
Libreto a ideový návrh expozície 

Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova 

 

Expozícia bude rozčlenená do štyroch základných tematických blokov A – D, umiestnených 

priebežne za sebou v smere prehliadky. V jednotlivých blokoch môžu byť navrhnuté 

panelové zostavy, do panelových zostáv vstavané i samostatne v priestore umiestnené 

vitríny s prvkami autonómneho osvetlenia vitrín, podkladové plochy pre veľkorozmerné, 

voľne umiestnené exponáty (model hradu Likava, erbový kameň z Likavy a ďalšie kamenné 

artefakty, renesančná truhlica), 3D figurálne kompozície – rekonštrukcie vzhľadu osôb 

jednotlivých sociálnych vrstiev obdobia feudalizmu s replikami odevov, obuvi, odevných 

doplnkov, zbraní a nástrojov. Do architektúry expozície budú začlenené aj digitálne 

komponenty, aby expozícia bola moderná a využívala interaktívne riešenia a Smart 

technológie 21. storočia.  

Expozíciu bude tvoriť jediná miestnosť rozmerov 20 x 6,75 m, vstup z novej expozície 

archeológie, výstup do expozície cechov a remesiel (viď schéma postupu prehliadky). 

Základný ideový koncept: 

Blok A – otvorený prechod z expozície archeológie; imitácia brány keltského a slovanského 

dvorca okolo prechodových dvojkrídlových dverí – Slovania a obdobie raného stredoveku na 

Liptove (do konca 12. storočia): začleňovanie územia regiónu do ranofeudálneho uhorského 

štátu; osídlenie regiónu, etnické skupiny v období raného novoveku; najstaršie sídla 

a hradištné lokality; prvotná podoba cestnej siete a komunikačných línií v dokumentovanom 

období s presahom do jej stavu dokumentovaného v najstarších písomných prameňoch. 

Blok B– hrady a hrádky Liptova: stredoveké a ranonovoveké strážne objekty, pevnôstky, 

šľachtické sídla; udalosti (politické, vojnové) od konca 13. do začiatku 18. storočia. 

Blok C – stredoveký komitát a Liptovská stolica: feudálna justícia; šľachta Liptova, jej 

významní predstavitelia a rody od konca 13. do polovice 19. storočia; cirkevná organizácia a 

história Liptova; významné sakrálne objekty. 

Blok D – otvorený prechod do expozície cechov a remesiel – osídlenie regiónu v období 

vrcholného a neskorého stredoveku a raného novoveku: etnické skupiny; privilegované 

mestá a mestečká Liptova v stredoveku a ranom novoveku, ich etnický, sociálny 

a hospodársky charakter, významné udalosti z dejín miest a zápasy s feudálnou vrchnosťou; 

školstvo a kultúra v stredoveku a ranom novoveku; najväčšie epidémie a živelné pohromy 

v histórii regiónu; obdobie národného obrodenia a revolúcie 1848/49. 

 

 

 



EXPONOVANÉ 3D ZBIERKOVÉ PREDMETY, MODELY A HMOTOVÉ REKONŠTRUKCIE 
OBJEKTOV 
 
Blok A 
 
nálezy slovanskej keramiky a keramiky zo stredného a mladšieho hradištného obdobia 
(fragmentov i rekonštruovaných nádob); nálezy kovových artefaktov (Slovania, stredná 
a mladšia doba hradištná); materiál organického pôvodu (kosti, drevo); militárie (Slovania, 
stredná a mladšia doba hradištná) – nález súboru militárii z priestoru Kraľovianskej kopy: 
hrot kopije, oštepu, šípu, sekera bradatica; šperky – bronzová bubienková náušnica, 
Liptovská Mara; guľovité gombíky z poveľkomoravského obdobia, hrobový nález z Komjatnej 
(možné kombinovanie rôznorodého 3D materiálu v ucelených súboroch v rámci jednotlivých 
vitrín podľa nálezových okolností, dejinných súvislostí, lokalít a iných relevantných hľadísk) 
ARCH /Použité skratky: zbierky z archeológie (ARCH); histórie (HIST); numizmatiky (NUM)/ 
stredoveká sídlisková keramika z obdobia uhorského štátu, časový horizont ohraničený 
dobou vrcholného stredoveku (koncom 13. storočia); s ohľadom na liptovské špecifiká môže 
byť hornou časovou hranicou definitívne zaradenie Liptova do územia ovládaného 
kráľovskou mocou (po 20. roky 14. storočia) ARCH 
kovové artefakty / militárie /nádoby a nádobky z obdobia uhorského štátu, časový 
horizont ohraničený dobou vrcholného stredoveku (koncom 13. storočia); s ohľadom na 
liptovské špecifiká môže byť hornou časovou hranicou definitívne zaradenie Liptova do 
územia ovládaného kráľovskou mocou (po 20. roky 14. storočia) ARCH 
solitérny numizmatický materiál z obdobia uhorského štátu, časový horizont ohraničený 
dobou vrcholného stredoveku (koncom 13. storočia); s ohľadom na liptovské špecifiká môže 
byť hornou časovou hranicou definitívne zaradenie Liptova do územia ovládaného 
kráľovskou mocou (po 20. roky 14. storočia) HIST / NUM  
materiál organického pôvodu (kosti, drevo) z 11./12. – 13./maximálne začiatku 14. storočia 
ARCH  
fragmenty kamenných architektonických článkov z 11./12. – 13./maximálne začiatku 14. 
storočia ARCH / HIST  
 
Blok B  
súborné celky / reprezentatívne výbery fragmentárnej i rekonštruovanej úžitkovej keramiky 
– hrady / hrádky, stredoveké šľachtické sídla, pevnôstky ARCH  
keramické kachlice (rekonštruované – hrad Liptov, fragmenty – hrad Likava, Hrádok) ARCH  
súborné celky / reprezentatívne výbery kovových úžitkových predmetov – hrady / hrádky, 
stredoveké šľachtické sídla, pevnôstky ARCH   
militárie / súčasti výstroja – hrady / hrádky, stredoveké šľachtické sídla, pevnôstky a tiež 
súbory a solitérne nálezy z predpokladaných i preukázaných bojísk z obdobia 13/14. – 
začiatku 18. storočia ARCH / HIST (delené do tématických celkov podľa obdobia a udalostí, 
eventuálne aj podľa lokalít) * 
materiál organického pôvodu (kosti, drevo) – hrady / hrádky, stredoveké šľachtické sídla, 
pevnôstky ARCH * 
fragmenty kamenných architektonických článkov z hradov Liptova a stredovekých 
opevnených šľachtických sídiel a poľných fortifikácií ARCH / HIST * 
Súbor MILITÁRIE – HRAD LIPTOV / HRAD LIKAVA (koniec 14. – 15. storočie): dlhý meč 
s tordovanou hlavicou, 2. polovica 15. storočia, nález z hradu Liptov; hrot kopije / oštepu, 15. 



storočie, nález z hradu Liptov; tesák nožový s mosadznou rukoväťou, 15. storočie, hrad 
Liptov; čepeľ tesáku alebo loveckej kopije na diviaky, 15. storočie, hrad Liptov; projektily do 
hákovníc a hradných pušiek, hrad Likava / Liptov; hlaveň – puška, koniec 14. storočia, hrad 
Likava; eventuálne drobné militárie (hroty šípov a pod.) HIST / ARCH 
Súbor MILITÁRIE – dlhé tyčové zbrane (kropáče, morgenstern), 15. storočie (4 – 5 ks) HIST 
Súbor MILITÁRIE – maximiliánsky kanelovaný kyrys pešieho bojovníka, 1. tretina 16. storočia; 
renesančný okrúhly štít, 15. - 1. štvrtina 16. storočia; drôtená košeľa a rukavice (replika 
z milenárneho obdobia); nemecký tesák, 1. štvrtina 16. storočia; bojová sekera (replika 
z milenárneho obdobia); chránič konského nosa, 15./16. storočie; rustikálne nožové tesáky 
(2 ks); palcát bojový /HIST – všetky tieto militárie bloku B budú vložené do interaktívnej 
dotykovej vitríny, opísanej v časti SMART prvky, digitálne pomôcky a interaktívne 
technológie. 
Hrad Likava, POKLAD MINCÍ z 15. – 16. storočia, doba vzniku depotu 1528 – 1529 a nasl., 
nález z roku 2019 (ZÁPOŽIČKA – SNM – HM Bratislava) *  
*v závislosti od zvoleného variantu môže ísť o veľkorozmernú vitrínu, ak bude nález mincí 
inštalovaný a prezentovaný ako súčasť diorámy s figurálnou dioramatickou kompozíciou 
erbový kameň z hradu Likava so znakom kráľovnej Beatrix Neapolskej – Aragónskej, 
posledná štvrtina 15. storočia, HIST  
Súbor MILITÁRIE – hákovnice a hradné pušky s knôtovým a kolieskovým zámkom, 15. – 16. 
storočie HIST  
Súbor MILITÁRIE – muškety s knôtovým a kolieskovým zámkom (3 – 5 ks); arkebúza 
s knôtovým zámkom; halapartne (2 – 4 ks), 17. storočie; morion, 16. – 17. storočie; dýka 
delostrelecká, 17. – začiatok 18. storočia HIST  
Súbor MILITÁRIE – turecká ručnica, 16. storočie; pušky orientálne (balkánske – 2 – 3 ks), 18. 
storočie; šable typu kilidž, šamšir (2 – 3 ks), 17. – 19. storočie; pištole so španielskym 
kresadlovým zámkom orientálneho (balkánskeho) typu (1 – 2 ks), 18. storočie; pištole 
s kolieskovým zámkom (3 – 4 ks), 17. storočie; kosa bojová (hlava), 16. – 17. storočie HIST  
Súbor MILITÁRIE – brnenie kyrysnícke trojštvrťové, 17. storočie; náplecné chrániče 
z kyrysníckeho brnenia; pappenheimka, 17. – začiatok 18. storočia; armety (3 ks), 17. 
storočie; paloše jazdecké (2 – 3 ks), 18. storočie HIST  
model hradu Likava, autor Ing. Juraj Martinka, 1926 – 1927 
 
Blok C  
Súbor SPRÁVA LIPTOVSKEJ STOLICE – palcát župana (hlavica), 17. storočie; mosadzný zvonec 
podžupana, zasadnutia stoličnej sedrie, 17. storočie; šable husárske (2 ks), prelom 18. a 19. 
storočia; šabľová taška stoličného husára, 19. storočie; čiapky stoličného husára, 19. 
storočie; bandaliéry husárske (2 ks) HIST 
Súbor SPRÁVA LIPTOVSKEJ STOLICE – Stoličná zástava z r. 1742 HIST* 
*nutný reštaurátorský zásah 
Súbor HROBOVÁ VÝBAVA ZEMIANSKA, 18. – 19. storočie, nálezy torzálnych častí dobového 
odevu a obuvi, L. Mara ARCH* 
Militárie – šabľa s pošvou z hadej kože, dvorský kordík HIST 
Súbor MILITÁRIE – pušky poľovnícke s francúzskym a španielskym kresadlovým zámkom (2 – 
3 ks), 18. storočie; zlamovacia zadovka s francúzskym kresadlovým zámkom, puškár F. 
Jaeidtel, posledná tretina 17. storočia HIST  
Súbor FEUDÁLNA JUSTÍCIA – 2 x meč katovský, raný novovek HIST 



Súbor FEUDÁLNA JUSTÍCIA / JÁNOŠÍK A ZBOJNÍCTVO NA LIPTOVE – čiapka pripisovaná J. 
Jánošíkovi; kópia valašky J. Jánošíka (sádra)*; okovy (18. – 19. storočie); originály a repliky 
korbáčov (2 – 3 ks); pištole s francúzskym kresadlovým zámkom, 18. storočie (2 – 3 ks); 
novodobé repliky poddanských rovášov HIST * 
*je potrebné vyriešiť inštaláciu sádrovej kópie valašky vzhľadom na krehkosť materiálu  
Súbor FEUDÁLNA JUSTÍCIA – Dereš a drevená klada (novodobé repliky) HIST 
Súbor VOJNY XIX. STOROČIA (napoleonské a i.) / STOLIČNÁ HOTOVOSŤ – ZBROJOVKA 
V LIPTOVSKOM HRÁDKU, čákov husársky z obdobia napoleonských vojen; šabľa dôstojnícka 
z obdobia napoleonských vojen; rakúske armádne pušky s kresadlovým zámkom (2 – 3 ks); 
rakúska jazdecká karabína a pištoľ, model 1798; šabľa neapolskej kráľovskej gardy, začiatok 
19. storočia HIST 
Súbor CIRKEV – kalichy (2 – 3 ks); nádobky na olej a hostie (sklo, kov); cirkevné textílie 
(ornáty, velá, atď.)** a tlače*** 
**zbierkový fond umožňuje použiť len mladšie artefakty, pokiaľ ide o cirkevné textílie, 
najstarší ornát pochádza zo 60. rokov 19. storočia, t. j. z obdobia po časovom rámci, ktorý 
dokumentuje expozícia 
***zvážiť použitie originálnych a unikátnych tlačovín kvôli ich dlhodobému vystaveniu vplyvu 
prirodzeného i umelého svetla; vhodné by bolo vyhotoviť faksimile dvojstrán obsahom 
i grafickým spracovaním zaujímavých tlačí s priznanou novodobou maketou knižného 
korpusu 
 
Blok D  
Súbor INSÍGNIE (richtárske hlavy) + SFRAGISTIKA (mestská a obecná) HIST* 
*kombinovateľné s doteraz používanými faksimile mestských výsadných listín na fotoplátne 
Súbor NUMIZMATIKA (dobové platidlá a súborné nálezy mincí v mestskom prostredí 
(Nemecká / Partizánska Ľupča a pod.) HIST / NUM 
Súbor DOBOVÝ RIAD – krčahy, pekáče, taniere + mierky duté (meď, cín) HIST 
Staré modely banských a mlynských zariadení 
 
Figurálne kompozície: 
V jednotlivých blokoch by sme chceli umiestniť aj figurálne prvky: 
 
Figurálny prvok in vivo, Blok A – Slovania a obdobie raného stredoveku na Liptove 
Slovan, Slovanka z obdobia Veľkej Moravy (3 D fyzická rekonštrukcia odevu, doplnená 
o repliky doplnkov, odevných súčastí, predmetov každodennej životnej potreby, šperkov 
a zbraní na základe archeologických nálezov z lokalít Liptova /bojová sekera bradatica, hrot 
oštepu a kopije, Kraľovianska Kopa; bubienková náušnica zdobená granuláciou, bronz, 
striebro, Liptovská Mara; guľovité gombíky, bronz, striebro, Komjatná a i./; odevná figurína 
mužská/ženská v anonymnej neutrálnej úprave, prípadne prvok 2D ako reliéf v podobe 
obrysového výrezu je možné použiť samostatne alebo kombinovať s veľkoplošnou 
fotografiou v pozadí 
 
Figurálny prvok in vivo, Blok B - udalosti (politické, vojnové) od konca 13. do začiatku 18. 
storočia 
liptovský zeman, príslušník stoličnej hotovosti počas vojny o uhorský trón, 20. roky 16. 
storočia /1528 – 1529/ (3 D fyzická rekonštrukcia podoby, odevu a renesančného meča na 
základe tabuľovej maľby neznámeho regionálneho autora pravdepodobne liptovskej 



proveniencie; predloha postavy a odevu: tabuľová maľba - sv. Castulus, o. r. 1520, gotický 
oltár Božieho tela, rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš; odevná figurína 
mužská v anonymnej neutrálnej úprave /biela, krémová/, s parochňou a pokrývkou hlavy 
zodpovedajúcou výtvarnej predlohe 
 
Figurálny prvok in vivo, Blok C - stredoveký komitát a Liptovská stolica 
zemania, Liptov, o. 1450 (3 D fyzická rekonštrukcia podoby, odevov a zbraní na základe 
tabuľovej maľby majstra PN, neznámeho autora liptovskej alebo spišskej proveniencie; 
predloha postáv, odevu, doplnkov a zbraní: tabuľová maľba – Ukrižovanie, gotický oltár 
Panny Márie, Liptovská Mara, o. r. 1450, zbierky Maďarskej národnej galérie v Budapešti; 
odevné figuríny mužské v anonymnej neutrálnej úprave /biela, krémová/, ale s parochňami 
a pokrývkami hláv zodpovedajúcimi výtvarnej predlohe 
 
Figurálny prvok in vivo, Blok D – privilegované mestá a mestečká Liptova v stredoveku 
a ranom novoveku, ich etnický, sociálny a hospodársky charakter  
mešťania, príslušníci vrstvy patriciátu, prvá štvrtina 16. storočia /1510 – 1520/ (3 D fyzická 
rekonštrukcia podoby a odevu na základe tabuľovej maľby neznámeho autora liptovskej 
proveniencie; predloha postáv a odevu: tabuľová maľba - sv. Vít, neznámy svätec /sv. 
Eleuthor?/, 1510 – 1520, neskorogotický oltár Korunovania Panny Márie, Ludrová – Kút, 1. 
štvrtina 16. storočia, zbierky Liptovského múzea, ev. č. UH 7989; odevné figuríny mužské 
v anonymnej neutrálnej úprave /biela, krémová/, eventuálne s parochňou zodpovedajúcou 
výtvarnej predlohe 
 
Figurálny prvok in vivo, (centrálny) 
Ján Korvín (1473 – 1504), knieža liptovské (3 D fyzická rekonštrukcia podoby, odevu 
a odevných doplnkov, šperkov a renesančného meča na základe portrétu dobového 
talianskeho majstra; predloha postavy, odevu, doplnkov, šperkov a militárií: Baldassare 
Estense (asi 1443 – po 1504): portrét Jána Korvína, 1486, Alte Pinakothek, Mníchov; 
s ohľadom na výnimočný význam hunyadiovského obdobia pre región Liptova, osobitne jeho 
poslednej fázy, keď bol Liptov povýšený na kniežatstvo, a tiež detailnú prepracovanosť 
a estetickú i poznávaciu hodnotu portrétu je verné trojrozmerné stvárnenie portrétu in vivo 
na úrovni voskového modelu žiadúce; a v prípade jeho realizácie bude  mimoriadne 
atraktívnym ústredným prvkom expozície dejín feudalizmu; prípustný, finančne menej 
náročný variant: odevná figurína mužská/chlapčenská zodpovedajúca veku 13 rokov 
v anonymnej neutrálnej úprave /biela, krémová/, s podobnou stavbou tváre a parochňou 
dôsledne zodpovedajúcou účesu kniežaťa na umeleckej predlohe - súbornú dodávku tvoria 
vosková figurína so zodpovedajúcou úpravou vlasov podľa portrétnej predlohy B. Estenseho 
+ kompletný spodný a vrchný odev, obuv, renesančný meč s erbovou kameou v hlavici 
/znakom Jána Korvína/, pásom s pošvou a závesníkom, šperky; v prípade voľby lacnejšieho 
variantu odevná figurína mužská/chlapčenská v neutrálnej úprave a parochňa – verná kópia 
účesu Jána Korvína; honosné neskorogotické resp. renesančné faldistórium /v prípade 
variantu so sediacou postavou kniežaťa ako na portréte/. Umiestnenie figurálnej kompozície 
v ústrednom priestore expozície, tvárou k vstupným dverám z predsália na 1. poschodí 
múzea, chrbtom k balkónovým dverám; zadné prekrytie panelom s potlačou vychádzajúcou 
z výtvarnej predlohy Baldassare Estenseho* kvôli eliminovaniu nežiadúceho efektu 
protisvetla a s kvalitným umelým osvetlením figurálnej kompozície, zdôrazňujúcim všetky 
detaily odevu a doplnkov) 



*uplatnenie originálneho pozadia Estenseho portrétnej predlohy alebo jeho štylizovanej 
podoby aj na pozadí trojrozmernej figurálnej kompozície umožní v 2 D forme /plochom 
reliéfe ako pri variante A, opísanom nižšie/ prezentovať aj ďalšie klenoty liptovského 
kniežaťa a tým pri úspore finančných prostriedkov /výroba všetkých replík kniežacích 
šperkov/navodiť ešte autentickejšiu atmosféru pôvodného renesančného portrétu 
Poznámka: 

Vo Vašom predloženom návrhu je potrebné zvážiť, koľko postáv a aké prevedenie zvolíte. 

Vyhlasovateľ súťaže umožňuje aj možnosť s jedným figurálnym prvkom resp. so žiadnym, 

nakoľko tieto postavy môžu byť súčasťou digitálnych riešení SMART technológií. 

Všetky figurálne kompozície a rekonštrukcie dôsledne vychádzajú z dobových obrazových 

prameňov regiónu Liptova, prevažne umeleckých diel zo sakrálneho prostredia. Ich značná 

časť je inšpirovaná zbierkovými predmetmi a pamiatkami v správe Liptovského múzea. 

V menšej miere (osobitne pri najstaršom období raného stredoveku) sú dioramatické výjavy 

realistickými rekonštrukciami vytvorenými na základe archeologických výskumov 

regionálnych lokalít resp. sa pri ich stvárnení uplatňujú konkrétne historické artefakty 

a archeologické nálezy z pôvodného historického teritória Liptova, zodpovedajúce danému 

miestu, obdobiu a udalostiam. V prípade figurálneho modelu liptovského kniežaťa Jána 

Korvína je zohľadnená súvzťažnosť jeho osoby s dejinami regiónu a z tohto dôvodu použitá 

unikátna portrétna predloha zahraničnej proveniencie (Alte Pinakothek, Mníchov). 

Podobným prípadom je kompozícia liptovských zemanov z polovice 15. storočia, ktorej 

originálna predloha je majetkom zahraničnej galérijnej inštitúcie (Magyar Nemzeti Galéria, 

Budapešť), no pochádza z liptovskej lokality.  

Figurálne prvky in vivo – 3D virtuálny sprievodca po expozícii (môže a nemusí byť) 

V rámci uplatnenia súčasného trendu SMART technológií v novej expozícii dejín feudalizmu 

Liptova a skvalitnenia rozsahu poskytovaných informácií bude návštevníckej verejnosti 

k dispozícii elektronický sprievodca vo virtuálnej 3 D forme holografickej postavy. Keďže 

obdobie prezentované v expozícii zachytáva a dokumentuje časový rozsah od 8. – 9. storočia 

po revolučné roky 1848/49, je vhodné konkrétnu podobu postavy holografického sprievodcu 

voliť z mladšieho časového horizontu, v ktorom vznikali literárne, literárno – historické 

a vedecké práce, mapujúce celé, v expozícii prezentované obdobie. Zároveň toto riešenie 

umožní a podporí umocnenie dojmu z klasického vedeckého výkladu stredovekých 

a novovekých dejín regiónu a súčasne aj z bohatej miestnej tradície ich literárno – 

historického podania. 

Postavy z druhej polovice 19. storočia, ktoré je v Uhorsku a na Slovensku dobou vedeckého 

rozmachu a záujmu o archeologickú, historickú a pamiatkársku problematiku aj na úrovni 

regiónov, sú na tento účel vhodné tiež z dôvodu vysokej miery dokumentácie vtedajšej 

odevnej kultúry, dobre doloženej početnými kresbami, xylografiami, daguerrotypiami 

a fotografiami, a v prípade mužského odevu relatívne nenáročnej na 3 D holografické 

spracovanie. Fond zbierkových fotografií Liptovského múzea disponuje dostatočným 

dokumentačným  rozsahom, pokiaľ ide o dejiny odievania v 60. – 90. rokoch 19. storočia.  

Na funkciu holografických sprievodcov dejinami Liptova v popisovanej epoche sú ideálnymi 

kandidátmi dve významné osobnosti slovenského národného hnutia, slovenskej 



a regionálnej historiografie a kultúry, spojené svojím pôvodom, tvorbou a aktivitami 

s liptovským regiónom: rímskokatolícky kňaz, historik Liptova a jeho profánnych i sakrálnych 

pamiatok (Zámok Lykava a jeho páni ..., Opis starobylých kresťanských chrámov Lyptova, 

Annalecta ...), Štefan Nikolaj Hýroš (1813 – 1888), rodák z Ružomberka, správca liptovských 

farností v Hybiach, Liptovskom Trnovci a najmä v Liptovskom Michale, významná osobnosť 

stojaca pri zrode Matice slovenskej a jej vedeckých a vlastivedných aktivít; a Ján Kalinčiak 

(1822 – 1871), syn evanjelického farára v Liptovskom Jáne, nadšenca pre históriu a učiteľa 

u významnej šľachtickej rodiny Svätojánskych (Szentiványiovcov),  príslušník štúrovskej 

generácie, prozaik, básnik a literárny kritik, autor historických noviel a románov, 

popularizátor slovenskej i liptovskej histórie prostredníctvom literárnych diel bezprostredne 

spojených s dejinami Liptova a susedných regiónov (Knieža liptovské, Svätý Duch, 

Reštavrácia a i.).  

Obidve osobnosti výstižne reprezentujú a symbolizujú obdobie prebudeného záujmu 

o národné a miestne dejiny a úsilia o ich popularizáciu, osobitne o dobu zdokumentovanú 

v expozícii; ako aj kultúrne tendencie a konfesionálne tradície regiónu, a sú aj v potrebnej 

miere dokumentované v obrazových prameňoch.  

 

 

 

SMART prvky, digitálne pomôcky a interaktívne technológie: 

Predmetnú expozíciu stredovekých a novovekých dejín Liptova by sme chceli predstaviť zážitkovou, 

interaktívnou a edukačnou formou, našim zámerom je zatraktívnenie priestoru a priblíženie 

stredovekých a novovekých dejín prostredníctvom inovatívnych riešení. 

Predstava vyhlasovateľa je umiestniť do danej expozície min. dve digitálne zariadenia so 

zakomponovanými SMART technológiami, a to: 

1. Projekčný dotykový stôl – umiestnený napríklad v centre miestnosti/ v bloku D, kde by si 

mohli 4 návštevníci (z každej strany stola) zvoliť, čo by si chceli bližšie pozrieť - Hrady, kaštiele 

a kostoly Liptova, vojnové udalosti, bitky, zbojníctvo a pod.  

 

2. Interaktívna dotyková vitrína, projekcia na sklo - vo vitríne budú umiestnené exponáty (súbor 

militárií – chladné/ strelné zbrane – blok B) podľa miesta nálezu – priradené k jednotlivým 

oblastiam, kde prišlo k nálezom. Návštevník sa dotkne vitríny v mieste konkrétneho 

exponátu. Následne sa mu pomocou projekcie graficky zobrazia podrobné informácie 

o exponáte.   

 

 

 

 

 



Technické údaje o miestnosti, kde bude umiestnená expozícia: 

Miestnosť č. 42 sa nachádza na 1. poschodí hlavnej sídelnej budovy Liptovského múzea na Námestí 
Štefana Nikolaja Hýroša č. 10 v Ružomberku. Rozmery miestnosti: dĺžka 20 m, šírka 6,75 m. Svetlá 
výška miestnosti je 3,5 m. Úprava podlahy pôvodná zo 60-tych rokov 20.stor.: vlysová drevená – 
dubové parkety ukladané do rybieho vzoru. Na stenách je hladká vápenná omietka bielej farby.  
Okná (6 ks) sú nové drevené eurookná s izolačným dvojsklom, rozmer:  šírka=1600mm, výška=2400 
mm a výška parapetu=900 mm. Umiestnenie okien na dlhšej strane miestnosti 3+3 a medzi nimi je 
východ na balkón (nové balkónové dvere 1600/3300 mm). Interiérové dvere (3 ks) sú pôvodné 
dvojkrídlové dubové v kovovej zárubni, rozmery š=1400 mm, v=2200 mm. 
Vykurovacie telesá – klasické rebrované liatinové radiátory, 4 ks, umiestnenie pod oknami (krajné 
okná sú bez radiátorov).  
 
Všeobecné informácie: 
Vyhlasovateľ očakáva od návrhu aj novú úpravu podlahy, stien, osvetlenia miestnosti (vrátane 
lokálneho osvetlenia vitrín a iných expozičných prvkov). V ďalšom realizačnom projekte je potrebné 
rátať s rekonštrukciou  elektroinštalácie, rozvodov EPS a EZS, ktoré sú teraz vedené v lištách, budú 
umiestnené pod omietku. Súčasne predstavou vyhlasovateľa je, že okenné a dverné otvory nebudú 
zaslepené, ale bude ich možné v prípade potreby otvoriť a mechanicky umyť, ošetriť.  Rešpektujeme 
však názor a iný návrh autora dispozičného riešenia expozície, ktorý dokáže vytvoriť inú alternatívu 
ako priznať okenné prvky, ktoré sú v súčasnosti opatrené zvislými žalúziami kvôli stlmeniu denného 
osvetlenia. 
Kvôli bezpečnosti a protipožiarnym predpisom žiadame ponechať dvere č.3 neprekryté ako únikový 
východ ku schodisku a výťahu. 
 
 
 
Prílohy: 
Fotodokumentácia súčasného stavu 
Schéma postupu prehliadky expozíciou 
Pôdorys miestnosti, kde bude umiestnená expozícia 
Celková schéma postupu návštevníkov cez expozície 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia súčasného stavu 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


