť 

Celkovo navštívilo v roku 2014 stále expozície, výstavy a podujatia, ktoré múzeum organizovalo, resp. 
spoluorganizovalo, 25 094 návštevníkov. V porovnaní s uplynulým rokom sa najvýraznejšie zvýšila návštevnosť v 
roku 2013 zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne (o 32%, 5 rokov bezplatný vstup z dôvodu rekonštrukcie z 
eurofondov) a tatrínskej expozície (o 26%, čo súviselo aj s okrúhlym 170. výročím založenia spolku Tatrín). Nárast 
návštevnosti zaznamenala i židovská synagóga v správe múzea (o 22%), pod čo sa podpísali aj organizované 
návštevy izraelských turistov. Naopak, výrazne poklesla návštevnosť expozície v rodnom dome súrodencov 
Rázusovcov, čo má však svoju objektívnu príčinu v polročnom uzatvorení expozície z dôvodu rekonštrukcie objektu.  

Celkovo prišlo v roku 2014 do múzea o 2315 návštevníkov viac ako minulý rok, čo predstavuje nárast návštevnosti 
o 10%. Rok 2014 sa tak stal rokom s najvyššou návštevnosťou od predkrízového roka 2007. 

Okrem piatich stálych expozícií predstavilo Múzeum Janka Kráľa v roku 2014 osem krátkodobých výstav vo 
vlastných výstavných priestoroch (výstavná sieň, synagóga) a jedenásť repríz vlastných autorských výstav v 
priestoroch kultúrnych inštitúcií na Slovensku, v Poľsku a Českej republike. 

 

Kultúrnovýchovné a vzdelávacie podujatia 

V roku 2014 Múzeum Janka Kráľa pripravilo 34 prezentačných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí, čo je nižší ako 
počet ako v minulých rokoch. Na druhej strane sa však výrazne zvýšil počet lektorátov a špecializovaných 
vyučovacích hodín na rôzne témy z regionálnej histórie v priestoroch expozícií, čo našlo svoj odraz vo vyššej 
návštevnosti všetkých expozícií múzea, s výnimkou rekonštruovaného Rázusovie domu.  

Medzi najväčšie a najnavštevovanejšie podujatia uplynulého roka patrili popri tradičnej májovej Noci v múzeu a 
stretnutí V Rázusovie uličke aj tretí ročník podujatia Oživená história a outdoorová vojenskohistorická prezentácia 
pri príležitosti 69. výročia víťazstva nad fašizmom (organizované v spolupráci s klubmi vojenskej histórie). Veľkú 
tému roku 2013 spojenú s 300. výročím súdu a popravy zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka v Liptovskom Mikuláši 
uzavrel v marci 2014 seminár pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom Jánošík v regionálnej výchove. 
Múzeum svojou prezentačnou činnosťou reflektovalo aj aktuálne výročia. Prezentáciami spojenými s prednáškami 
si pripomenulo 120. výročie narodenia Janka Alexyho (Janko Alexy a jeho aktivity pri záchrane a využití kultúrnych 
pamiatok v Liptovskom Mikuláši), 155. výročie narodenia Aurela Stodolu (Stopy Aurela Stodolu v Liptovskom 
Mikuláši) či 105. výročie narodenia Dušana Pálku (Októbrové soireé s Dušanom Pálkom). Spomienkovým 
podujatím Po stopách Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera sme si pripomenuli 70. rokov od ich úteku z Osvienčimu a 
odkaz Vrbovej a Wetzlerovej správy pre súčasnosť. Ďalšie spomienkové stretnutie sme pripravili pri príležitosti 100. 
výročia narodenia básnika a pedagóga Júliusa Lenka (Spomienka na Júliusa Lenka, za účasti oboch dcér). Výstava 
Z histórie horskej záchrany vznikla pri príležitosti 60. výročia organizovanej Horskej služby na Slovensku, 
tohtoročná Noc v múzeu bola venovaná 170. výročiu založenia spolku Tatrín. Výstavou a sprievodnými podujatiami 



sme si pripomenuli aj 70. výročie Slovenského národného povstania a nezabudli sme ani na 100 rokov od 
vypuknutia prvej svetovej vojny (podujatie Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne). 

 

Edičná činnosť 

V edičnej oblasti múzeum autorsky pripravilo, resp. particopovalo na vydaní 7 titulov, medzi nimi dominovali 
katalógy, resp. skladačky k aktuálnym výstavám, nechýbali ani každoročne vydávané Múzejné starinky - v roku 
2014 venované 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny. Múzeum sa podieľalo aj na vydaní publikácie 
Liptovský Mikuláš v Slovenskom národom povstaní vojenského historika doc. Oldřicha Vaněka. 

S cieľom pokryť časť nákladov na edičný program múzea z grantových zdrojov bol vypracovaný projekt Ivan Korman 
– Maľba, kresba. Žiadosť o poskytnutie príspevku na prípravu a tlač katalógu k výstave pri príležitosti nedožitej 
sedemdesiatky výtvarníka, básnika a novinára Ivana Kormana, ktorá bude slávnostne otvorená 13. novembra 2015, 
bola podaná cez grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podprogram 4.3.2 Výtvarné umenie – 
Prezentačné aktivity.    
 

Ochrana zbierkového fondu 
 

Priestory Plocha (m2) 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 196 492,00 €   

Dodávateľsky 1 663,00 € 

Spolu 197 1 155,00 € 

 
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu 
 

Hoci sa najakútnejšie nedostatky v ochrane zbierkového fondu podarilo v uplynulých rokoch odstrániť, s 
rozširujúcim sa zbierkovým fondom sa opätovne vynoril problém s nedostatkom depozitárnych priestorov. Ideálnym 
ani perspektívnym nie je ani aktuálny stav rozmiestnenia depozitárnych priestorov v šiestich rôznych budovách, 
keď priamo v priestoroch múzea sú iba tri depozitáre a ostatné sa nachádzajú v prenajatých priestoroch mimo 
objektov múzea.  

S cieľom vyriešiť nevyhovujúci situáciu bol ešte v roku 2008 vypracovaný a v roku 2014 aktualizovaný projekt 
výstavby účelovej budovy - moderného depozitárneho priestoru s adekvátnym vnútorným vybavením a optimálnymi 
klimatickými podmienkami pre uchovávanie zbierkových predmetov, a to na základoch existujúcej budovy 
v záhrade múzea. O financie na realizáciu projektu sa zriaďovateľ múzea ako oprávnený žiadateľ uchádzal v roku 
2014 prostredníctvom Regionálneho operačného programu EÚ, oblasť podpory 3.1a Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
bola schválená a projekt Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši tak bude realizovaný v priebehu roka 
2015. 
 

 
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 485 1386 62 959 82 86 341 341 0 0 0 0 



 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 

Etnografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dejiny umenia 5 5 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 490 1391 63 960 85 89 342 342 0 0 0 0 

Prírastky spolu 490 1391 63 960 85 89 342 342 0 0 0 0 

 
Komisia na tvorbu zbierok zasadala:  1 krát 
 

 
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 18 527 34 343 13 700 17 745 312 432 0 0 

Etnografia 999 1 192 999 1 192 0 0 0 0 

Dejiny umenia 1 153 1 691 742 766 0 0 0 0 

Numizmatika 118 198 0 0 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 20 797 37 424 15 441 19 703 312 432 0  0 

Zbierky spolu 20 797 37 424 15 441 19 703 312 432 0 0 

 
 
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 8 835 13 370 7 807 11 015 3 779  8 151 

 
 
Výstavná činnosť 
 

Názov výstavy Autori Miesto inštalácie 
Trvanie  
od - do 

Pôvodnosť Katalóg 

Z tichých i búrnych chvíľ - 
Zo života Martina Rázusa     

Ľubica Rybárska 
výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

17. 10. 2013 - 26. 1. 
2014 

vlastná áno 

Detvan - slovenský 
spolok v Prahe 

Peter Cabadaj, 
Dana Lacková 

výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

29. 1. - 27. 3. 2014 prevzatá áno 

Nicolausfilm 35-31 
Iveta Blažeková, 
Ján Kuska 

výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

2. 4. - 15. 6. 2014 v spolupráci  áno 

Z histórie horskej 
záchrany 

Ružena Antolová 
výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

25. 6. - 24. 8. 2014 vlastná nie 

Jaroslav Uhel: Trištvrte Jaroslav Uhel 
Synagóga v Liptovskom 
Mikuláši 

29. 6. - 31. 8. 2014 prevzatá nie 

Slovenské národné 
povstanie v strednom a 
hornom Liptove 

Oldřich Vaněk 
výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

28. 8. - 28. 9. 2014 v spolupráci áno 

Samo Hrianka - 
Listovanie albumom 
života 

Zuzana Nemcová 
výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

15.10. - 30. 11. 2014 vlastná áno 



Názov výstavy Autori Miesto inštalácie 
Trvanie  
od - do 

Pôvodnosť Katalóg 

Stará škola hrou Stará škola, o. z.  
výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa 

3. 12. 2014 - 14. 1. 
2015 

prevzatá nie 

Jánošík, karpatský 
zbojník 

Ružena Antolová 
Slovenský inštitút, 
Varšava, Poľsko 

január 2014 

repríza 
vlastnej 
výstavy / 
vyvezená do 
zahraničia 

áno 

Jánošík, karpatský 
zbojník 

Ružena Antolová 
Dom kultúry Rakowiec, 
Varšava, Poľsko 

február 2014 

repríza 
vlastnej 
výstavy / 
vyvezená do 
zahraničia 

áno 

Jánošík, karpatský 
zbojník 

Ružena Antolová 
Múzeum nezávislosti, 
Varšava, Poľsko 

február 2014 

repríza 
vlastnej 
výstavy / 
vyvezená do 
zahraničia 

áno 

Jánošík, karpatský 
zbojník 

Ružena Antolová 
Palác kultúry, Dobrova 
Górnicza, Poľsko 

marec 2014 

repríza 
vlastnej 
výstavy / 
vyvezená do 
zahraničia 

áno 

Z tichých i búrnych chvíľ - 
Zo života Martina Rázusa     

Ľubica Rybárska 
Literárne múzeum SNK, 
Martin 

4. 3. - 5. 4. 2014 
repríza 
vlastnej 
výstavy 

áno 

Jánošík, karpatský 
zbojník 

Ružena Antolová 
PWSZ S. Stzaszicza, 
Pila, Poľsko 

apríl 2014 

repríza 
vlastnej 
výstavy / 
vyvezená do 
zahraničia 

áno 

Jánošík, karpatský 
zbojník 

Ružena Antolová 
Zámok Niedzica, 
Poľsko 

máj -  jún 2014 

repríza 
vlastnej 
výstavy / 
vyvezená do 
zahraničia 

áno 

Jánošík, karpatský 
zbojník 

Ružena Antolová Dubiecko, Poľsko júl 2014 

repríza 
vlastnej 
výstavy / 
vyvezená do 
zahraničia 

áno 

Z histórie horskej 
záchrany 

Ružena Antolová HS Zuberec september 2014 
repríza 
vlastnej 
výstavy 

nie 

Martin Martinček v 
zbierkach Múzea Janka 
Kráľa 

Iveta Blažeková 
Dom umenia Opava, 
Česká republika 

4. 9. - 30. 10. 2014 

repríza 
vlastnej 
výstavy / 
vyvezená do 
zahraničia 

áno 

Martin Martinček v 
zbierkach Múzea Janka 
Kráľa 

Iveta Blažeková 
Pálffyho palác, 
Zámocká ulica, 
Bratislava 

5. 11. - 25. 11. 2014 
repríza 
vlastnej 
výstavy 

áno 

Celkový počet výstav: 19 

 
Výskumná činnosť 
 

Názov úlohy Riešitelia 
Trvanie 
od - do 

Výstup 

História horskej záchrany na Slovensku Ružena Antolová apríl - jún 2014 scenár výstavy 

Korešpondencia Janka Alexyho v zbierkach 
Múzea Janka Kráľa 

Iveta Blažeková 
január - 
november 2014 

prednáška + powerpointová 
prezentácia 

Dejiny tlače v Liptovskom Mikuláši Iveta Blažeková 
február - október 
2014 

akvizícia 



Názov úlohy Riešitelia 
Trvanie 
od - do 

Výstup 

November 1989 v Liptovskom Mikuláši 
v zbierkach Múzea Janka Kráľa 

Iveta Blažeková september 2014 súpis fondu 

Samo Hrianka - Listovanie albumom života Zuzana Nemcová 
2011 a január - 
september 2014 

scenár výstavy, katalóg 

Po stopách Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera Zuzana Nemcová marec 2014 podujatie + článok 

Dušan Pálka Zuzana Nemcová 
august - 
september 2014 

prednáška + powerpointová 
prezentácia, článok 

Osudy liptovského zemianstva cez príbeh 
Jozefíny Kiszely, rod. Tholt 

Ľubica Rybárska 
júl 2013 - máj 
2015 

akvizícia (výstava plánovaná 
v roku 2015) 

Mária Rázusová - Martáková: V rodinnom 
hniezde (nepublikovaný rukopis) 

Ľubica Rybárska 
november 2014 - 
marec 2015 

príprava rukopisu na vydanie 

Celkový počet výskumných úloh: 9 
 

 
Publikačná činnosť pracovníkov múzea 
 

Monografie 1 

Náklad monografií 250 

Štúdie 0 

Články v odbornej tlači 0 

Popularizačné články 41 

 
 
Edičná činnosť 
 

Názov Rozsah Jazyk Náklad Druh titulu Zodpovedný 

Nicolausfilm 35-31 6 SJ 200 skladačka Iveta Blažeková 

Putovanie históriou Tranovského ulice v 
Liptovskom Mikuláš 

12 SJ 100 pracovné listy Zuzana Nemcová 

Bzukotavé verše od Márie Rázusovej-
Martákovej 

8 SJ 100 drobná tlač Ľubica Rybárska 

Martin Martinček v zbierkach Múzea Janka 
Kráľa 

6 SJ 300 skladačka Iveta Blažeková 

Liptovský Mikuláš v Slovenskom národnom 
povstan 

56 SJ 250 monografia Oldřich Vaněk 

Samo Hrianka – Listovanie albumom života 32 SJ 100 katalóg Zuzana Nemcová 

Múzejné starinky 2014 12 SJ 500 
periodikum 
novinového typu 

Ľubica Rybárska 

Celkový počet vydaných titulov: 7   
 
 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť 
 

Kultúrno-vzdelávacie 
podujatia 

Počet podujatí 
Počet 
návštevníkov 

 
z toho 
neplatiacich 

 
Náklady 

 
Príjmy 

Vzdelávacie programy 7 1 067 950 200,00 € 117,00 € 

Prednášky a besedy 13 539 539 0,00 €                0,00 € 

Kultúrne podujatia 14 712 652 849,56 € 30,00 € 

Spolu 34 2 318 2 141 1 049,56 € 147,00 € 

 
Propagácia múzea 
 

V tlači 17 

V rozhlase 8 



V televízii 7 

Na internete 73 

Exteriérová reklama 298 

Direct mailing 1 500 

 

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 2014 spolu 40 
konzultácií). 

 
Knižnica 
 

 Sieť knižníc 

Počet knižníc 1 

Počet pobočiek 0 

 Knižničný fond  

Počet knižničných jednotiek k 31. 12. 6 394 

Počet historických knižničných dokumentov (HKD) 0 

Knižničné jednotky HKD vykazované v zbierkovom fonde 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 3 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 94 

z toho 

kúpou 12 

darom 82 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

Ročný úbytok knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 6 394 

 Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu 180 

z toho 

prezenčné výpožičky 0 

absenčné výpožičky 180 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

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 m2 35,00 

 Používatelia 

Počet registrovaných používateľov 24 

Návštevníci knižnice 32 

 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 80,00 € 

 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 

 
Pohyb zamestnancov 
 

Noví 0 

Odišli 0 

 

Návštevnosť a vstupné 
 

Názov 
Návštevníci 

Vstupné 
celkom zahraniční neplatiaci do 18 rokov 

Kapitoly z histórie mesta Liptovský 
Mikuláš 

6 470 1 552 159 4 935 5 150,00 € 

Mikulášska mučiareň 7 843 2 583  7 843 5 203 0,00 € 

Tatrín a Žiadosti slovenského národa 1 945 2 150 1 811 367,00 € 

Rodný dom súrodencov Rázusovcov 620 0 254 558 184,00 € 

Synagóga 1 948 998 58 750 1 486,00 € 

Výstavná sieň Múzea Janka Kráľa 3 950 533 159 2 933 451,00 € 

Spolu 22 776 5 668 8 623 16 190 7 638,00 € 

 

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 a výstavnej siene múzea. Vstup do expozície Mikulášska mučiareň je z dôvodu 
jej rekonštrukcie z eurofondov do roku 2018 bezplatný. 

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 225 093,35 € 

z toho 

na mzdy (bez OON)    82104,86 € 

výstavy a expozície 3 000,00 € 

edičnú činnosť 3 009,89 € 

reštaurovanie a konzervovanie – dodávateľsky 663,00 € 



Nákup zbierkových predmetov, celkom 24 621,00 € 

z 

fondu reprodukcie 0,00 € 

účelových dotácií 24 000,00 € 

vlastných zdrojov 621,00 € 

Kapitálové výdavky 37 999,98 € 

z toho nákup zbierkových predmetov 24 000,00 € 

Vlastné výnosy a tržby, celkom 41 488,48 € 

z toho 
tržby zo vstupného 7 785,00 € 

tržby z prenájmu 6 503,00 € 

Granty 

tuzemské 4 355,00 € 

zahraničné 37 353,00 € 

zahraničné transfery 0,00 € 

 

Poznámka k financovaniu: 

V roku 2014 Múzeum Janka Kráľa čerpalo finančné prostriedky z troch grantových programov: z eurofondov mu 
bolo refundované gro nákladov za projekt Jánošík - 300 rokov legendy, z dotačného programu Kultúrne poukazy 
Ministerstva kultúry SR získalo 1 355 eur a z grantu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov 
realizovalo múzeum svoj výstavný program (3 000 eur). 

Schválený rozpočet Múzea Janka Kráľa bol v roku 2014 navyšovaný najskôr o 14 000 eur, a to na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 59/2014 zo dňa 26. 6. 2014. Financie boli účelovo viazané na rekonštrukciu 
Rodného domu súrodencov Rázusovcov – odstránenie vzlínajúcej vlhkosti muriva v objekte, ktorá prebehla v 
druhom polroku 2014. K ďalšiemu navýšeniu rozpočtu došlo v súvislosti s mimoriadnou akvizíciou – nákupom 3 ks 
obrazov – portrétov Pongrácovcov zo začiatku 18. storočia (24 000 eur). 

 
 
 


