
 

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE 
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO 

KRAJA ZA ROK 2020 
 
1. Identifikácia organizácie 

Názov: Liptovské múzeum v Ružomberku   
Adresa: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
IČO: 35993154 
DIČ: 2020590363 
Právna forma: príspevková organizácia 
Štatutár: PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 
Telefón: 044/4322468 
Fax: 044/4303532 
E-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk 
Web stránka: www.liptovskemuzeum.sk 
 
2. Plnenie prioritných úloh za rok 2020 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít určených 

na rok 2020) 
 

Hlavným poslaním Liptovského múzea v Ružomberku je na základe prieskumu a vedeckého výskumu 
cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné  
a nehmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy  
a techniky, kultúry a umenia s osobitným zreteľom na územie regiónu Liptova. Tie sprístupňovať verejnosti 
a využívať vo verejnom záujme. 
 
Plnenie prioritných úloh v roku 2020: 
- vedeckovýskumná činnosť  
- budovanie a spracovanie zbierkového fondu  
- ochrana zbierkového fondu, konzervovanie a reštaurovanie  
- výstavná činnosť, expozičná činnosť 
- kultúrno-výchovná a vzdelávacia činnosť 
- starostlivosť o nehnuteľný majetok v správe múzea 
 
3. Zbierky 

 
3.1. Akvizičná činnosť  

 
 Prírastky spolu: 

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: 

Archeológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

História 94 121 55 81 39 40 0 0 0 0 0 0 

Národopis 15 297 0 0 11 293 4 4 0 0 0 0 

Numizmatika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iné spoločenské vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zoológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 109 418 55 81 50 333 4 4 0 0 0 0 

 



3.2. Stav zbierkového fondu 
 

 V knihe prírastkov zaevidované: Skatalogizované: Úbytok: 

 ( stav k 31.12.2020): (stav k 31.12.2020): (za rok 2020): 

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

Archeológia 2833 10925 4349 9844 0 0 

História 50192 81952 99205 101883 0 0 

Národopis 25766 29291 23338 23416 0 0 

Numizmatika 12469 20536 25055 25055 0 0 

Iné spoločenské vedy 10981 42867 14583 14583 0 0 

Dejiny techniky 276 1310 0 0 0 0 

Geológia 524 832 556 850 0 0 

Paleontológia 585 1893 568 1993 0 0 

Botanika 210 5249 5249 5249 0 0 

Zoológia 1104 11728 1527 10639 0 0 

Zbierky spolu 104940 206583 174430 193512 0 0 

 

Pozn.: zbierky z odboru filatelie a papiernictva sú zapísané v kolónke iné spoločenské vedy.  

 

3.3. Elektronická evidencia zbierkových predmetov 
 

 Celkový počet: 

Odbor: 
katalogizačných 
záznamov: 

skatalogizovaných 
predmetov: 

digit. obrazových 
dokumentov: 

záznamov v CEMUZ: 

Archeológia 0 0 47 0 

História 116 116 140 116 

Národopis 1404 1459 0 1404 

Dejiny hudby 0 0 0 0 

Numizmatika 0 0 0 0 

Iné spoločenské vedy 0 0 0 0 

Dejiny techniky 0 0 0 0 

Geológia 0 0 0 0 

Paleontológia 0 0 0 0 

Botanika 0 0 0 0 

Zoológia 0 0 280 0 

Spolu 1520 1575 467 1520 

 
3.4. Reštaurovanie zbierkových predmetov 

 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 

Dodávateľsky: 1 835,00 € 

Spolu: 1 835,00 € 

3.5. Konzervovanie zbierkových predmetov 
 

 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 106 684,97 € 

Dodávateľsky: 24 5 399,20 € 

Spolu: 130 6 084,17 € 

 

* sanácia expozičných priestorov plynovaním proti bilogickým škodcom realizovaná v MLD Pribylina, v rámci ktorej boli ošetrené zbierky 
uložené v depozitároch a vystavené v expozíciách  

 

 

 



 

3.6. Preparovanie zbierkových predmetov 
 

 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 0 0,00 € 

 
3.7.  Množstvo vyradených zbierkových predmetov 

 
V roku 2020 neboli vyradené žiadne zbierkové predmety. 
 

3.8.  Bezpečnosť zbierkových predmetov 
 

 
Plocha 
[m²]: 

EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 4 215,00 čiastočne čiastočne 

Výstavné priestory: 1 232,00 čiastočne áno 

Depozitárne priestory: 2 480,00 čiastočne čiastočne 

Pracovne: 472,50 čiastočne áno 

Prednáškové miestnosti: 111,00 čiastočne áno 

Dielne a laboratória: 233,00 čiastočne áno 

Iné priestory: 1 279,00 čiastočne čiastočne 

Spolu: 10 022,50  

 
3.9. Knižnica 

 
3.9.1. Sieť knižníc 

Počet knižníc: 1 
Počet pobočiek: 1  

 
3.9.2 Knižničný fond 

Knižničné jednotky spolu: 25605 
Ročný prírastok knižničných jednotiek: 77 
z toho: 

- kúpou: 2 
- darom: 62 
- výmenou: 13 
- bezodplatným prevodom: 0 

Úbytky knižničných jednotiek: 0 
 
3.9.3 Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu: 477 
z toho: 

- prezenčné: 256 
- absenčné: 221 
 

3.9.4 Používatelia 
Registrovaní používatelia: 32 
Návštevníci knižnice: 83 

 
3.9.5 Hospodárenie knižnice 

Náklady na nákup knižničného fondu: 552,76 € 



4. Vedecko-výskumná činnosť 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Umenie a umelci Liptova 
v „dlhom“ 19. storočí 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

január - október 2020 história - výstava (libreto a scenár pôvodnej 
autorskej výstavy) 

Ružomberskí vydavatelia 
a tlačiari 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

január - december 2020 história - výstava (libreto a scenár pôvodnej 
autorskej výstavy) 

Spolkový, hospodársky, 
politický a kultúrno-
spoločenský život Liptovského 
Mikuláša a okolia  

Mgr. Viera Kunová  január - december 2020 história  1. OSOBNOSTI  
Andrej Jamnický st. – stav - rozpracované  
- heuristický prieskum, vyhľadanie 
podkladov, rozpracovaná charakteristika 
osobnosti 
Andrej Jamnický ml. – stav - rozpracované  
- heuristika, vytypovanie archívov pre 
ďalšie bádanie  
Karol Salva – stav - spracovaná prednáška 
ako sprievodné podujatie k výstave 
Ružomberská čerň 
Ing. Juraj Martinka - rozpracovaný odborný 
článok 
- realizovaný výstup – 3 x Prednáška v 
Liptovskom Hrádku Ing.Juraj Martinka - 
osobnosť, čo prerástla rámec regiónu  
2. TELOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL 
- rozpracovaný projekt na samostatnú 
výstavu v kontexte Liptova, predpokladaný 
termín realizácie september - december 
2021 

Július Kürti a archeológia na 
Liptove   

Mgr. Simona Sliacka dlhodobá VVÚ archeológia 
 

- odborná štúdia - Július Kürti a archeológia 
na Liptove. Dejiny archeológie. Bratislava 
2020 
- depot zo Svätej Mary - popularizačná 
prednáška v rámci cyklu Príbeh nášho 
múzea 
- Július Kűrti a Liskovská jaskyňa. 
Príspevok do monografie – Struhár, V. a 
kol.: Mystérium Liskovskej jaskyne. (v 
tlači) 

Archeologický výskum na 
vedecké a dokumentačné účely 
na sídlisku pod Rohačkou  

Mgr. Simona Sliacka  dlhodobá VVÚ archeológia 
 

- archeologický výskum 
- nálezová správa - Archeologický výskum 
na národnej kultúrnej pamiatke - výšinnom 
hradisku Rohačka v k. ú. obce Iľanovo 
sezóna 2020 

Zber historickej 
fotodokumentácie 
s poľovníckou tematikou 
v regióne Liptova 

Ing. Pavol Hriadel január - december 2020 prírodné vedy - fotoarchív Liptovského múzea v 
Ružomberku 

Poľovníctvo v Liptove 
(2.vydanie knihy) 

Ing. Pavol Hriadel dlhodobá VVÚ prírodné vedy - štúdia 

Stanovenie veku ulovenej zveri 
vybranými metódami 

Ing. Pavol Hriadel dlhodobá VVÚ prírodné vedy - odborný článok 

Celkový počet vedecko-
výskumných úloh 

8 

 
Metodická a odborná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie 

 
Vlastivedné oddelenie Liptovského múzea v Ružomberku: 
 
PhDr. Karol Dzuriak:  
- príprava podkladov pre nové prednáškové témy v rámci muzeálneho vzdelávacieho cyklu Múzeum v kufríku (január 
- február/marec 2020):  
   - Od Ružomberka po Poltavu a Bendery. Cestovný denník - Itinerárium Daniela Krmana ml. (ako vďaka 
ružomberskej synode v apríli roku Pána 1707 konanej vzniklo; historické deje v ňom zachytené, ako aj portréty  
a životné príbehy jeho malých i veľkých protagonistov) - 280. výročie úmrtia superintendenta Daniela Krmana ml. 
Cyklus Stretnutie s knihou/Ako sa nás dotkli „veľké“ dejiny (diplomatické, politické a náboženskokultúrne iniciatívy 



ružomberskej synody a historická cesta superintendenta Daniela Krmana ml. za švédskym kráľom Karolom XII  
v rokoch 1708 - 1709; dobové reálie zachytené v jeho denníku a ich porovnanie s historickými udalosťami Rákocziho 
povstania, vojny o španielske dedičstvo a Severnej vojny v podaní  neskorších historikov;  portréty a osudy 
historických osobností zachytených v Krmanovom Cestovnom denníku; regionálne liptovské súvislosti veľkých 
krajinských a európskych konfliktov začiatku XVIII. storočia) 
   - Gašpar Fejérpataky - Belopotocký – kníhtlačiar, vydavateľ a divadelník. ANATÓMIA JEDNEJ HRY: August von 
Kotzebue: GRÓF BEŇOVSKÝ ALEBO SPRISAHANIE NA KAMČATKE  (190. výročie založenia slovenského 
ochotníckeho divadla a 100. výročie založenia SND). Cyklus Stretnutie s knihou/Ako sa nás dotkli „veľké“ dejiny  
   - Medicína dôb minulých (liečenie a lekárske postupy v stredoveku a ranom novoveku s prihliadnutím na Liptov)  
v zamýšľaných 5 častiach (rozpracované najmä časti o zraneniach v boji a epidémiách)  
 
Mgr. Rastislav Molda, PhD.:  
- kurátorské prehliadky k výstave Umenia a umelci Liptova v dlhom 19. storočí - 4x 
- prednášky - O neznámych liptovských umelcoch  
- v rámci cyklu Príbeh nášho múzea prednáška História obrazárne múeza, cca 15 návštevníkov   
- príprava a spracovanie podkladov pre projekty FPU - Umenia a umelci Liptova v dlhom 19. storočí; 
Tlačiarenska čerň 
- realizácia výstavy, spracovanie katalógu - Umenia a umelci Liptova v dlhom 19. storočí 
- realizácia výstavy - Tlačiarenska čerň 
 
Mgr. Viera Kunová: 
- telefonická požiadavka p. Ferdinandy, podrobnosti upresnené e-mailom, vyhľadávanie podkladov v knihe 
prírastkov, v kartách druhostupňovej evidencie zbierkového predmetu, v ESEZ4G, fotoarchív, archív 
Liptovského múzea v Ružomberku (K4, K5), výsledky odovzdané na ďalšie spracovanie a vybavenie PhDr. 
Dzuriakovi  
 
Mgr. Simona Sliacka: 
- prednáška z cyklu Príbeh nášho múzea - zameraná na predstavenie spôsobu získavania zbierkových 
predmetov do zbierok LMR na príklade bronzového depotu z roku 1927 zo Svätej Mary 
- Archeológia na Liptove - všeobecne a jednotlivých nálezoch: úvod do archeológie, o pôvode a histórii 
archeológie, pracovné metódy, formy výskumu, definovanie a vysvetlenie základných pojmov, 
chronologický prehľad osídlenia Liptova, počiatky produkcie textilu a jeho rast v dobe bronzovej a železnej 
- účinkovanie v edukačnom podujatí, prezentácia vzniku a vývoja lukostreľby - Potulky po histórii - 
Ludrová v čase stredoveku 
- organizácia a účinkovanie v edukačnom podujatí, príprava stravy v dobách železných - Stretnutia 
s archeológiou - Havránok v čase Keltov a stredoveku  
- PhDr. V. Struhár / Archeológiask.sk - príprava licenčných zmluv na publikačnú činnosť - monografie 
Bešeňová a Mystérium Liskovskej jaskyne, výber zbierkových predmetov, výber negatívov a fotografií  
- p. Laučík, PhDr. P. Vítek - konzultácia a príprava fotenia depotu z Liptovskej Ondrašovej pre publikáciu -
monografia obce 
- Dr. Raphael Hermann Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Seminar für Ur- und Frühgeschichte, Georg-August-
Universität Göttingen: meče liptovského typu, stopy po ich použití 
- Mgr. M. Furman, PhD. / KPU Žilina: kostené archeologické nálezy z cintorínov, výskumy na Liptove 2016 
- 2020, sprístupnenie dokumentácie 
- príprava podkladov na prevod majetku do správy múzea - archeologický materiál, ktorý bol odovzdaný do 
múzea nálezcom - na základe správy o odovzdaní LMR požiadalo Pamiatkový úrad o prevedenie 
konkrétnych nálezov do fondu 
- inventarizácia fondu archeologických zbierok - dohľadanie starých zbierok z roku 1929 /1930 z 
archeologického výskumu J. Kürtiho na Mníchu pri Ružomberku 
- príprava a spracovanie podkladov pre projekty FPU - Cesta bojovníka / Havránok 2020 - podrobný scenár 
podujatia; Digitálne prechádzky - definície terminológií, popis odborných činností a výstupov, 
implementácia formy výstupu. 
- príprava projektu v rámci projektovej schémy Žilinského samosprávneho kraja - v spolupráci s OZ Svarog  
 



Ing. Pavol Hriadel: 
-  výskum - Ing. J. Padyšáková SMOPaJ (Výskyt tisa v NPR Suchá dolina) 
- Fosílny materiál z lokality Okno - Doc. M.Sabol - Prírodovedná fakulta UK v Bratislave 
- Katalóg Chovateľskej prehliadky trofejí (CHPT) zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2019/2020 - 
spoluautor 
 
Oddelenie národopisu: 
Bc. Martina Mäsiarová:  
- poskytnutie informácií k dizertačnej práci “Hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb na území 
Horného Liptova” - Gréta Vrbičanová, UKF Nitra 
- poskytnutie informácií k diplomovej práci - Peter Korba, študent 2. ročníka Mgr. štúdia na Prešovskej 
univerzite 
- poskytnutie informácií k seminárnej  práci - Bc. Jana Šuňová, študent Prešovskej univerzity 
- poskytnutie informácií k diplomovej práci - Simona Horváthová, Prešovská univerzita, Fakulta 
manažmentu, odbor Manažment turizmu a hotelierstva, Zavedeniu a používaniu regionálnej karty Liptov 
- Ivana Gemzická, lektorka a autorka kurzov a online kurzov paličkovania "Čepiec z Liptovských Sliačov", 
kde sa učíme jednotlivé vzory a pre paličkovanie konkrétneho čepca potrebujeme upresniť niektoré udaje: 
zmeranie vzorky, čepca, nafotenie 
- Eva Ďurčová, identifikácia neznámeho predmetu 
- Samuel Buch, doktorand na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre, dizertačná práca, 
problematika sexuality a rodu na pôde slovenských múzeí a galérií - dotazník 
- občianske združenie DeafStudio, bezbariérový prístup pre nepočujúcich v múzeu NKPČO - dotazník 
- Bc. Tomáš Mrázek, výskum súkenných nohavíc k diplomovej práci 
- Mgr. Strychová Zuzana, štúdium kroja obce Liptovská Kokava z dôvodu jeho rekonštrukcie pre potreby 
DFS Ďumbier L. Mikuláš 
 
Mgr. Harichová Viera, Bc. Martina Mäsiarová  
- poskytnutie informácií k diplomovej práci využívaniu múzea vo filme, odpovede na otázky - Tomáš 
Galierik 
 
5. Public relations 
 
5.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie (typ, počet) 
 
Samostatné publikácie - spolu - 2 
PhDr. Karol Dzuriak - ZÁPADNÉ TATRY (populárnovedecká monografia, pripravovaná na vydanie 
Žilinským samosprávnym krajom). Spoluautorstvo publikácie, pôvodný autorský text - samostatná kapitola 
o Múzeu liptovskej dediny v Pribyline a architektonických pamiatkach sakrálnej, profánnej a ľudovej 
architektúry zo zátopovej oblasti vodného diela Liptovská Mara a celého územia Liptova, umiestnených 
v liptovskom skanzene. Rozsah odovzdanej čistopisnej verzie: 17 s. (február - marec 2020) 
 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Umenie a umelci Liptova v dlhom 19. storočí. Liptovské múzeum  
v Ružomberku, 2020, 80 s., ISBN 978-80-971535-7-1 
 
Odborné štúdie a príspevky - spolu - 5 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Od nádejného novinára k vydavateľovi a tlačiarovi. In (ne)obyčajné príbehy 
novinárov. Zostavovateľ: Rastislav Molda a Ján Golian. Ružomberok: Society fou Human Studies, 2020,  
s. 176-197, ISBN 978-80-972913-7-2 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Od umelca k učiteľovi Pedagogické pôsobenie Petra Michala Bohúňa  
v Liptovskom Mikuláši. In Sláva šľachetným VI: učiteľ je okno do sveta a života. Zostavovateľ: Daniela 
Kodajová. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 198-220. ISBN 978-80-972016-78. 



Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Cesty Jozefa Miloslava Hurbana. In Historia nova 18. Štúdie k jubileu Jozefa 
Miloslava Hurbana. Zostavovateľ: Peter Podolan. - Bratislava: Stimul, Poradenské a vydavateľské centrum 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2020, s. 10-24. ISBN 978-80-8127-296-7. 
Mgr. Simona Sliacka - Pavlíková, Štefánia - Bodoriková, Silvia - Dörnhöferová, Michaela - Beňuš, 
Radoslav - Mellnerová Šuteková, Jana - Sliacka, Simona: Revízia antropologického výskumu kostrových 
pozostatkov z Liskovskej jaskyne v okrese Ružomberok. Poster, Otázky neolitu a eneolitu. 39. ročník. Brno, 
9.–11. 9. 2020 
Mgr. Simona Sliacka -  Sliacka, S. - Záhorec, Ľ.: Nálezová správa - Archeologický výskum na národnej 
kultúrnej pamiatke - výšinnom hradisku Rohačka v k. ú. obce Iľanovo sezóna 2020 
 
Odborné články - spolu - 7 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Štúrovec v Ružomberku. In RK magazín, 2020, roč. 4, č. 12, s. 33-35. 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Neznámi ružomberskí umelci. In RK magazín, 2020, roč. 4, č. 11, s. 33-35. 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Premeny ružomberského farského kostola. In RK magazín, 2020, roč. 4, č. 10, 
s. 33-35. 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Ružomberský vydavateľ a tlačiar Ján Párička. In RK magazín, 2020, roč. 4, č. 
9, s. 33-35. 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Čaro a špecifiká symbolu z Vlkolínca. In RK magazín, 2020, roč. 4, č. 8, s. 
33-35. 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - História obrazárne muzea, alebo snaha pestovať zmysle pre umenie a krásu. 
In ružomberksý magazín, 2020, roč. 4, č. 2, s. 28-29. 
Mgr. Simona Sliacka - Sliacka, S.: Július Kűrti a Liskovská jaskyňa. Príspevok do monografie - Struhár, V. 
a kol.: Mystérium Liskovskej jaskyne (v tlači) 
 
5.2. Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti (typ, počet) 

- články v regionálnej a odbornej tlači - 10  
- krátke informácie v regionálnej tlači - 13 
 

5.3. Vlastná edičná činnosť (typ a názvy edičných titulov) 
 
1. Múzejníctvo v Liptove, jeho vývoj a perspektívy, monografia, rozsah 108 strán, jazyk - slovenský, náklad 
200 ks, (zodpovedný - PhDr. Martin Krupa) 
 
2. Umenie a umelci Liptova v dlhom 19. storočí, rozsah 80 strán, jazyk - slovenský, náklad 400 ks, 
(zodpovedný - Mgr. Rastislav Molda, PhD. 
 
5.4. Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách - rozhlas a TV (typ, počet) 
 
V televízii - 7 
 
RTVS - 2 
- Mgr. Simona Sliacka - príspevok o archeoskanzene na Havránku, (19.5.2020 - nahrávané, redaktor:  
p. Rúžička, o jednotlivých objektoch, historických obdobiach, vzniku, ochrane a podujatiach 
- Bc. Martina Mäsiarová - upútavka na otvorenie Oddychovej zóny v MLD Pribylina (nahrávané 
11.11.2020) 
 
TV Markíza - 2 
- PhDr. Karol Dzuriak - rozprávanie o hrade Likava, relácia Reflex, prázdninový cyklus o slovenských 
hradoch, red. Jarmila Kováčová, nahrávané 22. 7. 2021, vysielané 26. 8. 2021 
- Bc. Martina Mäsiarová - upútavka na otvorenie Oddychovej zóny v MLD Pribylina (nahrávané 18.9.2020, 
vysielané 8.10.2020 Prvé TV noviny o 17:00 hod ) 
 



Mestská televízia Ružomberok - 2 
- Správy - príspevok „Tajomstvá zvonice“ o drevenej zvonici vo Vlkolínci, (29. 6.2020, redaktorka  
M. Siváčková) 
- Správy - príspevok „Umelci Liptova v 19. storočí“ o výstave Liptovského múzea v Ružomberku (7.9.2020, 
redaktorka K. Števčeková) 
 
TV Liptov - 1 
- Bc. Martina Mäsiarová - reportáž z otvorenia výstavy MY 2020 v NMLH (nahrávanie 23.9.2020, vysielané 
24.9.2020) 
 
V rozhlase - 5 
RTVS - 4 
- PhDr. Karol Dzuriak - rozprávanie o expozíciách Liptovského múzea v Ružomberku, cyklus V múzeu, red. 
Juraj Šimko, nahrávané 1.6.2021 
- PhDr. Karol Dzuriak - rozprávanie o morových epidémiách a prostriedkoch ochrany proti moru, red. Silvia 
Hoffmannová, nahrávané počas videopodujatia Liptovského múzea v Ružomberku v Ludrovej, nahrávané 
15.10.2021 
- Bc. Martina Mäsiarová - Rádio Regina Stred - živý vstup, predstavenie aktivity v MLD „Kým prídu 
Vianoce“ (rozprávanie o úprave expozícií na tému predvianočné a vianočné zvyky) 
- Bc. Martina Mäsiarová - Rádio Slovensko - rozhovor do relácie „V múzeu“ o vzniku a zaujímavostiach 
v MLD 
 
FUN RADIO - 1 
- Mgr. Simona Sliacka - reportáž o Havránku ako tip na výlet (nahrávané 22.7.2020) o dobách železných  
a príchode Keltov 
 
5.5. Počet tlačových správ 

Spolu: 65  
 

6. Prezentačná činnosť 
6.1. Expozície 
 

Pozn.: pri jednotlivých expozíciách nie je možné vpísať všetky návštevné hodiny do tabuľky nakoľko sú v priebehu roka rôzne, preto sú návštevné hodiny 
vypísané pod tabuľkou podľa objektov 
 

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Návšt. hod.: 

Expozícia geológie, 
paleontológie a botaniky 

Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

1982, 
revitalizovaná 
v roku 2010 

nebol vydaný prírodovedná geológia 
ako Liptovské 
múzeum 

História výroby papiera 
Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

1986, 
revitalizovaná 
v roku 2015 

nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Liptovské 
múzeum 

Expozície bývania a 
tradičného spôsobu života 

Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline,  
032 42 Pribylina 

1991 brožúra 
expozícia v 
prírode 

etnografia ako MLD Pribylina 

Expozícia národopisu 
Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

1991 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia 
ako Liptovské 
múzeum 

Expozícia Roľnícky dom 
a dvor Vlkolínec 

Vlkolínec, 034 03 
Ružomberok 

1991 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia ako Roľnícky dom 

Archeoskanzen Liptovská 
Mara - Havránok 

Liptovská Mara - 
Havránok 

1994 sprievodca 
expozícia v 
prírode 

archeológia ako Archeoskanzen 

Feudalizmus 
Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

1995 nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Liptovské 
múzeum 

Goticko - renesančný 
kaštieľ z Parížoviec 

Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline,  
032 42 Pribylina 

1995, 
revitalizovaný 
v roku 2009 

nebol vydaný spoločenskovedná história ako MLD Pribylina 

Expozícia zoológie 
Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

1995, 
revitalizovaná 
v roku 2010 

nebol vydaný prírodovedná zoológia 
ako Liptovské 
múzeum 



Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Návšt. hod.: 

Banícky dom  032 24 Vyšná Boca 1996 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia ako Banícky dom 

Poľovnícky salón 
Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline,  
032 42 Pribylina 

1996 nebol vydaný spoločenskovedná história ako MLD Pribylina 

Expozícia včelín 
Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline,  
032 42 Pribylina 

1997 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia ako MLD Pribylina 

Zemianska kúria Paludza 
Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline,  
032 42 Pribylina 

1998 nebol vydaný spoločenskovedná história ako MLD Pribylina 

Gotický kostol Panny 
Márie z Liptovskej Mary 

Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline,  
032 42 Pribylina 

1998 nebol vydaný spoločenskovedná 
dejiny 
umenia 

ako MLD Pribylina 

Statická expozícia 
Považskej lesnej železnice 

Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline,  
032 42 Pribylina 

2001 nebol vydaný spoločenskovedná 
dejiny 
techniky 

ako MLD Pribylina 

Dedinská krčma a obchod 
Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline,  
032 42 Pribylina 

2003 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia ako MLD Pribylina 

Múzeum baníctva a 
hutníctva Maša Liptovský 
Hrádok 

Maša, 033 01 
Liptovský Hrádok 

2003 nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Vážnica a 
klopačka 

Z dejín poľovníctva a 
rybárstva v Liptove 

Čierny orol, ul. 1. mája 
28/196, Liptovský 
Mikuláš 

2003 nebol vydaný prírodovedná zoológia ako Čierny orol 

Gotický kostol Všetkých 
svätých Ludrová 

034 71 Ludrová 2003 nebol vydaný spoločenskovedná história ako Gotický kostol 

Z dejín mesta Liptovský 
Hrádok 

Partizánska 153, 033 01 
Liptovský Hrádok 

2004 nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Národopisné 
múzeum 

Expozícia ovčiarstva a 
galéria ľudového 
výtvarného prejavu 

Partizánska 153, 033 01 
Liptovský Hrádok 

2005 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia 
ako Národopisné 
múzeum 

Dejiny hradu a hradného 
panstva Likava 

Hrad Likava, 034 95 
Likavka 

2006 skladačka hradná expozícia história ako Hrad Likava 

Cechy a remeslá v Liptove 
Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

2007 nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Liptovské 
múzeum 

Komorský úrad likavsko - 
hrádockého panstva 

Partizánska 153, 033 01 
Liptovský Hrádok 

2007 nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Národopisné 
múzeum 

Život a dielo Andreja 
Hlinku 

Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

2007 nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Liptovské 
múzeum 

Ľudová modrotlač v 
Liptove 

Partizánska 153, 033 01 
Liptovský Hrádok 

2009 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia 
ako Národopisné 
múzeum 

Galéria paličkovanej 
čipky 

Partizánska 153, 033 01 
Liptovský Hrádok 

2009 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia 
ako Národopisné 
múzeum 

Galéria sakrálneho umenia 
Liptova 

Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

2010 nebol vydaný spoločenskovedná 
dejiny 
umenia 

ako Liptovské 
múzeum 

Z dejín mesta 
Ružomberok 

Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

2010 nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Liptovské 
múzeum 

Expozícia 
poľnohospodárskeho 
náradia - maštaľ Roľnícky 
dom vo Vlkolínci 

Vlkolínec, 034 03 
Ružomberok 

2010 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia ako Roľnícky dom 

Expozícia tradičného 
spôsobu lúčneho 
hospodárenia a chovu 
dobytka 

032 24 Vyšná Boca 2010 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia ako Banícky dom 

Historická soľná cesta 
Partizánska 153, 033 01 
Liptovský Hrádok 

2011 nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Národopisné 
múzeum 

Sedliacka usadlosť 
Bukovina 

Bukovina 17, 032 23  
Bukovina 

na edukačné 
účely od roku 
2015 

nebol vydaný spoločenskovedná história 
využíva sa na 
rekreačné, edukačné 
a prezentačné účely 

Bylinkárka Elena Badová 
Čierny orol, ul. 1. mája 
28/196, Liptovský 
Mikuláš 

2016 nebol vydaný prírodovedná botanika ako Čierny orol 

Gotické oltáre z 
Liptovskej Mary  

Veža kostola Panny 
Márie - Liptovská Mara 

2017 nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Veža Panny 
Márie 



Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Návšt. hod.: 

Obraz osídlenia Liptova 
v praveku a včasnej 
dejinnej dobe  

Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

2019 nebol vydaný spoločenskovedná archeológia 
ako Liptovské 
múzeum 

Spolu expozícií: 36      

 
Otváracie hodiny: 
 
Liptovské múzeum Ružomberok  
2.1. - 11.3.  Po - Pia  8:00 - 16:00  
   So - Ne len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
12.3 - 24.5.  zatvorené 
25.5. - 30.9.  Po - Pia  8:00 - 16:00 
   So - Ne  13:00 - 17:00 
1.10. - 23.10.  Po - Pia  8:00 - 16:00 
   So - Ne  len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
24.10. - 22.11. zatvorené 
23.11. - 17.12. Po - Pia  8:00 - 16:00 
   So - Ne  len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
18.12. - 31.12. zatvorené 
 
Roľnícky dom a dvor Vlkolínec   
1.1. - 11.3.   Ut - Pia  10:00 - 15:00, So - Ne 10:00 - 16:00  
12.3 - 17.5.  zatvorené 
18.5. - 11.6.   Ut - Pia  9:00 - 15:00, So - Ne 9:00 - 16:00  
12.6. - 17.9.   Po - Ne  9:00 - 17:00  
18.9. - 16.10.  Ut - Pia  9:00 - 15:00, So - Ne 9:00 - 16:00  
17.10. - 23.10.  Ut - Pia  10:00 - 15:00, So - Ne 10:00 - 16:00  
24.10. - 15.11.  zatvorené  
15.11. - 17.12.  Ut - Pia  10:00 - 15:00, So - Ne 10:00 - 16:00  
18.12. - 31.12.  zatvorené  
 
Hrad Likava  
18.5. - 31.5.   So - Ne  10:00 - 16:00  
1.6. - 15.9.   Po - Ne  9:00 - 17:00 
16.9. – 29.9.   Po - Ne  10:00 - 16:00  
 
Gotický kostol všetkých svätých Ludrová  
25.5. - 31.5.   So - Ne  13:00 - 17:00  
2.6. - 15.9.   Ut - Pia  10:00 - 17:00, So - Ne 13:00 - 17:00 
16.9. - 29.9.   So - Ne  13:00 - 17:00  
 
Archeoskanzen Liptovská Mara - Havránok  
18.5. - 31.5.   Po - Ne  9:00 - 17:00  
1.6. - 15.9.   Po - Ne  8:30 - 18:30  
16.9. - 30.9.   Po - Ne  9:00 - 17:00  
1.10. - 23.10.  Po - Ne  9:00 - 16:00  
 
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš   
2.1. - 11.3.  Po - Pia  8:00 - 16:00  
   So - Ne len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
12.3 - 24.5.  zatvorené 
25.5. - 30.9.  Po - Pia  8:00 - 16:00 
   So - Ne  13:00 - 17:00 
1.10. - 23.10.  Po - Pia  8:00 - 16:00 
   So - Ne  len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
24.10. - 22.11. zatvorené 
23.11. - 1.12.  Po - Pia  8:00 - 16:00 
   So - Ne len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
2.12. - 31.12.  zatvorené  
 
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok 
2.1. - 11.3.   Po - Pia  8:00 - 16:00  
   So - Ne  len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
12.3 - 24.5.  zatvorené 
25.5. - 30.9.   Po - Pia  8:00 - 16:00  
   So - Ne  13:00 - 17:00 
1.10. - 23.10.  Po - Pia  8:00 - 16:00 
   So - Ne  len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
24.10. - 22.11. zatvorené 
23.11. - 17.12.  Po - Pia  8:00 - 16:00 
   So - Ne len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
18.12. - 31.12.  zatvorené  
 
Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok  
2.1. - 11.3.   len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
12.3. - 30.6.   zatvorené 



1.7. – 31.8.  St, Ne 16:00 - 18:00  
1.9. - 23.10.   len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov  
24.10. - 31.12. zatvorené  
 
Banícky dom Vyšná Boca  
2.1. – 11.3.   len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov 
12.3. - 30.6.   zatvorené 
1.7. – 31.8.  Št, So 16:00 - 18:00  
1.9. - 23.10.   len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov  
24.10. - 31.12. zatvorené 
 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 
2.1. - 28.2.  Po - Ne  9:00 - 15:30  
1.3. - 11.3.  Po - Ne  9:00 - 16:00  
12.3 - 17.5.  zatvorené 
18.5. - 30.6.   Po - Ne  9:00 - 17:30  
1.7. - 31.8.   Po - Ne  9:00 - 18:30  
1.9. - 30.9.  Po - Ne  9:00 - 17:00  
1.10. - 23.10.  Po - Ne  9:00 - 15:30  
24.10. - 22.11. zatvorené 
23.11. - 17.12. Po - Ne  9:00 - 15:30 
18.12. - 31.12.  zatvorené  
 
Veža kostola Panny Márie – Liptovská Mara 
expozícia prístupná len z exteriéru s náhľadom do interiéru expozície bez otváracích hodín 
 
 

6.2. Výstavy 
 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Pôvodnosť: Odbor: Plocha: 

Chovateľská prehliadka 
poľovníckych trofejí 

Obvodná poľovnícka 
komora Ružomberok 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

5.3- 
25.3.2020 

nie prevzatá prírodovedná 244,24 m² 

Umelci a umenie Liptova 
v dlhom 19. storočí 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

2.9.-
28.10.2020 

áno vlastná spoločenskovedná 244,24 m² 

Ružomberská čerň Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

3.11.-
28.2.2021 

nie vlastná spoločenskovedná 244,24 m² 

45. ročník výstavy 
umeleckej fotografie 
členov Zväzu 
slovenských fotografov a 
7. ročník Medzinárodného 
okruhu TAMAPO 

Zväz slovenských 
fotografov  

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

22.8.-
30.9.2020 

nie prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Lavíny - v horách musíme 
žiť aj s nimi  

Slovenské múzeum 
ochrany prírody a 
jaskyniarstva 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

1.12.2019 -
30.1.2020 

nie prevzatá prírodovedná 24,00 m² 

Bionika - príroda na to 
prišla prvá 

Slovenské múzeum 
ochrany prírody a 
jaskyniarstva 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

3.2.-
27.2.2020 

nie prevzatá prírodovedná 24,00 m² 

Ochrana živočíchov Slovenské múzeum 
ochrany prírody a 
jaskyniarstva 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

2.3.-4.5.2020 nie prevzatá prírodovedná 24,00 m² 

Vianočná pohľadnica 
2019 - Vianočný zázrak  

Súkromná základná 
umelecká škola Dotyk 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

12.12.2019-
15.1.2020 

nie prevzatá spoločenskovedná 60,00 m² 

100 let očima fotografů Svaz českých fotografů Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

21.2.-
31.12.2021 

nie prevzatá spoločenskovedná 60,00 m² 

Hmyz Mgr. Vladimír Hemala Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

1.8.-
28.2.2021 

nie vlastná prírodovedná 24,00 m² 

Betlehemy Bc. Mäsiarová,  
Bc. Macková, Ing. 
Kuzmová, M. 
Podsedníková 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský 
Hrádok 

9.12.2019 -
17.1.2020 

nie vlastná spoločenskovedná 102 m² 

Obecná škola Bc. Mäsiarová,  
Bc. Macková 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský 
Hrádok 

4.2.2020 -
30.6.2020 

nie vlastná spoločenskovedná 102 m² 



 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Pôvodnosť: Odbor: Plocha: 

Čaro detskej hračky Bc. Mäsiarová,  
Bc. Macková, M. 
Podsedníková 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský 
Hrádok 

13.7.2020 -
13.9.2020 

nie vlastná spoločenskovedná 102 m² 

MY 2020 Bc. Martina 
Mäsiarová, Ľubomír 
Kompiš 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský 
Hrádok 

23.9.2020 -
29.11.2020 

nie prevzatá spoločenskovedná 102 m² 

Porcelánová krása Bc. Mäsiarová,  
Bc. Macková, M. 
Podsedníková 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský 
Hrádok 

1.12.2020 -
28.2.2021 

nie vlastná spoločenskovedná 102 m² 

Erby Liptova Ľubica Rybárska Dom Matice 
slovenskej 
v Liptovskom 
Mikuláši 

1.2.2018 - 
24.8.2021 

nie prevzatá spoločenskovedná         50 m² 

Ľudový odev Bc. Mäsiarová,  
Bc. Macková, M. 
Podsedníková 

NKP Čierny orol, 
Liptovský 
Mikuláš 

23.10.2019 -
31.1.2020 

nie vlastná spoločenskovedná 64 m² 

Hmyz Ing. Vladimír Hemala NKP Čierny orol, 
Liptovský 
Mikuláš 

24.2.2020 -
5.7.2020 

nie vlastná prírodovedná 64 m² 

Obecná škola Bc. Mäsiarová,  
Bc. Macková 

NKP Čierny orol, 
Liptovský 
Mikuláš 

7.7.2020 -
15.4.2021 

nie prevzatá spoločenskovedná 64 m² 

Plechový riad Bc. Mäsiarová,  
Bc. Macková, Ing. 
Kuzmová 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

1.11.2019 -
30.6..2020 

nie vlastná spoločenskovedná 20 m² 

Na slávu hasičom Bc. Mäsiarová,  
M. Podsedníková 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

27.7.2020 -
9.8.2020 

nie vlastná spoločenskovedná 20 m² 

Detská hračka - druhá 
polovica 20. storočia 

Bc. Mäsiarová,  
Bc. Macková, Ing. 
Kuzmová 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

13.7.2020 -
14.3.2021 

nie vlastná spoločenskovedná 50 m² 

Spolu výstav: 22       

 
7. Návštevnosť 

 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: platiaci: neplatiaci: Výnos: 

Liptovské múzeum Ružomberok 2 775 2 532 243 3 176,25 € 

Národopisné múzeum Liptovský Hrádok 2 522 2 370 152  1 496,50 € 

Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš 4 431 3 522 909 2 137,40 € 

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 55 824 46 830 8 994 229 146,50 € 

Archeoskanzen Liptovská Mara - Havránok 16 155 14 625 1 530 23 960,40 € 

Roľnícky dom a dvor Vlkolínec 43 523 43 523 0 5 529,42 € 

Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok 195 195 0 141,00 € 

Banícky dom Vyšná Boca 132 130 2 100,00 € 

Hrad Likava 16 542 15 839 703 24 634,00 € 

Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová 875 834 41 1 342,60 € 

Veža kostola - Liptovská Mara 0 0 0 0,00 € 

Expozície spolu 142 974 130 400 12 574 291 664,07 € 

 
Veža kostola Panny Márie Liptovská Mara - expozícia prístupná len z exteriéru s náhľadom do 
interiéru expozície bez evidencie návštevnosti.  
 
 
 
 



8. Spolupráca 
 
8.1. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (názov 

organizácie, typ spolupráce) 
 
Múzeá:  
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava - spolupráca pri zápožičke zbierkových predmetov do expozície 
Ovčiarstvo a galéria ľudového výtvarného prejavu; spolupráca na projekte OTVORENÉ MÚZEÁ - 
rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií na poľsko-slovenskom pohraničí, konzultácie 
v oblasti prírodných vied 
 
Iné inštitúcie:  
Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš - spolupráca pri propagácii  
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Liptovský Hrádok - spoločné podujatia v MLD Pribylina, 
NMLH Liptovský Hrádok 
TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, sv. Anny 4, 
Ružomberok - účinkovanie v programe troch generácií - Vianočné nebo organizovanom a zrealizovanom 
v LMR 
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého Liptovský Mikuláš - výpožička odbornej literatúry k výstavám 
a prezentáciám múzea 
Krajské kultúrne stredisko v Žiline - organizovanie podujatia Bačovské dni 
 

8.2. Spolupráca s ostatnými domácimi subjektami (názov organizácie, typ spolupráce) 
 
SZUŠ DOTYK – spolupráca pri organizácii výstavy Vianočná pohľadnica 
Zväz slovenských fotografov - výstava 
OkO SPZ Ružomberok - spolupráca pri organizovaní výstavy 
Občianske združenie Vlkolínec – spolupráca pri prevádzke Roľníckeho domu a dvoru Vlkolínec 
Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok - spolupráca pri propagácii programových podujatí  
a výstav  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš - konzultácie v oblasti prírodných 
vied, výpožičky prírodovedných výstav 
CVČ ELÁN - odborná gescia nad prípravou a realizáciou Obvodného kola Dejepisnej olympiády 2020 
Archeologický ústav SAV v Nitre - odborná spolupráca  
Katedra Antropológie PRiF UK v Bratislave a Katedrou Archeológie FiF UK - spolupráca na vyhodnotení 
eneolitických kostrových nálezov z Liskovskej jaskyne  
Univerzita Komenského v Bratislave, katedra etnológie a muzeológie - metodická spolupráca 
Folklórny súbor Liptov a Liptáčik - spolupráca pri organizácii a realizácii podujatí 
Horehronské múzeum Brezno - zapožičanie zbierok do expozície Ovčiarstvo a galéria ľudového výtvarného 
prejavu 
Ľubovnianske múzeum - hrad Stará Ľubovňa - zapožičanie zbierok do expozície Ovčiarstvo a galéria 
ľudového výtvarného prejavu 
Múzeum Janka kráľa v Liptovskom Mikuláši - zapožičanie zbiekových predmetov do expozície v kaštieli 
MLD Pribylina, zapožičanie inventára na výstavy 
Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši - spolupráca pri príprave dokumentu o M. R. Štefánikovi 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene - zapožičanie 
zbierkových predmetov  
Slovenský zväz včelárov, OZ, Bratislava - zapožičanie výstavy Včelárstvo v Liptove 
Regionálna zložka Slovenského zväzu včelárov Žilinského samosprávneho kraja - spoločné podujatie  
v MLD Pribylina 
Univerzita Komenského v Bratislave, katedra geológie a paleontológie - konzultačná činnosť 
Národné lesnícke centrum Zvolen - konzultačná činnosť 



Obce Horného Liptova - organizácia spoločných kultúrnych podujatí v MLD 
Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora - organizácia spoločných podujatí v MLD 
Poľnohospodárske a roľnícke družstvá Liptova - organizácia spoločných podujatí v MLD 
Občianske zruženie Bačova cesta - organizácia spoločných podujatí v MLD 
FS a FSk z Liptova, Horehronia a Gemeru - účinkovanie na programových nedelia MLD 
Klub dôchodcov z Liptovskej Kokavy - animácie v MLD (tkanie, varenie) 
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - spoločné podujatia Ovčiarska nedeľa v MLD, Ovenálie 2019 
vo Východnej 
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Hasičské zbory z obcí Horného Liptova - spoločné 
podujatie v MLD 
Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Liptovský Mikuláš - spoločné podujatie v MLD 
OZ Sokolče - spolupráca pri podujatiach v MLD 
Klub chovateľov slovenských čuvačov, Bratislava - spolupráca pri organizácii podujatia v MLD 
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Liptovský Mikuláš - výstava v Liptovskom Hrádku 
Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš - spoločné podujatie v MLD Pribylina 
OkO SPZ Liptovský Mikuláš - spolupráca pri organizovaní výstavy 
Lesy SR - OZ Liptovský Hrádok - spoločné podujatia v MLD Pribylina 
Tatranské kúpele Lúčivná - pravidelné TD pre klientov 
Mesto Liptovský Mikuláš - organizácia spoločných podujatí v NKP ČO  
Mesto Liptovský Hrádok - organizácia spoločných podujatí v NMLH 
NÁRODNÝ TRUST N.O. - organizácia spoločných podujatí v NKP ČO 
OÚ Bobrovec - spoluorganizátor súťaže Poľovníctvo a príroda  
ART štúdio Liptovský Hrádok - spolupráca pri výstave MY 2020 
FS a FSk z Liptova - spolupráca pri realizácii programových podujatí v MLD a NM LH 
Správa TANAPu, Tatranská Štrba - spoluorganizátor súťaže Poľovníctvo a príroda  
DFS Ďumbier - spolupráca pri rekonštrukcii krojových súčiastok ľudového odevu z Liptovskej Kokavy 
Klaster Liptov - prezentácia  
Občianske združenie PLŽ - spolupráca pri príprave podujatí, údržbe expozície depa a prevádzky trate PLŽ 
Štátny oblastný archív v Bytči - pobočka Lipt. Mikuláš - odborná spolupráca a konzultácie 
Informačné centrá v mestách Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok - spolupráca pri 
propagácii expozícií, výstav a podujatí 
VCC Tatranský Oldtimer - spolupráca pri organizovaní zrazu veteránov v MLD 
Club Škoda 110R - spolupráca pri organizovaní zrazu veteránov v MLD 
MAS Horný Liptov - spolupráca na úrovni regionálnych aktivít 
Vidiecky parlament  - organizovanie podujatia Bačovské dni 
MAS Terchovská dolina - organizovanie podujatia Bačovské dni  
Mesto Žilina - organizovanie podujatia Bačovské dni 
Rotaryclub Žilina - organizovanie podujatia Bačovské dni 
  

8.3. Medzinárodná spolupráca (názov organizácie, typ spolupráce) 
 

Spolek chovatelú slovenského čuvača v Českej republike - spolupráca pri organizovaní Medzinárodnej 
výstavy slovenských čuvačov 
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów Gorlice - spolupráca na projekte OTVORENÉ MÚZEÁ - 
rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií na poľsko-slovenskom pohraničí - vedúci partner 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - spolupráca na projekte OTVORENÉ MÚZEÁ - rozšírenie 
programových možností kultúrnych inštitúcií na poľsko-slovenskom pohraničí 
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec - spolupráca na projekte 
OTVORENÉ MÚZEÁ - rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií na poľsko-slovenskom 
pohraničí a spolupráca na príprave  schváleného mikroprojektu "Bohu na chválu, ľuďom na úžitok" 
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach - spolupráca na projekte OTVORENÉ MÚZEÁ - 
rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií na poľsko-slovenskom pohraničí 



Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej - spolupráca na projekte OTVORENÉ MÚZEÁ 
- rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií na poľsko-slovenskom pohraničí 
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem - spolupráca na projekte OTVORENÉ 
MÚZEÁ - rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií na poľsko-slovenskom pohraničí 
Dychová skupina dobrovoľného hasičského zboru Polanka Wielka z Poľska, 
Dobrovoľný hasičský zbor z okresu Opava 
Svaz českých fotografů - spolupráca pri výstave 100 let očima fotografů 
 
9. Riadiaca a kontrolná činnosť 

 
9.1. Vnútorná kontrola (výsledky auditu) 
 

Audit odborných pracovníkov Liptovského múzea v Ružomberku (vlastivedného oddelenia) a ani 
pracovníkov Liptovského múzea v Ružomberku (oddelenia správy objektov a vysunutých pracovísk 
a expozícií a vlastivedného oddelenia) zaradených v čiastočnom úväzku na pracovné pozície konzervátor 
alebo reštaurátor sa v roku 2020 neuskutočnil. 
 

9.2. Vonkajšia kontrola (útvar hlavného kontrolóra ŽSK, NKÚ, ...) 
 

V požadovanom termíne Liptovské múzeum v Ružomberku k výsledkom z kontroly BOZP vykonanej  
od 17.6.2019 do 24.6.2019 zaslalo Slovenskému odborovému zväzu verejnej správy a kultúry, Republiková 
centrála Bratislava, Odstránenie nedostatkov z kontroly BOZP. Všetky nedostatky boli odstránené okrem 
časti nedostatkov v bode 5, nakoľko sa to z dôvodu pandemickej situácie nepodarilo dodávateľsky 
zrealizovať. 
 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekciou programov cezhraničnej spolupráce, bola 
dňa 16.3.2020 vykonaná kontrola v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a doplnení niektorých zákonv v znení neskorších predpisov na projekt „Otvorené múzeá - rozšírenie 
programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko - slovenskom pohraničí“ v rámci operačného 
programu Interreg V-A Poľsko - Slovenské republika 2014 - 2020. Kontrolou bolo odsúhlasené pokračovať 
vo finančnej operácii.  
 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekciou programov cezhraničnej spolupráce, bola 
dňa 21.5.2020 vykonaná kontrola v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a doplnení niektorých zákonv v znení neskorších predpisov na projekt „Liptovské múzeum v Ružomberku - 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny“ v rámci operačného programu 
Interreg V-A Poľsko - Slovenské republika 2014 - 2020. Kontrolou boli identifikované zistenia, ktoré 
nemali vplyv na priebeh ani výsledok verejného obstarávania a bolo odsúhlasené pokračovať vo finančnej 
operácii.  
 
Útvarom hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja bola v dňoch od 15.10.2020 do 22.10.2020 
vykonaná kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku v zmysle Správy o výsledku kontroly v zmysle ustanovenia § 20 až 22 zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhotovenej 4.12.2017. Výsledkom 
kontroly boli klasifikované tri kontrolné zistenia a uložené lehoty na vypracovanie opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a následne na vypracovanie zoznamu splnených 
opatrení do 29.1.2021. 
 



 
10. Projektová činnosť 

 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov projektu 
Cieľ projektu, 
stručný opis 

Finančný zdroj, 
program, 

podprogram 

Skutočné náklady projektu v EUR 

Termín realizácie Poznámka 
Získaná 
dotácia 

Zdroje zo 
ŽSK 

Vlastné zdroje Ostatné Spolu 

Tlačiarenská čerň 
v liptovskom 
Ružomberku 
 

Zámerom projektu bola 
realizácia výstavy, ktorá 
komplexne predstavila pestrú 
produkciu ružomberských 
tlačiarov a vydavateľov od 
vzniku prvej tlačiarne v roku 
1884 až do ich zoštátnenia v 
roku 1948. 

Fond na 
podporu 
umenia, 
Program: 5 
Pamäťové a 
fondové 
inštitúcie 
5.2.1 Vedecko-
výskumná a 
prezentačná 
činnosť - múzeá 
 

4 500,00 530,00   5 030,00 máj - december 2020 

 

Umenie a umelci 
Liptova v dlhom 
storočí 

Cieľom projektu bola 
realizácia výstavy, ktorá 
predstavila umelcov 
pochádzajúcich z Liptova 
a prezentovala zbierkové 
predmety z fondu výtvarného 
umenia, ktoré stvárnili krásy 
Liptova. 

Fond na 
podporu 
umenia, 
Program: 5 
Pamäťové a 
fondové 
inštitúcie 
5.2.1 Vedecko-
výskumná a 
prezentačná 
činnosť - múzeá 

3 000,00 700,00   3 700,00 máj - november 2020 

 

Reštaurovanie 
obrazu Jána 
Jakuba 
Löwenberga 

Cieľom projektu bolo 
reštaurovanie diela - 
olejomaľby s obrazom Jána 
Jakuba Löwenberga, 
sliezskeho grófa, generála 
cisárskeho vojska a tajného 
radcu Jozefa I. Habsburského a 
Karola III. Habsburského. 

Fond na 
podporu 
umenia, 
Program:  
5.4.1 Odborné 
ošetrenie 
zbierkových 
fondov 
 

7 500,00 835,00 15,00  8 350,00 august 2020  - apríl 2021 

 

Bohu na chválu, 
ľuďom na úžitok 

Popularizácia dobrovoľných 
hasičských zborov v poľsko - 
slovenskom pohraničí. Cieľom 
projektu bola revitalizácia 
hasičskej expozície vrátane 

Program 
cezhraničnej 
spolupráce 
Interreg V-A 
Poľsko-

57 351,94 3 373,66  ŠR - 6 747,28 67 472,88 2019 - 2021  



výmeny šindľovej krytiny na 
troch objektoch MLD 
v Pribyline, realizácia putovnej 
výstavy a odbornej 
konferencie. 

Slovensko 
2014-2020 
 

OTVORENÉ 
MÚZEÁ -
rozšírenie 
programových 
možností 
kultúrnych 
inštitúcií na 
poľsko-
slovenskom 
pohraničí 

Predmetom projektu bolo 
vytvorenie oddychovo -
relaxačnej zóny v areáli Múzea 
liptovskej dediny v Pribyline. 
Projekt riešil vybudovanie 
senzorického chodníka – 
„kyslíkovej dráhy“ 
a oddychovej zóny v okolí 
jestvujúceho jazera. Riešenie 
počítalo najmä s úpravou 
priestranstiev a zelene, 
výstavbou a rekonštrukciou 
chodníkov, osadením prvkov 
drobnej architektúry, 
vybudovaním objektu 
rozhľadne. 

Program 
cezhraničnej 
spolupráce 
Interreg V-A 
Poľsko-
Slovensko 
2014-2020 
 

198 715,14 11 689,13  ŠR - 23 378,26 233 782,53 2018 - 2021  



10.1. Sponzorské príspevky finančné 
Vzhľadom na výpadok príjmov širokého spektra podnikateľských subjektov a obmedzenej činnosti 
v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa Liptovskému múzeu v Ružomberku v roku 2020 nepodarilo 
získať sponzorské príspevky finančného charakteru. 
 

10.2. Sponzorské príspevky nefinančné 
 1. MONDI SCP, a.s. Ružomberok - 5 krabíc kancelárskeho papiera 
 2. Anna Beťková - rekvizita 
 3. Anna Hollá - zbierkové predmety / pomocný fond 
 4. Ján Batiz -  zbierkové predmety / pomocný fond 
 5. Ján Devečka - úžitový textil - ženský kroj z obce Sokolče 
 
11. Múzejná pedagogika a vzdelávanie (typ podujatia, počet) 
 
Kultúrno - vzdelávacie podujatia Počet podujatí Počet návštevníkov Z toho neplatiacich Náklady Príjmy 
Vzdelávacie programy 41 952 58 97,85 € 907,20 € 
Prednášky a besedy 36 423 10 0,00 € 317,25 € 
Kultúrne podujatia 5 5 780 1 214 1 033,82 € 21 003,66 € 
Tvorivé dielne 71 665 84 140,72 € 573,00 € 
Iné podujatia 2 126 113 0,00 € 61,00 € 
Spolu 155 7 946  1 479 1 272,39 € 22 862,11 € 

 
12. Personálie 

 
12.1. Počet a zloženie zamestnancov (fyzický stav) 

 
Pracovné zaradenie: Odbor (k prac. zaradeniu): Ukončené vzdelanie: Počet: 

Digitalizácia, správca siete PC  Vyššie odborné vzdelanie 1 

Dokumentátor a fotoarchív  Úplné stredné vzdelanie 1 

Dokumentátor, kustód, starostlivosť o ZF  Vysokoškolské vzdelanie 1. stup. 1 

Ekonóm   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Chovateľ MLD, denný strážnik  Vyššie odborné vzdelanie 1 

Kancelársky a manip. zamestnanec  Úplné stredné vzdelanie 1 

Knihovník, archív  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Kurátor - etnológ etnológ Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Kurátor - historik historik Vysokoškolské vzdelanie 3. stup. 1 

Kurátor - historik historik Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Kurátor - archeológ archeológ Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Kurátor - historik, vedúci odd. historik Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Kurátor - prírodné vedy prírodné vedy Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

KVČ  Úplné stredné vzdelanie 1 

KVČ, administratívny pracovník  Úplné stredné vzdelanie 1 

KVČ, kustód etnografických zbierok  Úplné stredné vzdelanie 1 

KVČ, lektor  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 2 

KVČ, sekretárka  Úplné stredné vzdelanie 1 

KVČ, prezentačná a expozičná činnosť  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

KVČ, vedúci  Vysokoškolské vzdelanie 1. stup. 1 

Lektor, KVČ  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Lektor, predaj suvenírov   0 

Lektor, pokladník  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Mzdový a personálny referent  Vysokoškolské vzdelanie 1. stup. 1 

Nočný strážnik  Úplné stredné vzdelanie 1 

Nočný strážnik  Stredné vzdelanie 1 

Odborný konzervátor, správca, vedúci oddelenia  Úplné stredné vzdelanie 1 

Pokladník, KVČ  Úplné stredné vzdelanie 1 

Pomocný konzervátor  Úplné stredné vzdelanie 1 



Pracovné zaradenie: Odbor (k prac. zaradeniu): Ukončené vzdelanie: Počet: 

Programový, marketingový a PR manažér  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Predaj vstupeniek a suvenírov, sprievodca  Úplné stredné vzdelanie 1 

Projektový manažér  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Riaditeľ  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Správca kostol Ludrová, lektor  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Správca fondu PLŽ  Stredné vzdelanie 1 

Správca hradu Likava, konzervátor  Úplné stredné vzdelanie 1 

Správca Havránok, lektor   Stredné vzdelanie 1 

Starostlivosť o ZF, zhot. replík  Úplné stredné vzdelanie 1 

Účtovník   Úplné stredné vzdelanie 1 

Údržbár, konzervátor  Úplné stredné vzdelanie 1 

Údržbár MLD, denný strážnik  Stredné vzdelanie 1 

Upratovačka   Stredné vzdelanie 2 

Upratovačka   Základné vzdelanie 1 

Uvádzač, zriadenec v kult. zariadení  Základné vzdelanie 1 

Vedúci lektor  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Vedúci pokladník, KVČ  Úplné stredné vzdelanie 1 

Výtvarník, reštaurátor  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Zodpovedný zástupca za prev. dráhy PLŽ  Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Zodpovedný zástupca za prev. dopravy na dráhe 
PLŽ 

 Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Spolu:   50 

 
12.2. Pohyb pracovníkov 

Noví - 8 
Odišli - 12 
 

12.3. Práca s dobrovoľníkmi 
Pri Liptovskom múzeu v Ružomberku pracujú dobrovoľníci, ktorí spolupracujú pri rôznych 
výstavných a programových projektoch. Spolu ich je 41. 
 
Práca s dobrovoľníkmi v Liptovskom múzeu v Ružomberku: 10 
Občianske združenie FOTOFORUM Ružomberok - 10 členov 
 
Práca s dobrovoľníkmi v Múzeu liptovskej dediny Pribylina: 12 
OZ Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici - 12 členov 
 
Práca s dobrovoľníkmi v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok: 19 
Kolektív - ART štúdio Liptovský Hrádok - neprofesionálni tvorcovia - 10 osôb 
MŠ Pribylina – spolupráca pri programe Vianočná rodina – 8 osôb 
Igor Littva - spolupráca pri programe Vianočná rodina – 1 osoba 
 
Práca s dobrovoľníkmi v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš: 0 
 

12.4. Občianske združenia pracujúce pri organizácii 
- OZ Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici 
- OZ FOTOFORUM Ružomberok 
 

12.5. Ocenenia organizácie a jej pracovníkov 
V roku 2020 nebol ocenený žiadny pracovník. 
 
 
 



13. Hospodárenie organizácie 
 
13.1. Rozpočet - bežný a kapitálový transfer 

 
schválený rozpočet - ŽSK 
suma celkového rozpočtu na rok 2020 - BV   774 368,00 € 

BV 
zdroj 
41       

610       543 182,00 € 
620 189 842,00 € 
630       41 344,00 € 
640 0,00 € 

KV                                                 
700 

zdroj 
52     222 500,00 € 

BV a KV spolu     996 868,00 € 
 
 
Bežné výdavky 
 
Pre rok 2020 nám bol schválený bežný transfer v sume 774 368,00 € ( zdroj 41) na tieto rozpočtové 
položky:    
                   - mzdy, platy (610)                                                                     543 182,00 € 
                   - poistné a príspevok do poisťovní (620)                                   189 842,00 € 
                   - tovary a služby (630)                                                                 41 344,00 € 
                      z toho účelovo určené položky: 
                       archeologický výskum Liptovského múzea                               7 000,00 € 
                       rekreačné poukazy pre rok 2020                                              11 000,00 € 
                    -bežné transfery (640)                                                                          0,00 € 
 
 
Rozpočtovými opatreniami boli upravené bežné výdavky  nasledovne : 
03.03.2020    1. úprava  rozpočtu - BV                                                          8 000,00 € 
                      -  bežné výdavky k projektu OP Cezhraničná spolupráca PL-SK  
                         Otvorené múzeá PLSK.01.01.00-12-0098/17 (630)            8 000,00 € 

                       
                                     
04.06.2020   1. úprava rozpočtu  - BV                                                          12 050,00 €                            
                      -   bežné výdavky k projektu OP Cezhraničná spolupráca PL-SK  
                          Otvorené múzeá PLSK.01.01.00-12-0098/17 (630)             2 850,00 € 
                     -  bežné výdavky k projektu OP Cezhraničná spolupráca PL-SK  
                        Interreg V-A- PL-SK 2014-2020 INT/ET/TAT/III/B/0183  
                        „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“ (630)                             9 200,00 € 
 
04.06.2020   1. úprava rozpočtu - BV                                                                768,00 € 
                     - poistné a príspevky do poisťovní (620)                                      199,00 € 
                     - transfery na odchodné (640)                                                       569,00 € 
 
17.07.2020    2. úprava rozpočtu - BV     4 790,00 € 
                      - spolufinancovanie k dotáciám z FPU (630)                           1 230,00 € 
                      - spolufinancovanie k dotácii z MK SR (630)                          3 560,00 € 
   



28.09.2020    3. úprava rozpočtu - BV        835,00 € 
                      - spolufinancovanie k dotácii z FPU (630)                                  835,00 € 
26.11.2020    4. úprava rozpočtu - BV                                                          - 3 181,00 € 
                     - mzdy, platy (610)                                                                   - 2 263,00 € 
                     - poistné a príspevky do poisťovní (620)                                    - 791,00 € 
                     - tovary a služby (630)                                                                - 127,00 € 
   
23.12.2020    úprava rozpočtu - BV                                                                      0,00 € 
                     - mzdy, platy (610)                                                                 -  8 400,00 € 
                     - poistné a príspevky do poisťovní (620)                               - 15 400,00 € 
                     - tovary a služby - opravy a údržba (630)                                23 800,00 € 
 
23.12.2020   úprava rozpočtu  - BV                                                                       0,00 €                            
                      -   bežné výdavky k projektu OP Cezhraničná spolupráca PL-SK  
                          Otvorené múzeá PLSK.01.01.00-12-0098/17 (630)            - 1 000,00 € 
                     -  bežné výdavky k projektu OP Cezhraničná spolupráca PL-SK  
                        Interreg V-A- PL-SK 2014-2020 INT/ET/TAT/III/B/0183  
                        „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“ (630)                              1 000,00 € 
                      
 
Kapitálové výdavky 
 
Prostriedky schválené k projektu OP Cezhraničná spolupráca PL-SK  
Otvorené múzeá PLSK.01.01.00-12-0098/17 
Kapitálový transfer (položka 700) na realizáciu projektu (zdroj 52)             222 500,00 € 
 
 
Rozpočtovými opatreniami boli upravené kapitálové výdavky  nasledovne: 
 
04.06.2020   1. úprava rozpočtu  - KV – zdroj 41                                           43 000,00 €                                                        
                     -  kapitálové výdavky k projektu OP Cezhraničná spolupráca PL-SK  
                        Interreg V-A- PL-SK 2014-2020 INT/ET/TAT/III/B/0183  
                        „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“ (700)                             43 000,00 € 
 
23.12.2020   úprava rozpočtu - KV  - zdroj 41                                              12 960,00 € 
                     - kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu „realizácia výťahu 
                       a bezbariérového vstupu v Liptovskom múzeu v Ružomberku“ 
                      / hlavná budova LMR/ (700)                                                    12 960,00 € 
 
Výsledný rozpočet po úpravách a preklasifikácii – ŽSK 
 
suma celkového rozpočtu na rok 2020 - BV   797 630,00 € 

BV 
zdroj 
41       

610       532 519,00 € 
620 173 850,00 € 
630       90 692,00 € 
640 569,00 € 

KV 700       278 460,00 € 
z toho zdroj 52     222 500,00 € 
z toho zdroj 41     55 960,00 € 



KV 700 na rok 2020 spolu po úprave   278 460,00 € 
BV a KV spolu     1 076 090,00€ 

Okrem zdrojov poskytnutých zo Žilinského samosprávneho kraja a vlastných zdrojov hospodárilo  
Liptovské múzeum v Ružomberku v roku 2020 aj s dotáciami z Ministerstva kultúry SR, Fondu na 
podporu umenia a Pôdohospodárskej platobnej agentúry . 
 
Dotácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry na rok 2020 – zdroj 111   
                   - chov oviec                                                                                136,50 € 
Použité na úhradu nákladov spojených s chovom oviec v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. 
 
Zmluvy o dotácie – Bežné výdavky – Ministerstvo kultúry SR- zdroj 111 
 
1. Zmluva č. MK-3140/2020/3.2 Kultúrne poukazy 
V roku 2020 sme získali 3 634 ks kultúrnych poukazov. Sumu 3 634,00 € sme použili na úhradu 
nákladov za energie. 
 
2. Zmluva č. MK-4755/2019-423 - dotácia na rok 2020 - Reštaurátorské práce na rímsko-
katolíckom kostole Všetkých Svätých Ludrová - Kút, NKP č. 350/1 - reštaurovanie 
exteriérových fasád - II. etapa + obnova okien 
Dotáciu vo výške 5 500,00 € sme vrátili v plnej výške z dôvodu zdĺhavého procesu verejného 
obstarávania a s tým súvisiaceho krátkeho času na realizáciu prác pri zohľadnení všetkých 
reštaurátorských  a konzervátorských postupov.  
 
Zmluvy o dotácie - Bežné výdavky - Fond na podporu umenia - zdroj 11H 
 
1. Zmluva č. 20-521-01886 - Tlačiarenská čerň v Liptovskom Ružomberku 
Poskytnutá dotácia :                                 4 500,00 € 
Spolufinancovanie                                      530,00 € 
Projekt bol zrealizovaný do konca roka 2020 v celkovej sume 5 031,57 € a to: 
Dotácia                                                     4 500,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie  ŽSK                             530,00 € - zdr. 41 
                                Vlastné                            1,57 € - zdr. 46 
Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov a poplatkov. 
 
2. Zmluva č. 20-521-01877 - Umenie a umelci Liptova v dlhom storočí 
Poskytnutá dotácia                                 3 000,00 € 
Spolufinancovanie                                    700,00 € 
Projekt zrealizovaný do konca roka 2020 v celkovej sume 3 701,01 € a to: 
Dotácia                                                    3 000,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie  ŽSK                           700,00 € - zdr. 41 
                                vlastné               1,01 € - zdr. 46 
Výnosy z dotácie nie sú - náklady na realizáciu projektu boli vyššie ako predpokladané príjmy. Náš 
bankový účet  je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov a poplatkov. 
 
3.Zmluva č. 20-541-02759 - Reštaurovanie obrazu Jána Jakuba Lőwenberga 
Poskytnutá dotácia                          7 500,00 € 
Spolufinancovanie                             835,00 € 
 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2020. Uhradená časť vo výške 20% z celkovej ceny za 
vykonanie diela 8 350,00 € - t.j. 1 670,00 € a to:  
Dotácia                                              820,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                    835,00 € - zdr. 41 



                               vlastné                  15,00 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 6 680,00 € bude použitá na úhradu v roku 2021 v zmysle zmluvy po 
dokončení diela. Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet  je v štátnej pokladnici vedený bez 
úrokov a poplatkov. 
 
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2020 
 
Dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  - zdroj 1AC1, 1AC2 
chránené pracoviská  zriadené LMR spolu vo výške 3 528,68 € v nasledovnom členení:                      
                                                                                                            
                                                                  mzdové náklady (610)                      2 999,38 €                          
                                                                  poistné fondy (620)                             529,30 €  
Skutočne sme mohli vyčerpať                  spolu                                                 3 528,68 € 
                                                                   
Uvedené prostriedky sme nevyčerpali, na konci roka 2020 boli presunuté ako nevyčerpané na účet 
384. 

 
14.  Čerpanie rozpočtu 

 
Bežné výdavky 
V roku 2020 nám bol schválený rozpočet výnosov /príjmov v sume  1 020 368,00 €. 
     
Upravený rozpočet výnosov / príjmov na rok 2020 bol vo výške 1 071 740,00 €, skutočnosť 
k 31.12.2020 bola na úrovni 1 146 628,58 € (skutočnosť zohľadňuje zostatok finančných 
prostriedkov z predchádzajúceho roka). 
 
Výsledný  upravený rozpočet celkových výnosov/príjmov na  rok 2020 bol  1 071 740,00 €  
v tom:  
Tržby za vlastné výkony                                             240 000,00 € - zdr. 46 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                        6  000,00 € - zdr. 46   
Bežný transfer od zriaďovateľa                                   797 630,00 € - zdr. 41 
Transfery od ostatných subjektov ver. správy    309,00 € - zdr. 72 
 
Vlastné zdroje rozpočtu schválené  246 000,00 € / upravené 246 000,00 € 
a to :  
         Za predaj výrobkov, tovarov a služieb            240 000,00 € /   upravené 240 000,00 € 
         Ostatné výnosy                                                   6 000,00 € /    upravené     6 000,00 € 

- v tom: nájomné                                                6 000,00 € /   upravené      6 000,00 € 
                   
Rozpočet príjmov zo zdrojov 41, 72 a 46 (zdr. 46 očistený o náhrady poistného plnenia a iné  
platby) sme splnili v sume  1 118 829,40 € (skutočnosť k 31.12.2020),  z toho vlastné príjmy boli 
vo výške 340 240,50 €. 
 
- na nájomnom sme získali                         10 336,06 € 
- na vstupnom sme získali                         291 664,07€ 
 
pre porovnanie:  v  roku 2019 sme získali 
- na nájomnom                                               8 864,28 € 
- na vstupnom                                            300 103,04 € 
 
Pokles príjmov zo vstupného súvisí s nariadeným uzatvorením expozícií z dôvodu pandémie 
COVID-19. Napriek tomu si z dôvodu obmedzení v cestovaní do zahraničia zachovala najväčší 



podiel na vstupnom expozícia - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Dopomohla tomu aj 
prevádzka Považskej lesnej železnice, ktorá je súčasťou uvedenej expozície. Príjmy z prenajatých 
priestorov plynuli zo zmlúv platných v roku 2020 a taktiež sa podarilo minimalizovať výpadky 
z nich napriek pandémii COVID-19. 
 
Celkový rozpočet  bežných výdavkov na rok 2020 schválený vo výške 1 226 668,00 €  / upravený 
1 277 765,00 €, skutočnosť k 31.12.2020 bola na úrovni 1 045 763,08 €. 
 
Rozpočtové položky sú v nasledovnom členení - najvýraznejšie zdroje ŽSK a vlastné:  
Zdroj 41     - mzdy, platy (610)                                  582 325,00 €  / 571 662,00 € 
                   - poistné a príspevok do poisť.(620)       203 072,00  € / 187 080,00 € 
                   - tovary a služby (630)                              41 344,00 € /    90 692,00 €      
                   najvýznamnejšie položky:  
                          energie (632)                              23 344,00 € / 23 217,00 €                                      
                          opravy, údržba ( 635)                         0,00 € / 29 860,00 € 
                          služby, náhrady   ( 637)             18 000,00 € / 33 535,00 € 
                   - transfery na odchodné  (640)                  0,00 € /      569,00 € 
 
Zdroj 46     - mzdy, platy      (610)                                      0,00 €  /           0,00 € 
                   - poistné a príspevok do poisť.(620)                0,00 € /     3 160,00 € 
                   - tovary a služby (630)                          391 037,00 € / 386 707,00 €      
                   najvýznamnejšie položky:   
                          energie (632)                              77 543,00 € /   78 943,00 €  
                          materiálové vybavenie (633)      66 974,00 € /   67 884,00 €                                     
                          dopravné ( 634)                          13 055,00 € /   13 175,00 € 
                          opravy, údržba   (635)                60 800,00 € /   38 320,00 € 
                          služby, dohody   (637)             167 455,00 € /  182 885,00 € 
                          
   
Skutočnosť nákladov / výdavkov k 31.12.2020 vykazujeme v sume 1 045 763,08 €. 
V tom sú: 
610 mzdy, platy                                                        521 549,78 €  
  z toho kód zdroja 41                                                521 549,78 € 
      
Rozpočet mzdových prostriedkov od zriaďovateľa bol schválený v sume 582 325,00 €, po zmenách 
571 662,00 €. 
Vo výške 3 530,00 € bol v roku 2020 rozpočet po zmenách -  kód zdroja 1AC1, 1AC2 -  príspevky 
od ÚPSVaR na chránené pracoviská. 
Vo výške 19 213,92 € s kódom zdroja 46 boli vyplatené dohody o vykonaní práce, dohody  
o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov (položka 637 027) - pokles oproti 
roku 2019 z dôvodu obmedzenej činnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. 
 
620 poistné a príspevok do poisťovní                  172 644,42 € 
  v tom kód zdroja 41                                               169 565,94 € 
            kód zdroja 46                                                   3 078,48 € 

 
630 tovary a služby                                                349 509,61 € 
v nasledovnom členení najvýznamnejšie položky:                                                            
 632 energie                                                           82 488,61 € 
z toho  kód  zdroja 41                                            23 217,00 € 
            kód zdroja 46                                             55 637,61 €  
            kód zdroja 111                                             3 634,00 € 



Ekonomická klasifikácia 632001 a 632002 vo výkaze FIN 1-12, kde sú zúčtované aj zaplatené 
záväzky a pohľadávky roku 2019. 
 
633 materiál                                                           36 697,32 € 
634 dopravné                                                           9 570,19 € 
635 opravy, údržba                                                55 687,17 € 
637 služby                                                            160 707,12 € 
 
Kapitálové výdavky 
 
Kapitálový transfer schválený s kódom zdroja 52: 222 500,00 € - projekt Otvorené múzeá  
PLSK.01.01.00-12-0098/17 „Liptovské múzeum v Ružomberku - Múzeum liptovskej dediny 
v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny“ čerpaný v roku 2020 vo výške 208 871,32 €. 
 
Kapitálový transfer schválený s kódom zdroja 41: 43 000,00 € - projekt OP Cezhraničná 
spolupráca PL-SK Interreg V-A- PL-SK 2014-2020 INT/ET/TAT/III/B/0183 „Bohu na chváľu, 
ľuďom na úžitok“ - výmena šindľovej krytiny v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline / požiarna 
zbrojnica Jalovec, humno Paludza, zadný trakt zrubového domu / čerpaný v roku 2020 vo výške 
35 472,00 €. 
 
Kapitálový transfer schválený s kódom zdroja 41: 12 960,00 € - projektová dokumentáciu 
„realizácia výťahu a bezbariérového vstupu v Liptovskom múzeu v Ružomberku“ ( hlavná budova 
LMR)  čerpaný v roku 2020 vo výške 12 960,00 €. 
 
Celkový rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020 schválený vo výške 222 500,00 € / upravený 
278 735,00 €, skutočnosť k 31.12.2020 bola na úrovni 258 033,32 €. 
 
 

14.1. Príjmy, výnosy 

Príjmy, výnosy z vlastnej činnosti 
Osobné náklady 762 702,82 € 
Prevádzkové náklady 440 777,81 € 
Celkové vlastné príjmy LMR 326 682,63 € 

 
Tržby zo vstupného  

Liptovské múzeum Ružomberok  3 176,25 € 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline  229 146,50 € 
Čierny orol Liptovský Mikuláš 2 137,40 € 
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok 1 496,50 € 
Roľnícky dom Vlkolínec 5 529,42 € 
Banícky dom Vyšná Boca 100,00 € 
Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok 141,00 € 
Archeoskanzen Havránok 23 960,40 € 
Hrad Likava 24 634,00 € 
Gotický kostol všetkých svätých Ludrová - Kút 1 342,60 € 
Spolu 291 664,07 € 

 
Príjmy z nájomného  

Ružomberok - kotolňa CZT 75,28 € 
Bukovina  210,78 € 
Čierny orol Liptovský Mikuláš 1 174,86 € 



Múzeum liptovskej dediny Pribylina 8 450,00 € 
Roľnícky dom Vlkolínec 1 500,00 € 
Iné nájmy 100,00 € 
Spolu 11 510,92 € 

 
14.2. Náklady na hlavnú činnosť 

elektrická energia 28 018,13 € 
teplo - para 29 087,55 € 
teplo - plyn 12 616,66 € 
vodné, stočné 1 581,22 € 
telekomunikačné služby 4 917,19 € 
cestovné 2 872,33 € 

 
14.3. Mzdové náklady 

Schválený prepočítaný limit pracovníkov 47 sme neprekročili (51 pracovníkov vo fyzických 
osobách). Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 43,9, vo fyzických osobách 
47,7. Dve zamestnankyne čerpajú rodičovskú dovolenku. Evidenčný počet pracovníkov vo 
fyzických osobách k 31.12.2020 je 46 osôb. Rozpočet mzdových prostriedkov z prostriedkov 
zriaďovateľa 532 519 €. Skutočnosť čerpania mzdových prostriedkov bola 532 519,00 €.  
Priemerná mzda prepočítaná na plný úväzok vyšla v sume 1013,16 €, v roku 2019 bola 844,42 €,  
z toho v základnej skupine vyšla 899,11 €, v roku 2019 bola 779,06 vo zvýhodnenej skupine  vyšla 
1119,68 €, v roku 2019 bola 878,50. V roku 2020 nebolo vyplatené odstupné alebo odchodné. 
 

14.4. Tvorba odpisov a finančné krytie 
Zavedením akruálneho účtovníctva v roku 2008 bol v našej organizácii zmenený odpisový plán. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 
Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania sa používa 
rovnomerná. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
 

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 
1 2 až 5 50% až 20% 
2 8 12,5%  
3 20 5% 
4 20 5% 
5 20 až 40 5% a 2,5% 
6 80 1,25% 

 

Daňové odpisy v roku 2020   397 702,83 € 

Účtovné odpisy v roku 2020  137 973,10 € 

Odpisy boli čiastočne finančne kryté. 

 
15. Stavebno-technický stav 

 
15.1. Objekty v správe organizácie - aktuálny stav 

 

Názov objektu Súpisné číslo 
Parcelné 
číslo 

Číslo 
LV 

Aktuálny stavebno-technický stav 

Liptovské 
múzeum v 

1370 
1072, 
1071/2, 

1625 
Historická budova, hlavné sídlo múzea, v ktorej sú stále expozície vlastivedného 
charakteru, výstavná sála, knižnica a registratúrne stredisko, pracovne a časť 



Názov objektu Súpisné číslo 
Parcelné 
číslo 

Číslo 
LV 

Aktuálny stavebno-technický stav 

Ružomberku 
 

1073/4, 
1073/2 

depozitárov. V objekte od roku 2007 pokračovala stavba „ Prístavba a nadstavba
Liptovského múzea “. Ukončením stavebných prác boli vybudované v podkroví 
nové výstavné, expozičné, pracovné a viacúčelové priestory, ktoré boli 
slávnostne sprístupnené v októbri 2009. V rámci stavby boli rekonštruované 
sociálne zariadenia pre návštevníkov a zamestnancov. Novým objektom 
vybudovaným v roku 2009 je bezpečnostné únikové schodisko ako prístavba 
k budove múzea. Kolaudácia stavby bola vykonaná začiatkom roka 2009.  
Stav - napriek vykonaným stavebným a rekonštrukčným prácam naďalej 
evidujeme závažné stavebné nedostatky objektu - poškodené hlavné vstupné 
schodisko klesaním podložia, zatekanie depozitu archeológie pri prívalových 
dažďoch popri vstupnom schodisku, nevyhovujúce inžinierske siete a inštalácie 
v budove. Múzeum je vybavené zabezpečovacím systémom a v podkroví 
a únikovom schodisku aj EPS. Začiatkom roka 2010 objekt postihli dve havárie
(prasknutý prívod vody v rekonštruovaných sociálnych zariadeniach na 1. 
poschodí budovy a havária strešných zvodov a zatopenie celého II. poschodia). 
Na základe týchto skutočností bolo realizované osadenie elektrického 
vykurovania odtokových zvodov a žľabov. Čiastočne pri realizácii vykurovania 
žľabov boli opravené niektoré časti žľabov a zvodov, bol v roku 2011 
zabezpečený orezanie konárov lipy, ktorá tieto zvody ohrozovala. V roku 2012 
bol realizovaný projekt na modernizáciu kamerového systému vo vybraných 
expozíciách múzea s výstupom pre obsluhu. V roku 2013 bola zrealizovaná 
rekonštrukcia rozvodov kúrenia, zateplenie potrubia a výmena radiátorov 
v pracovniach a priestoroch suterénu. Tak ako každý rok aj v tomto roku boli 
vykonávané priebežné opravy a údržba vlastnou činnosťou. Bol vykonaný náter 
nájazdu pre imobilného pracovníka, bol vykonaný odber vzoriek poškodenej 
vydutej podlahy vo výstavnej sále za účelom analýzy. Analýza potvrdila 
pôsobenie drevomorky v podlahových konštrukciách výstavnej sály. Bola 
vykonaná čiastočná lokálna sanácia podlahy technológiou mikrovlnného 
žiarenia. Na prelome rokov 2014 - 2015 bola uskutočnená výmena okien na celej 
budove, repasácia vstupných dverí, rekonštrukcia oplechovania ríms zvodov, 
náter strešnej krytiny na prístavbe, realizovaná zmena osadenia mreží 
v suterénnych priestoroch. Z dôvodu výmeny okien bola vykonaná demontáž 
výstavných prvkov (panely, vitríny, sklá), elektrifikácie, podlahových krytín 
a presun zbierkových predmetov vo všetkých expozíciách, depozitároch 
a pracovniach. Po ukončení stavebných prác súvisiacich s výmenou okien sa 
pristúpilo k maľovaniu expozičných priestorov a pracovní. Boli vykonané práce 
na uvedení expozícií do pôvodného stavu, čiastočne reinštalovaná expozícia 
A. Hlinku a komplexne reinštalovaná expozícia História výroby papiera. S tým 
boli spojené práce s presunom zbierok, vitrínových prvkov, osvetlenia, 
kamerového systému a pod.. Dodávateľsky boli realizované opravy oporných 
múrov vstupného schodiska. Nakoľko bola neúspešná čiastočná lokálna sanácia 
podlahy technológiou mikrovlnného žiarenia vo výstavnej sále, pristúpili sme 
k postupnej likvidácii drevného odpadu vzniknutého pôsobením drevokaznej 
huby. V priebehu roka 2016 bola vykonaná analýza vzoriek deštruovanej 
podlahy a jej podložia z hľadiska pôsobenia drevokaznej huby. Neskôr bolo 
vykonané odstránenie parketového zvršku spodnej drevenej konštrukcie 
a vykonaná hĺbková sonda podložia. V roku 2017 sa vykonala minikamerou 
sondáž vetracích priestorov vo výstavne sále, na základe ktorej sa zrealizovala 
sústava vetracích šácht pre odvetranie výstavnej sály. Realizovala sa 
rekonštrukcia výstavnej sály, demontáž podlahy, odvoz kontaminovanej drevnej 
hmoty a podložia, izolácia, drenáž, biochemická sanácia podložia, vysúšanie, 
sanačné zvislé omietky, montáž dlažby, parkiet, radiátorov. V novobudovanej 
expozícii archeológie bolo vykonané maľovanie priestoru, predbežný rozvod 
elektroinštalácie, montované sadrokartónové konštrukcie vitrín a panelov. 
V roku 2018 bola realizovaná montáž výstavných prvkov a závesných systémov 
v rekonštruovanej výstavnej sále. Z dôvodu zatekania v podkroví sa vykonali 
práce na úprave strešného oplechovania a tesnenia okolo strešných okien. 
Pokračovalo sa v budovaní archeologickej expozície - povrchová úprava 
parketovej podlahy a ďalšie doplnenie výstavných prvkov. V roku 2019 bola 
dobudovaná expozícia archeológie. Po prívalových dažďoch a krupobití došlo 
k poškodeniu maľoviek pracovísk a zničeniu strechy nad vchodom do prístavby 
k budove. Na základe poistnej udalosti boli realizované práce na maľovaní 
poškodených priestorov a výmena strešnej krytiny. Koncom roka 2019 sa 
uskutočnila rekonštrukcia hygienických zariadení na prízemí budovy a pri 
konzervátorskej dielni. V roku 2020 došlo k presunu fondov fotoarchívu 
z dôvodu zavlhnutia priestoru prístavby v rámci neho bolo vykonané obkopanie 
základov a drenáž pre odvod podzemnej vody. Okrem toho bola vymaľovaná 
výstavná sála a vykonaná montáž závesného systému. Počas roka sa 
zabezpečovala pravidelná údržba a menšie opravy vlastnou činnosťou - čistenie a 
údržba strechy a zvodov, žľabov a funkčnosti strešných vyhrievacích káblov, 
montáž mriežok proti hniezdeniu holubov, kosenie, odhrabávanie snehu.  Podľa 
harmonogramu boli vykonávané kontroly a revízie EZS, EPS, hydrantov, 
hasiacich prístrojov, elektrických zariadení a bleskozvodov a preventívne 
prehliadky požiarnej ochrany a bežné opravy elektrického, vodárenského 
a kúrenárskeho zariadenia, deratizácia priestorov.  



Názov objektu Súpisné číslo 
Parcelné 
číslo 

Číslo 
LV 

Aktuálny stavebno-technický stav 

Depozitár 
Kalvárska 

928 
1152 - 
1153 

1625 

Objekt pôvodne slúžil ako administratívne pracovisko múzea. Od roku 2004 sa 
postupne menil účel jeho využitia. V roku 2008 bolo z dôvodu havarijného stavu 
kotolne zrušené vykurovanie plynom a riešené len temperovanie objektu 
elektrickým vykurovaním na zvýhodnenú tarifu. Z tohto dôvodu bola kompletne 
rekonštruovaná elektroinštalácia. Boli vykonané opatrenia na zvýšenie 
bezpečnosti objektu - reinštalácia EZS, montáž mreží na okná a dvere. Objekt 
slúži ako depozitár nábytku, galerijného umenia, zbierkových fondov 
historického a národopisného oddelenia. Vonkajší stav fasády pôsobí ošumelo 
a havarijne, potrebná je výmena a pretože rekonštrukcia okien a izolácia 
základov. Objekt je výhodne situovaný z hľadiska civilnej obrany a jeho 
súčasťou je aj priestorová rezerva - záhrada vhodná na výstavbu objektu 
centrálneho depozitára Liptovského múzea v Ružomberku, nakoľko súčasné 
depozitáre a knižničné priestory v suteréne historickej budovy sú ohrozené 
vodou - havárie, povodne, atď.. V roku 2011 bola čiastočne realizovaná oprava 
zadného oplotenia objektu. V roku 2012 sme vlastnou činnosťou opravili odtoky 
zvodov, vyrezali strom ohrozujúci strechu a kabeláž elektronických 
zabezpečovacích systémov. V roku 2014 sa zrealizoval projekt na zvýšenie 
bezpečnosti objektu spolu s modernizáciou EZS. Bolo vykonané odvodnenie -
odkopanie príjazdových panelov k zabráneniu vlhnutiu múrov. V roku 2017 
prebehla oprava stavebnotechnického stavu objektu – odkopanie základov 
zadného traktu, drenáž, izolácia, odvodnenie s napojením na kanalizačnú sieť, 
úprava vonkajších a vnútorných omietok, chemická injektáž zvislých 
obvodových múrov, výmena  schodiskového okna s podmurovkou, zvýšenie 
kvality mechanického objektu. V roku 2018 prebehla rekonštrukcia strechy, 
žľabov, úprava strešných okien, modernizácia a rekonštrukcia elektrického 
zabezpečovacieho systému s prenosom na pult centrálnej ochrany Polície SR. 
Vykonala sa racionalizácia uloženia zbierkového fondu presunom zbierok 
výrobou a montážou policových systémov. Z dôvodu ochrany proti slnečnému 
žiareniu sa boli na okná nalepené fólie. Počas roka sa zabezpečovala pravidelná 
údržba a menšie opravy vlastnou činnosťou - kosenie, odhrabávanie snehu. 
Podľa harmonogramu boli vykonávané kontroly a revízie EZS, hasiacich 
prístrojov, elektrických zariadení a bleskozvodov a preventívne prehliadky 
požiarnej ochrany. 

Roľnícky dom 
Vlkolínec, NKP 

9016,9017 
16039-41, 
16043-46 

1625 

Múzeum spravuje objekt dvojdomu s dvorom a hospodárskymi objektmi 
(humno, maštaľ v osade Vlkolínec). V prvej časti dvojdomu je expozícia bývania 
a spôsobu života obyvateľov osady v minulosti. V druhej časti domu je 
informačné centrum na základe zmluvy o prenájme a spolupráci o prevádzke 
expozície s OZ Vlkolínec. V humne bola v roku 2008 inštalovaná expozícia 
z dejín požiarnej ochrany v dolnom Liptove, ktorá vzhľadom na ohrozenie 
exponátov pred krádežou a poškodením bola demontovaná. V roku 2009 bola 
vybudovaná v hospodárskom objekte expozícia tradičných foriem hospodárenia -
poľnohospodárske stroje a náradie. Múzeum s finančnou podporou MK SR 
z grantu Obnov si svoj dom postupne od roku 2004 vymenilo strešnú krytinu na 
dome a hospodárskych objektoch. V roku 2008 vykonalo sanáciu objektu, 
rekonštruovalo podlahu v humne a realizovalo drenáž humna. Z vlastných 
prostriedkov múzeum pravidelne vykonáva vonkajší a vnútorný náter domu. 
Objekt je elektrifikovaný. V novembri 2015 bolo zistené závažné poškodenie 
strešnej nosnej konštrukcie maštale, vykonali sme fixáciu krovu opornou 
konštrukciou. V roku 2016 bola realizovaná oprava a výmena poškodenej 
konštrukcie strechy maštale. Tak ako každý rok aj v tomto roku boli vykonávané 
priebežné opravy a údržba vlastnou činnosťou. V roku 2017 bola vykonaná 
sanácia objektu a jeho drevených kontšrukcií plynovaním proti biologickým 
škodcom. V roku 2018 sme vykonali reorganizáciu prezentácie 
poľnohospodárskej expozície v hospodárskej časti objektu. V roku 2020 boli 
vymenené drevené prvky podlahy vo vstupe do expozície a vykonané nové 
nátery. Po odstránení starých náterov okien a dverí boli realizované nové nátery. 
Podľa harmonogramu boli vykonávané kontroly a revízie EZS, hasiacich 
prístrojov, elektrických zariadení a bleskozvodov a preventívne prehliadky 
požiarnej ochrany. 

Hrad Likava, 
NKP 

2000 2535/3 2495 

Areál hradu v extraviláne obce Likavka, komplex objektov pozostáva z časti 
zrekonštruovaných stavieb - Hunyadyho veža, staticky zabezpečený severný 
palác a objekt južného paláca - ruina, havarijný stav. Návštevníkom je 
sprístupnená časť nádvoria a expozícia vo veži. 
Stav objektu - narušená statika a erozívny rozklad muriva na južnom paláci, 
objekt je bez inžinierskych sietí - voda, odpady, elektrina. Správca každoročne 
na vlastné náklady vykonáva základnú údržbu areálu a nádvoria - čistenie telesa 
hradných múrov od náletových drevín a čistenie prístupových trás. V roku 2010 
sa začala riešiť elektrifikácia hradu, ktorá však bude náročná vzhľadom na 
vzdialenosť, terén a problematiku okolo výstavby diaľnice. V roku 2011 bola 
vykonaná oprava izolácie strechy severného paláca. V roku 2011 sa zistila vážna 
porucha na statike hradného brala, ktorá bola posúdená statikmi aj geológmi 
a klasifikovaná ako havarijný stav. V roku 2012 prebehlo niekoľko jednaní 
s LESY SR a Lesným úradom v Ružomberku ohľadom možnosti realizovania 
výrobu stromov ohrozujúcich teleso hradu ako aj predstavujúcich potencionálne 
riziko prenosu požiaru do hradu. V roku 2013 prebehlo jednanie k havarijnému 



Názov objektu Súpisné číslo 
Parcelné 
číslo 

Číslo 
LV 

Aktuálny stavebno-technický stav 

stavu hradného brala s OÚ Likavka a STU Bratislava o postupnosti krokov 
k riešeniu situácie. V roku 2014 Lesy SR vykonali výrub označených stromov, 
ktoré najviac ohrozovali objekt hradu. V roku 2015 sme vykonali opravu vlajky, 
opravu poškodených informačných vitrín, opravy poškodenej palisády po silnej 
búrke, pílenie krovín a stromov pri základoch hradného brala a múrov, 
dodávateľsky bolo vykonané odstránenie drevín z hradného brala a odstránenie 
napadaného kameniva v geologickej poruche brala. Prebehli jednania na 
zabezpečenie prechodov pre návštevníkov hradu v súvislosti s výstavbou 
diaľnice. Bola vykonaná odborná obhliadka stavu hradného brala a telesa hradu 
statikom a geológom pre prípravu projektu. V roku 2016 vykonali Lesy SR 
výrub porastov a stromov v okolí hradného telesa. V roku 2017 sa stanovil 
postup prác na ďalšej etape sanácie poruchy hradného brala a jeho stabilizácie 
(odstraňovanie napadaných skál v puklinách, náletových krovín v telese brala, 
tmelenie, domurovky). Do hmoty brala boli zavŕtavané fixačné kotvy, na ktoré 
sa upínala sieť zachytávajúca hlavný blok poškodeného brala. Na začiatku roka 
2018 sa vykonalo napnutie ochrannej siete na hradnom brale. Dodávateľsky sa 
realizovali práce na sanácii obvodového múru južného paláca v rozsahu danom 
objemom finančných prostriedkov. Vykonala sa analýza poškodenia konštrukcie 
striech severného paláca a Huňadyho veže. Na základe zistení sa zrealizovala 
demontáž konštrukcie stožiara vlajky zo severného paláca a montáž tejto 
konštrukcie na strechu Huňadyho veže. V roku 2019 sa mechanickým čistením 
a antikoróznym náterom realizovala oprava a údržba mrežových a dverných 
výplní okenných otvorov a zábradlí Huňadyho veže. Okrem toho bola vykonaná 
oprava prístupovej cesty pred bránou hradu. V roku 2020 sa vykonala sanácia 
vypadnutého kameniva, opravy a nátery drevených prvkov nádvoria, zateplenie 
priestoru objektu pokladne, demontáž a oprava mechanizmu stožiara vlajky, 
čistenie strechy od náletových drevín a naviatej zeminy (výškové práce). 
V priebehu roka sme vykonávali kontrolu objektu a priebežnú údržbu a opravy, 
kosenie, odstraňovanie náletových krovín z telesa múrov hradu, kontrola 
fixovania podložia cestnej komunikácie pred vstupnou bránou, opravy drevených 
prvkov areálu. Podľa harmonogramu boli vykonávané kontroly a revízie
hasiacich prístrojov a preventívne prehliadky požiarnej ochrany OR HZZ 
v Ružomberku bola vykonaná kontrola objektu. 

Gotický kostol 
Ludrová, NKP 

2 
1040/1, 
1040/2 

177 

Areál gotického kostola spolu s murovaným oplotením Liptovské múzeum 
udržiava v dobrom stave vďaka pravidelnej údržbe (nátery oplotenia) 
a starostlivosti o zelené plochy. V samotnom objekte kostola nebola dlhšie 
obdobie vykonaná oprava a údržba vnútorných priestorov. Vlastnou činnosťou 
bolo vykonané čistenie lode kostola a svätyne na sucho od prachu a pavučín. 
V roku 2009 bol vlastnou činnosťou a s pomocou dobrovoľníkov vykonaný 
konzervačný náter drevnej hmoty šindľovej krytiny oplotenia a náter muriva 
oplotenia. Každoročne je vykonané aj čistenie odkvapových zvodov a časti 
strechy kostola od machového porastu a napadaného lístia. Objekt je bez 
elektrifikácie a ďalších sietí. Statika kostola je ohrozovaná cestnou 
komunikáciou v bezprostrednej blízkosti pamiatky. V objekte kostola bolo 
demontované schodisko na chór, ktoré bolo deštruované drevokazným hmyzom 
a ohrozovalo bezpečnosť. Vzhľadom k tomu, že šindľová krytina na objekte 
kostola bola v havarijnom stave, múzeum v roku 2011 zrealizovalo projekt na 
výmenu strešnej krytiny na časti strechy kostola nad svätyňou. Bol vykonaný 
reštaurátorský prieskum na obnovu vonkajšej fasády a vnútornej freskovej 
výzdoby. Na základe realizácie týchto prác sa pristúpi aj k možnosti riešenia 
elektrifikácie objektu. V roku 2012 bolo vykonané osadenie pletivových 
systémov do okenných otvorov proti vletu vtáctva do interiéru kostola 
a následnému poškodzovaniu fresiek. V rámci projektu bola dokončená výmena 
južnej časti strešnej krytiny nad ľoďou kostola a vstupom do objektu. 
V súvislosti s tým bola vykonaná výmena hákov pre vedenie bleskozvodov. 
V oplotení kostola pôsobením premávky na cestnej komunikácii a hlavne 
pôsobením koreňových systémov a vlastných kmeňov chránených líp vo vnútri 
oplotenia vznikajú priečne trhliny v telese múru oplotenia. Okrem toho bol 
vykonaný výrez drevín a krovín na ploche pred kostolom a príprava priestoru pre 
zemné práce na úprave parkovacej plochy. V roku 2013 sa realizovala úprava 
priestoru pri cestnej komunikácii na parkovaciu plochu rozvozom štrku,
vyrovnávaním plochy, klčovaním, odstraňovaním koreňov vlastnou činnosťou. 
Po vytýčení a príprave trasy bol vykonaý výkop a pokládka kábla k pripojeniu 
kostola na rozvádzač na objekte Fénix. Následne sa zrealizovala vnútorná 
inštalácia elektrického rozvodu s projektom a revíznou správou. V roku 2015 sa 
vykonala úprava terénu areálu. Vlastnými silami bola vykonaná oprava a úprava 
vstupných schodov pri bráne do areálu kostola. Objekt bol zaradený do projektu 
PROMONUMENTA na analýzu stavu. Z dôvodu odpojenia prípojky vlastníkom 
objektu Fénix kostol ostal opäť bez elektrického pripojenia. V roku 2015 
prebehlo jednanie s KPÚ Žilina ohľadom poškodenia obvodového múru 
oplotenia koreňovými systémamami stromov. V roku 2016 bolo realizované 
pripojenie elektriny a odberného miesta zo SSE. V roku 2018 sa realizoval 
projekt reštaurovania vonkajších fasádnch omietok a vonkajšej fresky sv. 
Krištofa ORA Levoča - 6. etapa. Prebehli jednania ohľadom sanácie chránených 
stromov, ktoré deštruujú obvodový múr oplotenia kostola na úrovni Štátnej 
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ochrany prírody, Lesného úradu Ružomberok a KPÚ Žilina k nájdeniu riešenia 
odstránenia havarijného stavu múru. V roku 2019 došlo k oprave omietok 
a výplniam statických prasklín na ohradnom múre a celkovému náteru. 
V náväznosti na to sa vykonala oprava a výmena šindľa na streche oplotenia 
múru, vstupnej bráne a oprave a výmene šindľa na zvonici, ktorý bol aj opatrený 
náterom. Prebehla prvá etapa opravy osadenia a presklanie gotikcých okien. 
V roku 2020 bolo vykonané zasklenie okna vo svätyni kostola a náter šindľa po 
výmene na strieške oplotenia a vstupnej bráne (600 m²). Celoročne sa 
vykonávala údržba expozície a areálu kostola - kosenie, odpratávanie snehu, 
čistenie šindľových striešok zvodov a žľabov. Podľa harmonogramu boli 
vykonávané kontroly a revízie hasiacicch prístrojov, bleskozvodov a preventívne 
prehliadky požiarnej ochrany. 

Čierny orol 
Liptovský 
Mikuláš, NKP 

196 
 785/1, 
785/3 

3474 

V tomto objekte je umiestnená špecializovaná expozícia Z dejín poľovníctva 
a rybárstva v Liptove, ktorá je jediným priestorom pre poskytovanie kultúrno-
výchovnej a prezentačnej činnosti pre verejnosť. Výstavná sála na krátkodobé 
tematické výstavy bola na základe dodatku zápožičnej zmluvy poskytnutá pre 
Liptovské kultúrne stredisko na rozšírenie jeho kultúrno-výchovných aktivít. 
V hospodárskych objektoch na dvore NKP sú umiestnené depozitáre 
Liptovského múzea v Ružomberku a Národopisného múzea v Liptovskom 
Hrádku. Z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov bol uvoľnený a odovzdaný 
priestor na prízemí budovy, priestor na poschodí budovy pred objektom bývalej 
Reduty, ktorý slúžil ako depozitár archeologických zbierok a taktiež prístupové 
schodisko z ulice. V objekte je pracovňa zamestnancov múzea. Priestor na 
prízemí je v súčasnosti využívaný na kultúrno-výchovnú a prezentačnú činnosť. 
V objekte sídli aj Liptovské kultúrne stredisko a Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého. 
Stavebno-technický stav objektu začína vykazovať počiatky havarijného stavu -
zavlhnutie fasády po obvode objektu z ulice aj z dvora - opadávajúca omietka, 
oddelený pieskovcový obklad od telesa múru; zavlhnutie fasády hospodárskeho 
traktu depozitárov, zavlhnutie fasády na vonkajšom múre traktu WC v obidvoch 
podlažiach; poškodené rímsy na okeniciach objektu a dažďových zvodov 
prevádzkou motorových vozidiel v blízkosti objektu z vonkajšej strany. Objekt je 
vybavený komplexnými inžinierskymi sieťami, vykurovaný plynovou kotolňou, 
ktorá bola vybudovaná v roku 2011 v priestore sociálnych zariadení, nakoľko 
stará kotolňa bola odovzdaná novému užívateľovi. V starej kotolni bola 
vykonaná demontáž rozvodných sietí a technológií kotolne. Z dôvodu odpojenia 
vody od nového užívateľa bola realizovaná nová vodovodná prípojka zo 
vstupom do objektu v sociálnych zariadeniach na prízemí. Po poškodení 
vandalmi bola vykonaná inštalácia celoplošných výplní fasádnych okien 
expozície a oprava vonkajšej omietky po poškodení grafitmi. Múzeum je 
vybavené zabezpečovacím systémom. V roku 2012 v dôsledku zamrznutia bola 
vykonaná oprava vodovodnej prípojky, izolácia potrubia, montáž vyhrievacieho 
systému potrubia. V roku 2013 sa realizovalo sťahovanie depozitára 
národopisného textilu do náhradných priestorov v kultúrnom dome Dovalovo 
premiestnením skríň, nadstavcov, stojanov a zbierok. Následne boli po 
demontáži podlahoviny a technických zariadení odovzdané priestory Liptovskej 
knižnici. V roku 2013 bola vykonaná oprava a výmena poškodených žľabov 
a zvodov realizovaná externými subjektami. Boli vykonané lokálne opravy 
opadanej fasády, demontáž oddeleného soklového obkladu, oprava kotlov, 
oprava držiaka zástav po strhnutí vetrom, deratizácia. Taktiež bol uvoľnený 
priestor pod schodiskom na dvore pre nového majiteľa. V roku 2014 bola 
vykonaná izolácia komínového potrubia od novej kotolne v podkroví a osadenie 
komínových dvierok. Realizovalo sa uzavretie vetracích okien v konštrukcii 
strechy, aby sa zamedzilo hniezdeniu holubov v podkrovnom priestore, tmelenie 
šablón strešnej krytiny v podkroví nad depozitárom zoológie z dôvodu zatekania. 
V roku 2015 sa vykonala oprava a montáž nových medených zvodov, ktoré boli 
odcudzené. Uskutočnilo sa vypratanie kancelárskych priestorov na prízemí 
z dôvodu prípravy pre expozícii bylinkárstva. Dodávateľsky sa tento priestor 
podľa potreby stavbne upravil. V priebehu roka 2015 sa riešeli havarijné situácie 
zatečenia expozície z radiátora a únik plynu z hlavného uzáveru plynu HUP. 
V roku 2016 prebehla realizácia expozície bylinkárstva (vypratanie priestorov, 
vymaľovanie, montáž panelov, políc a nábytku). V roku 2017 bola vykonaná 
oprava poruchy kotla vykurovania, montáž zachytávačov snehu na obvode 
strešnej konštrukcie. V podkrovných priestoroch sa realizovala sanácia 
drevených konštrukcií plynovaním proti biologickým škodcom. V roku 2020 
došlo k oprave komponentov plynovej kotolne (regulátor, snímače), ktorá slúži 
trom inštitúciám. V rámci roka boli natreté vstupné dvere, boli vykonané 
opatrenia a montáž prvkov proti holubom z hľadiska trusu poškodzujúceho 
fasádu a dlažbu, montáž líšt pre výstavné priestory, oprava odpadnutého 
murovaného skeletu elektrickej rozvodnej skrine po poškodení vandalmi a 
soklový obklad, výmena prietokového ohrievača vody (sociálne zariadenie pre 
všetky inštitúcie). V rámci havarijného stavu - odtrhnuté oplechovanie 
komínového telesa, ktoré ohrozovalo chodcov boli dodávateľsky urobené 
výškové klampiarske práce. V priebehu roka sa uskutočnila prvá etapa obnovy 
omietkovej štruktúry a maľovanie obvodových stien a vitrín. Okrem toho sa 
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vykonávala priebežná pravidelná údržba objektu a vonkajších priestorov -
čistenie, burina, údržba zvodov, žľabov a funkčnosti strešných vyhrievacích 
káblov, pratanie a zhadzovanie snehu. Podľa harmonogramu boli vykonávané 
kontroly a revízie EZS, hydrantov, hasiacich prístrojov, kotolv, elektrických 
zariadení a bleskozvodov a preventívne prehliadky požiarnej ochrany, 
deratizácia priestorov. 

Veža kostola 
Liptovská Mara, 
NKP 

nemá 4/1 400 

Objekt pozostáva z originálnej časti pôdorysu kostola a dobudovanej veže zo 
strechou. Vo vrchnej časti veže je malá expozícia z dejín zátopovej oblasti 
Liptova, spodná časť býva prenajatá na poskytovanie malého občerstvenia. 
Prenájomca objektu zároveň vykonáva poskytovanie sprievodcovských služieb 
pre malú expozíciu inštalovanú v podkroví veže. 
Stav objektu vyžaduje obnovu náterov fasády, čiastočnú rekonštrukciu 
vnútorného schodiska a sanáciu strešnej krytiny. V roku 2014 bola vykonaná 
oprava dverí vstupu do veže. V roku 2016 skončil nájomný vzťah v objekte. 
Prebehlo vypratanie priestoru a realizáciu novej panelovej expozície oltárnej 
architektúry, realizácia a montáž vstupnej mreže, demontáž drevených 
prístreškov do bývalých nájomcov posadených v pôdoryse kostola. V priebehu 
roka 2019 došlo k poškodeniu vonkajšej fasády vandalmi (grafity), bola 
realizovaná oprava a vymaľovanie fasády. Boli vykonávané pravidelné kontroly 
objektu, čistenie a odvoz odpadov vyprodukovaného verejnosťou, ktorá vytvára 
čierne skládky pri objekte, údržba vlastnou činnosťou, lokálne úpravy 
poškodenej fasády veže kostola, odstraňovanie náletových krovín z pôdorysného 
základu kostola. Vykonala sa sanácia kamenného materiálu vypadnutého z 
pôdorysného obvodového základu. Realizovala sa oprava mechanizmu stožiara 
vlajky a jej výmena. Podľa harmonogramu boli vykonávané kontroly. 

Archeoskanzen 
Havránok, NKP 

nemá 
8/4, 8/5, 
8/6 

319 

Expozícia múzea v prírode s objektami z obdobia doby laténskej - staršej doby 
rímskej a stredoveku. 
Múzeum nemá vybudované objekty pre správu areálu a na poskytovanie služieb 
návštevníkom. Ako pokladňa slúži objekt unimobunky.  
Stav areálu - pre verejnosť sprístupnený od roku 1991, od vtedy neboli vykonané 
zásadné rekonštrukcie prezentovaných objektov. Od roku 2003 múzeum 
z vlastných prostriedkov a z dotácií MK SR vykonalo niektoré sanačné práce -
zabezpečenie keltského múru, rekonštrukciu mosta k stredovekému hrádku a 
obnovu pôdorysnej konštrukcie stredovekého hrádku, ktorá je v zimnom období 
chránená izoláciou z lepenky. V rámci areálu evidujeme poškodené konštrukčné 
prvky vnútorného opevnenia s bránou halového typu s pozorovacou vežičkou, 
poškodené súčasti obetiska drevokazným hmyzom a klimatickými podmienkami, 
nevyhovujúci stav pokrytia striech trstinovou krytinou nutná výmena, 
poškodenie rekonštrukcií keltských obranných valov zosuvom podložia. V roku 
2011 došlo vzniku havarijného stavu keltských múrov na východnej terase pod 
obetiskom. Po zimnom období následkom pohybu podložia nastal tlak, ktorý 
spôsobil zosuv časti hmoty múru v spodnej časti východnej terasy. Vo vrchnej 
časti terasy na druhom múre spôsobil veľkú štrukturálnu trhlinu v telese, zatiaľ 
bez zosuvu hmoty. Obidva múry vykazujú následkom tlaku podložia tvarovú 
deformáciu hmoty. Tento stav bol riešený vlastnou činnosťou inštaláciou 
roznášacích dosiek fixovaných koštrukciou kovových výstuží. V priebehu 
augusta 2011 bol zistený zosuv časti obranného múru pri bráne s vežou. 
V mieste pri previazaní muriva s palisádovým kolom pod dreveným ochozom na 
vnútornej časti obranného múru došlo k zosuvnej deštrukcii hmoty múru v dĺžke 
cca 1,5 m, šírka 0,7 m, výška 0,7 m. Kamenná hmota múru sa rozvalila súbežne 
s prebiehajúcou líniou múru a do vnútornej časti opevnenia. Pôvodná hmotová 
rekonštrukcia zo začiatku deväťdesiatich rokov bola realizovaná rôznorodo -
kladenie na sucho, lokálne previazané cementovou maltou s použitím izolačnej 
lepenky. Boli vykonané opatrenia, ktoré boli potrebné, aby nebola ohrozená 
návštevnícka prevádzka - uloženie zosunutého materiálu a ďalších uvoľnených 
kameňov, ohraničenie priestoru zosuvu, označenie zákazmi vstupu na teleso 
objektu, priebežné sledovanie stability zostávajúceho múru a čiastočné 
zafixovanie zosuvov. Havarijný stav trstinových striech bol riešený vyviazaním 
otepí a perkrytím hrebeňov striech upevnenou fóliou proti degradačným 
vplyvom. V dôsledku prívalových dažďov bola vážne poškodená prístupová 
cesta v dĺžke cca. 600 m vo svahu ako prístup k expozícíám múzea v prírode, 
bolo odplavené štrkové lôžko, v časti komunikácie vznikli výmole a korytá, 
a tým sa komunikácia stala nezjazdnou pre bežné automobily a zároveň boli 
zhoršené podmienky aj pre pešiu chôdzu. V rámci odstránenia je potrebná 
doprava, rozprestretie a zhutnenie štrkového násypu na komunikácii a spevnenie 
asfaltovým postrekom. Vlastnou činnosťou bola v roku 2011 vykonaná lokálna 
úprava cesty a príjazdu. V posledných rokoch múzeum zabezpečuje prenájom 
chemickej toalety a na vlastné náklady vykonalo elektrifikáciu objektu s 
prípojkou od objektu AÚ SAV. Areál je bez prívodu vody. V roku 2012 sme 
vlastnou činnosťou a z vlastných prostriedkov vykonali komplexnú 
rekonštrukciu objektu chlievu v usadlosti. Po vyvalení vandalmi boli nanovo 
osadené obetné koly v obetisku (vyčistenie púzdier, skrátenie a osadenie). 
Okrem toho bol vykonaný sanačný náter pôdorysnej konštrukcie stredovekého 
hrádku, fixácia konštrukcie obytného domu usadlosti oceľovými lankami 
ukotvenými v teréne a bola urobená nová konštrukcia pre krytie repliky 
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keramickej pece. V roku 2013 bolo vykonané zameranie porúch múrov 
a konštrukcií objektov, kompletná výmena kolov premostenia k stredoveku 
(transport, vynosenie, montáž, náter). V roku 2014 bola vykonaná údržba 
a oprava upevnenia trstinových striech na koštrukcii objektov, uloženie 
kamenného materiálu z projektu na ďalšie etapy prác. V rámci projektu 
Odstránenie havarijného stavu NKP 2170/1-2 archeoskanzenu Havránok - na 
objekte hornej brány - oprava múrov opevnenia - II. etapa sa pokračovalo 
v prácach na odstránení havarijného stavu múrov a konštrukčných prvkov 
západnej brány, realizovali sa demontáže múrov, doplnenie kamenného 
materiálu, odvodnenie základov múru a opätovné postavenie múrov pôvodnou 
technológiou. Boli vymenené drevené konštrukčné prvky (koly), ktoré boli 
súčasťou múru a vykonané vyrovnanie okolia rekonštruovaného múru s profilom 
okolitého terénu, provizórna fixácia konštrukcie architektúry brány 
k reškonštruovanému múru, tak, aby mohla byť následne realizovaná ďalšia 
etapa rekonštrukcie objektu brány. V roku 2016 boli realizované pravidelné 
kontroly mimo sezóny, príprava a zazimovanie objektov pred a po sezóne. 
V roku 2016 pokračovala rekonštrukcia oplotenia dvorca sídliskového objektu 
osadením dvoch nových brán, ťažba materiálu (lieska) a montáž pltovej výplne 
medzi kolmi. Prebehlo komplexné čistenie a odstránenie buriny z výtvarne 
stvárnenej dlažby obetiska. Napriek tomu, že sa v roku 2016 uskutočnila sa 
analýza fixácie deštruovaných múrov východnej terasy a doplnenie ďalšími 
stabilizačným prvkami, v roku 2017 došlo k havarijnému stavu telesa múrov 
východnej terasy spôsobenej zosuvom hmoty múra, ktorý vytlačil fixáciu 
roznášacími doskami. V roku 2017 bol nahradený výplet plota dvorca 
sídliskového objektu. V jarných mesiacoch roka 2018 došlo k ďalšiemu zosuvu 
obranných múrov východnej terasy a deštruovaniu jeho časti. Boli vykonané 
opatrenia na zamedzenie vstupu návštevníkov k deštruovaným častiam a došlo 
k zafixovaniu časti zosunutého kamenného materiálu. Zrealizovali sa opravy 
poškodených obetných stĺpov skrátením deštruovanej časti a osadením do 
vyčisteného púzdra v areáli obetiska a boli odstránené polámané stromy, ktoré 
zasahovali do komunikačných trás. Vykonali sa opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti návštevníkov poďalšej deštrukcii múrov východnej terasy. V roku 
2020 došlo k výmene prvkov premostenia (stredovek), fixácii prvkov na 
západnej bráne, vykonané preventívne nátery, výmena degradovaných 
konštrukčných prvkov na germánskom objekte v zadnom trakte z dôvodu 
narušenia stability objektu. Okrem toho bolo vykonávané pravidelné kosenie, 
hrabanie, postrek burín, výrez krovín okolia objektov a komunikačných trás, 
čistenie odvodňovacích kanálov pri objektoch, oprava zábradlí, výmena kolov 
a madiel zábradlia schodiskových stupníc, úprava zostupovej komunikačnej trasy 
v lesnom teréne vytvarovaním schodiskového profilu, čistenie obrannej priekopy 
pri stredoveku, čistenie dlažieb obetiska, nátery drevených konštrukcií stredovek 
a pokladňa, vybudovala sa lešenárska konštrukcia na elimináciu zosuvu palisády 
na západnej bráne, výmena žrdí konštrukcie mostu. Podľa harmonogramu boli 
vykonávané kontroly a revízie hasiacich prístrojov, elektrických zariadení 
a preventívne prehliadky požiarnej ochrany. 

Sedliacka 
usadlosť 
Bukovina, NKP 

17 96, 97, 98 31 

Uzatvorený komplex obytných a hospodárskych objektov. V predchádzajúcich
rokoch bola realizovaná výmena strešnej krytiny na hospodárskych objektoch -
humno, cieňa, maštaľ, sýpka, brána a na obytnom dome. Týmto spôsobom bola 
z vlastných prostriedkov Liptovského múzea kompletne rekonštruovaná celá 
usadlosť, čím sa zabránilo devastácii NKP zatekaním cez poškodené strechy. 
Bola vykonaná kompletná rekonštrukcia oplotenia, výmena plotových stĺpov, 
osadenie novej latkovej výplne plotových polí a oprava šindľovania striešky 
plotu. Tiež bola vykonaná rekonštrukcia kamenných podstienok okolo domu 
a úprava zelene dvora a sadu. Objekt má elektrickú prípojku s vlastnou studňou 
a kanalizačným odpadom. Do budúcnosti je nutné počítať s rekonštrukciou 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky. V roku 2011 bolo obnovené osadenie 
a fixácia kolov zadného pletivového plota kovovými prvkami. Vykonalo sa 
orezanie nadrozmerných konárov drevín ohrozujúcich objekty a areál
a obkopanie a vyčistenie základu zdrubovej stavby hospodárskej časti humna 
z dôvodu odstránenia zavĺhania drevenej konštrukcie. V blízkej budúcnosti bude 
potrebné vykonať opätovný sanačný náter šindľových striech a zaltčenie 
klincovania šindľov. V roku 2012 bolo vykonané pílenie veľkých konárov 
stromov ohrozujúcich strechy objektov a spracovanie drevnej hmoty. Tak ako 
každý rok aj v tomto roku boli vykonávané priebežné opravy a údržba vlastnou 
činnosťou. V roku 2016 bolo zistené poškodenie (hnilobou a drevokaznou 
hubou) zrubovej konštrukcie v zadnej časti humna. Prebehlo jednanie s KPÚ, 
oprava sa zatiaľ nerealizovala. V roku 2019 sa realizovala oprava zrubovej 
konštrukcie v zadnej časti hospdárskeho objektu humna. V roku 2020 sa 
uskutočnila výmena kolov nosných prvkov latovania, preventívny náter a oprava 
plota po poistnej udalosti. Bola odstránená porucha kanalizačného potrubia 
(výkop, výmena rúr a zásyp). Okrem toho sa realizovali pravidelné kontroly 
stavu objektu, údržba, kosenie, hrabanie, orezávanie drevín, zhadzovanie snehu 
zo striech, čistenie žabov zvody. Podľa harmonogramu boli vykonávané kontroly 
a revízie hasiacich prístrojov, elektrických zariadení, bleskozvodov 
a preventívne prehliadky požiarnej ochrany, deratizácia priestorov. 
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Banícky dom 
Vyšná Boca, 
NKP 

185 
513, 544, 
546/1, 
1084 

356 

Objekt je expozíciou bývania a spôsobu života posledného majiteľa a darcu 
Daniela Böhmera. V jednej miestnosti je expozícia dejín baníctva. S finančnou 
podporou MK SR boli od roku 2006 obnovené vnútorné omietky vo všetkých 
priestoroch, bolo rekonštruované vykurovacie teleso v pitvore. V roku 2009 bolo 
vybudované komínové teleso v zmysle stanoviska KPÚ. Objekt získal novú 
možnosť expozičného využitia, v zimnom období je pravidelne vykurovaný. 
V roku 2010 bola vykonaná oprava strešnej šindľovej krytiny. Objekt 
elektrifikovaný. V roku 2010 boli vykonané úpravy priestorov maštale pre 
vybudovanie novej expozície. V roku 2011 sa vykonala oprava vnútorných 
omietok objektu. V roku 2016 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia plota, 
osadenie kolov, žrdí a montáž latiek. V roku 2017 bola vykonaná sanácia objektu 
a jeho drevených kontšrukcií plynovaním proti biologickým škodcom. V roku 
2018 sa zrealizovala výmena kolov vonkajšieho oplotenia a nosných 
konštrukčných prvkov oplotenia. V roku 2020 bol odstránený  havarijný stav 
zatekania do objektu z terénnej svahovej vody výkopom a položením drenáže 
(štrkové lôžko na odvod vody od objektu. V priebehu roka boli vykonávané 
priebežné opravy a údržba vlastnou činnosťou, výrub náletových krovín a drevín 
od objektov. Podľa harmonogramu boli vykonávané kontroly a revízie hasiacich 
prístrojov, elektrických zariadení a bleskozvodov a preventívne prehliadky 
požiarnej ochrany. 

Múzeum 
liptovskej dediny 

nemá 

3590/4, 
3960/1, 
3960/2, 
3960/2, 
3960/3, 
3960/4, 
3960/4, 
4936, 
4953/2, 
11053/3, 
11151/2 

804 

Areál múzea v prírode, základný kameň výstavby v roku 1972, pre verejnosť 
sprístupnený v roku 1991. Objektovú skladbu múzea tvoria objekty ľudového 
staviteľstva a stredovekej kamennej architektúry slúžiace ako expozície, ďalej 
dva objekty sú vyčlenené pre správu múzea a služby návštevníkom. Časť 
hospodárskych stavieb - sýpky sú určené ako depozitáre predmetov pre múzeum 
v prírode. Keďže od sprístupnenia areálu MLD neboli zo strany zriaďovateľov 
múzea vykonané údržbárske a rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu, múzeum 
už v roku 2008 prikročilo k zásadnej obnove objektov a areálu. Z vlastných 
prostriedkov vykonalo vymaľovanie fasád drevených objektov. V roku 2009 
pokračovalo rovnako z vlastných prostriedkov v údržbe objektov - oprava 
kamenných podstienok, úprava kamenného múru pred kaštieľom, vydláždenie 
vstupu a časti dvora richtárskeho domu z Trnovca. Bola vykonaná komplexná 
výmena strešnej krytiny strechy na objekte z Likavky. S podporou Nadácie 
Intenda a z vlastných prostriedkov bola vykonaná výmena strešnej krytiny na 
objekte Zemianskej kúrie Paludza. V roku 2010 múzeum vykonalo vymaľovanie 
fasád a opravy omietok na drevených objektoch a oprava kamenných podstienok 
-Paludza, Trnovec, Sielnica. Bola vykonaná komplexná výmena strešnej krytiny 
strechy na objekte z Liptovskej Sielnice - dom želiara a úprava a osadenie 
striešok nad vstupmi do drevených objektov soc. zariadení. V roku 2004 sa 
započala výstavba prvého objektu areálu potočná dedina - mlyn a valcha 
z Pribyliny, ktorá pre nepridelenie finančných prostriedkov bola v roku 2009 
zastavená. V záujme ukončiť I. etapu stavby Liptovské múzeum prevzalo na 
seba zmluvný záväzok uhradiť vykonané, ale nezaplatené stavebné práce 
dodávateľovi. Z dôvodu ohrozenia statiky základov objektu boli vykonané práce 
pri odvodňovaní základov kostola a osadenie drenážneho systému 
odvádzajúceho vodu preč od objektu za oplotenia kostola. Bola vykonaná úprava 
komunikačných trás a výmoľov po odplavení prívalovými dažďami zhutnením 
podložia a návozom štrku. 
Stav - objektová skladba má v plnom rozsahu pokrytie šindľom, na niektorých 
objektoch bola vykonaná výmena, lokálne opravy a náter. Stav šindľa ostatných 
striech vyžaduje výmenu apretože akútnu ochranu drevnej hmoty. Areál je 
elektrifikovaný s vlastnou trafostanicou. Elektrina je vykurovacím médiom 
prevádzkovaných priestorov, v objekte kaštieľa a vozárne sú rekonštrukcie pecí 
na lokálne temperovanie. Kanalizačná sieť je vyvedená do zberných nádrží, ktoré 
je potrebné pravidelne vyťahovať a pretláčať odpadové systémy. Objekt má 
vodný zdroj s prečerpávacou nádržou, studňa je dezinfikovaná digitálnou 
automatickou jednotkou. Zo zdroja je vedená vodovodná sieť do jednotlivých 
odberných miest. Tieto zariadenia vyžadujú komplikovanú údržbu hlavne 
v zimnom období. Je nutné vypracovanie projektovej dokumentácie na napojenie 
kanalizačného zberača na obecnú kanalizáciu, rovnako napojenie prípojky pitnej 
vody na verejnú vodovodnú sieť. Hlavná prístupová komunikácia do areálu 
MLD má narušený povrch, jej stav je pôvodný od výstavby múzea a nutná je jej 
rekonštrukcia v najbližšom období. Pôvodné sociálne zariadenia sú po 
rekonštrukcii, ich ďalšia kapacita je v novom objekte vozárne. Prebieha 
revitalizácia expozícií, interiérov a vonkajších a vnútorných úprav objektov 
a areálu. Oplotenie vyžaduje v niektorých úsekoch úplnú rekonštrukcii ako aj 
doplnenie drobnej architektúry a renováciu už realizovaných prvkov. V areáli je 
situované vodné dielo s prívodným telesom ako súčasť výstavby potočnej 
dediny. Prívodné teleso vykazuje značné poškodenie jednotlivých sekcií 
z hľadiska súdržnosti použitých materiálov a technológií. Priehrada má problémy 
v priepustnosti priehradného múru - dosiaľ neskolaudovaná. Múzeum je 
vybavené systémami elektrickej zabezpečovacej a protipožiarnej signalizácie, 
ktorá je v súčasnosti modernizovaná dopĺňaná. Liptovské múzeum vykonalo 
v roku 2009 s podporou sponzorských subjektov úpravu cestných komunikácií -
štrkový násyp na prístupovú komunikáciu do múzea cez parkovisko, 
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komunikácia v rámci areálu múzea a prístupová cesta k expozícii PLŽ. V roku 
2011 vznikol havarijný stav na kanalizačných rozvodoch a v zbernej odpadovej 
šachte, ktorý bol odstránený opravou izolácie v šachtách, obkopaním zbernej 
nádrže a vtokových potrubí. Súčasne boli vykonané práce na oprave trasy 
trativodu, nakoľko spodná voda vyrážala do zbernej šachty.         
Expozícia Považskej lesnej železničky je situovaná vo vrchnej časti areálu MLD 
v objektoch bývalého zariadenia staveniska. V záujme záchrany vzácneho 
vozového mobiliáru bol po prevezení z Liptovského Hrádku deponovaný 
v halách pôvodného zariadenia staveniska, ktoré sú už v súčasnosti po dobe 
svojej úžitkovosti v havarijnom stave. Na objekte haly pre depozit a údržbu 
koľajových vozidiel bola vykonaná v roku 2008 - 2009 oprava strešného plášťa, 
v interiéri haly bola dobudovaná vnútorná dielňa pre prácu na konzervovaní 
zbierkového fondu PLŽ. Je nutné vykonať ochranu kovových konštrukcií novým 
náterom, naniesť fasádnu úpravu nakoľko je vonkajší plášť haly bez celistvej 
fasády. Objekt expozičnej haly vyžaduje doplnenie prvkov k zlepšeniu statiky, 
hala je bez elektrifikácie, potrebné ochranné nátery kovových konštrukcií, 
zasklenie okenných otvorov vo vrchnej časti slúžiacich k prirodzenému 
osvetleniu haly pre prehliadku expozície. Vďaka fiančnej podpore z viacerých 
projektov a dobrovoľníckej práce OZ Spoločnosť pri PLŽ v expozícii je funkčná 
1 parná lokomotíva, 1 motorová lokomotíva GÉBUS a drezina. Vlastnou 
činnosťou a v spolupráci s dobrovoľníkmi z OZ PLŽ bola vybudovaná obslužná 
a expozičná trať v dĺžke cca. 300 m.. V roku 2011 bolo zrealizované priecestie 
s výhybkou a oprava a kotlová skúška na parnej lokomotíve KČ 4. V roku 2012 
bolo v expozícii PLŽ vykonané zváranie a úprava rámov brány pre vjazd 
koľajových vozidiel do expozičnej haly, príprava rámov na presklenie haly, 
nátery kovových konštrukcií vstupnej časti servisného depa, vybudovanie 
depozitáru drobných zbierkových predmetov fondu PLŽ.      
V rokoch 2014 - 2015 bola vykonaná výmena šindľovej krytiny na objekte 
kaštieľa z Parižoviec. Ešte v roku 2014 sa v spolupráci so SLŠ LH 
vykonal výrub a spracovanie označených stromov pri expozícii PLŽ. Vykonal sa
zásyp poškodenej komunikácie príjazdovej cesty, opravy ohrád, vytvorenie 
novej poľnohospodárskej expozície pre pestovanie tradičných plodín - orba, 
ohradenie poľa, kydanie hnoja, bola vykonaná motáž zariadenia pre šírenie 
signálu WIFI v areáli pre návštevníkov, čistenie a maľovanie priestorov 
expozície kuchyne v objekte Sielnice. Dodávateľsky bola zabezpečená 
rekonštrukcia vstupnej brány a čelného oplotenia. Po poistnej udalosti - veterná 
smršť - realizovalo sa odstránenie následkov - oprava oplotenia. V roku 2015 bol 
realizovaný projekt výmeny strešnej krytiny na objekte Liptovská Sielnica -
kolár. V tomto roku bola vykonaná rekonštrukcia kanalizácie a vodovodných 
prípojok objektov. V roku 2017 bola vykonaná sanácia drevených objektov
 a drevených kontšrukcií kostola a kaštieľa plynovaním proti biologickým 
škodcom. Z dôvodu výskytu medveďa v areáli MLD sa zrealizovala montáž 
elektrického ohradníka po celej dĺžke obvodového oplatenia, prebehla 
rekonštrukcia vodného zdroja s dezinfekčnou jednotkou.  Bola dokončená 
výstavba amfiteátra pri objekte vozárne. Amfiteáter sa skladá z pódia so zámemí 
pre účinkujúcich, elektrickej prípojky pre ozvučenie a osvetlenie a hľadiska 
vytvoreného terénnou úpravou s demontovateľnými lavicami. V rámci úpravy 
priestorov pred amfiteátrom sa presunul objekt bývalého pódia mimo areál pre 
využitie PLŽ a v danom priestore sa vykonali zemné terénne úpravy. V rámci 
spolupráce s klubom PLŽ sa vykonali stavebné opravy na modernizácii interiéru 
chaty Alpina č. 1. Z dôvodu zabezpečenia ochrany objektu sa namontovala 
bezpečnostná kamera s nahrávacím systémom na kontrolu vjazdu vozidiel 
a vstupu osôb do areálu. Realizovalo sa rozšírenie možností pripojenia 380 V 
v kaštieli. Prebehla výmena strešnej krytiny a rekonštrukcia striech objektov 
senníkov v blízkosti amfiteátru, objektu z Liptovskej Sielnice a Černovej. 
V rámci nahláseného havarijného stavu prebehla oprava elektrického VN kábla 
a pripojenia areálu k vonkajšej sieti SSE. V roku 2019 sa vykonala úprava terénu 
pri zadnej časti objektov Likavka pre umiestnenie predajných stánkov. Boli 
uskutočnené ochranné nátery drevených konštrukcií a šindľových striech na 
zrubovej architektúre po realizovaných opravách a výmenách šindľa 
v predchádzajúcom období ako preventívna ochrana. Prebehla prvá etapa opravy 
a výmeny šindľovej strechy na oplotení kostola Panny Márie.Vybudovalo sa 
oplotenie s bránou medzi areálom múzea a areálom PLŽ. V roku 2020 sa 
realizovala príprava projektovej dokumentácie na opravu systémov EPS EZS. 
Došlo k odstraňovaniu škôd na oplotení poškodeného popadanými stromami po 
silnom vetre (vrátane opravy a ukotvenia elektrickej ohrady), odstránenie 
popadaných stromov ohrozujúcich kaštieľ, terénne úpravy a presun stánkov. 
Bola vytvorená predajná zóna za amfiteátrom, realizoval sa náter šindľa po prvej 
etape výmeny na oplotení kostola a zadnom vstupe kostola, nátery drobnej 
architektúry a plotov expozícií. Bol realizovaný projekt relaxačno – oddychovej  
zóny. V rámci prác došlo k likvidácii skládok odpadového dreva a reziva. 
Z dôvodu havarijného stavu objektu Liptovská Sielnica – kolár, ktorý bol 
napadnutý drevokaznou hubou bolo potrebné vykonať demontáž a odstránenie 
kontaminovaného konštrukčného dreva priečok, zárubní, podláh a likvidáciu
materiálu, odvoz a likvidáciu kontaminovaného podložia spod drevených 
prvkov, sanačné nátery ostatných konštrukcií. Na niektorých objektoch bola 
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vymenená šindľová strecha ( hospodárska časť a dve sýpky Paludza, humno 
Likavka, humno Sielnica, kováčska vyhňa Liptovská Kokava, hospodárska časť 
Liptovský Trnovec, požiarna zbrojnica Jalovec). V rámci projektu a aj 
z vlastných zdrojov boli opravené konštrukcie vrát a plášťa požiarnej zbrojnice 
vrátane náterov. Z vlastných zdrojov sa realizovala aj chemická ochrana 
zbierkového fondu v expozíciách a depozitároch plynom. V priebehu roka sa 
realizovala pravidelná údržba objektov a areálu - kosenie, hrabanie, úprava 
terénu v okolí expozičných objektov a komunikácií, oprava plotov pri 
expozíciách, úprava interiérov expozícií, sanácia podlahy v kolárskej dielni 
poškodenej pôsobením drevokaznej huby, čistenie lesa, uloženie konárov 
z výrubov, vytváranie skládok palivového dreva, odpratávanie snehu, pluhovanie 
dodávateľsky, frézovanie, posyp a solenie komunikácií, zrezávanie 
a zhadzovanie snehu zo striech, údržba záhradiek, čistenie objektov, čistenie 
areálu po pôsobení zoo expozície. Opravy elektriny a osvetlenia, vodovodných 
rozvodov, spúšťanie a napúšťanie vody, opravy WC, čerpanie žúmp, čistenie 
kanalizačných tratí a vstupov do šácht, čistenie a údržba vodného zdroja, oprava 
spúšťania vodojemu a nastavenie snímača plaváku, úpravy skládok reziva, 
oprava poruchy trativodu pod hlavnou bránou. Bolo vykonané čistenie 
privádzača vodného diela, vtokových mreží a po neskoršej deštrukcii múru 
privádzača bola z nanoseného kameňa vytvorená prírodná hrádza na zabezpčenie 
prívodu vody do priehrady, čistenie okolia priehrady a kanálového telesa náhonu 
mlynu, čistenie mechanizmu stavadla priehradného múru, inštalácia a demontáž 
elektrického ohradníka okolo políčka. Podľa harmonogramu boli vykonávané 
kontroly a revízie a odstraňovanie nedostakov z revízií EZS, EPS, hydrantov, 
hasiacich prístrojov, elektrických zariadení a bleskozvodov a preventívne 
prehliadky požiarnej ochrany, deratizácia priestorov. 
 
PLŽ - V roku 2018 prebiehali práce v súvislosti s projektom výstavby trate PLŽ 
- meranie a zameranie trate, výrub stromov z profilu trate, odvoz drevnej hmoty, 
štiepkovanie odvetvenia, výstavba zvršku a telesa trate, zemné práce, koľajové 
polia, podvaly, štrkové lôžko, úprava nástupíšť, zarážok, osadenie dovezeného 
mosta z Kráľovej Lehoty do profilu trate cez malý vodný tok, povrchová úprava 
mosta, presuny koľajových vozidiel, napojenie na stávajúce koľajové prvky, 
realizácia prevozu a uskladnenia kúpenej lokomotívy z ČR pre potreby 
prevádzkovania trate PLŽ. Prebehli jednania a potrebné prípravné činnosti pre 
ukončenie stavebnej kolaudácie a žiadostí o prevádzkovanie trate PLŽ a licencie 
na prevádzku. V roku 2019 sa vykonala oprava strechy a výmena šindľa na 
železničnej staničke PLŽ pri nástupišti trate. V roku 2020 sa realizovali terénne 
úpravy okolo objektov prevádzkovej štruktúry, príprava projektovej 
dokumentácie pre rekonštrukciu haly depa, úprava trate a technických zariadení 
trate,  príprava na prevádzku, montáž a osadenie staničných tabúľ a traťového 
značenia v zmysle platnej legislatívy. Došlo k rekonštrukcii objektu 
prevádzkového zázemia chata Alpina 1 - výmena strešnej krytiny (plech), oprava 
komínového telesa, rekonštrukcia podláh (drevo a dlažba) a rekonštrukcia 
sociálneho priestoru (WC, kúpeľňa), náter obkladu plášťa. Bola vykonaná 
úprava priestoru areálu pre aktivity detí – ihrisko, domčeky, lavičky a pódium 
pre programové podujatia. Počas roka sa vykonávala pravidelná údržba 
expozície a koľajiska, čistenie koľjového zvršku celej trate, nátery, postrek 
buriny, opravy podbitia trate 

Múzeum 
baníctva a 
hutníctva Maša 
Liptovský 
Hrádok, NKP 

1260 
1170/2, 
1174 

396 

Expozícia z dejín liptovského baníctva a hutníctva sprístupnená v roku 2003. 
V roku 2004 bola na základe úspešného projektu podporeného MK SR vykonaná 
rekonštrukcia a sanácia omietky na objekte zvonice - klopačka. Napriek ďalším 
podávaným projektom na sanáciu objektu vážnica neboli tieto podporené 
a fasáda na tomto objekte je v havarijnom stave - zavlhnutie pri základoch, nutná 
oprava sanačným náterom a fasádnou úpravou. Obidva objekty vyžadujú opravu 
strešnej krytiny a náter. Dobrovoľníckou aktivitou a podporou projektu 
súkromnej osoby cez Komunitnú nadáciu Liptov bol vybudovaný prístrešok 
v podobe banskej štôlne chrániaci exponáty, ktorý zatraktívnil areál NKP. Objekt 
je bez elektrifikácie. V roku 2009 bola z vlastných prostriedkov múzea vykonaná 
sanácia vnútorných omietok a vymaľovanie expozičných priestorov obidvoch 
objektov. V roku 2015 bol realizovaný projekt výmeny strešnej krytiny na 
objekte vážnice. Objekt bol zaradený do projektu PROMONUMENTA na 
analýzu stavu. V roku 2016 bol realizovaný projekt pre odstránenie vlhkosti 
základov objektov Vážnice aj Zvonice. Boli vykonané príprávné postupy 
k projektu sanácie fasád obidvoch objektov v náväznosti na projekt odvlhčenia 
základov. V roku 2017 sa vykonala montáž informačných tabúľ pri objekte, 
oprava prístrešku modelu štôlne, náter a izolácia strechy, nátery drevených 
prvkov architektúry a povrchová úprava kovových prvkov. V roku 2018 sa 
realizoval projekt Opravy vonkajšej omietky na objekte Zvonica a Vážnica, 
ktorého cieľom bolo na základe rozhodnutia KPU opraviť vonkajšie omietky na 
fasádach Zvonice a Vážnice a na zvonici aj oprava štukatérskej profilácie rímsy. 
V priebehu roka boli vykonávané priebežné opravy a údržba, oprava osadenia 
dverí Zvonice (kosenie, čistenie expozície, postrek buriny) vlastnou činnosťou. 
Podľa harmonogramu boli vykonávané kontroly a revízie hasiacich prístrojov 
a preventívne prehliadky požiarnej ochrany. 



Názov objektu Súpisné číslo 
Parcelné 
číslo 

Číslo 
LV 

Aktuálny stavebno-technický stav 

Soľný úrad -
administratívna 
budova 
Národopisného 
múzea Liptovský 
Hrádok 

153, 1411, 1527 

157/2, 
157/3, 
157/4, 
156, 157/1 

1355 

Objekt je sídlom múzea od roku 2004, kedy bola ukončená prvá časť 
rekonštrukcie, prvé poschodie, kde sú umiestnené pracovne, expozícia, výstavná 
sála a malý depozitár. V roku 2004 - 2005 bola vykonaná rekonštrukcia strechy 
a podkrovného priestoru v rámci projektu NADSME s podporou EÚ. V závere 
roka 2008 s finančnou podporou ŽSK boli započaté práce na odstránení
havarijného stavu okien a fasády budovy. Začiatkom roka 2009 boli vykonané
práce na odstránení havarijného stavu verejného priestoru. Boli vybudované 
sociálne zariadenia pre návštevníkov na prízemí budovy. Bol vybudovaný 
priestor pre špecializovanú expozíciu Modrotlač a upravené komunikačné 
priestory - chodby. Vďaka úspešnému projektu nadácie VÚB s ich finančnou 
podporou boli rekonštruované priestory pre expozíciu Galéria paličkovanej 
čipky. Ešte v roku 2008 v rámci čistiacich a rekonštrukčných prác boli na fasáde 
nájdené pozostatky pôvodnej výtvarnej a architektonickej výzdoby budovy. 
V roku 2009 bola úspešne ukončená rekonštrukcia fasády aj s jej farebnou 
úpravou, vrátane okenných chambrán. V roku 2009 bola vybudovaná 
kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie (pôvodná bola v havarijnom stave), 
bolo vykonané preloženie rozvodových skríň elektrickej inštalácie. V roku 2010 
sa začalo s úpravou prístupových schodísk a zábradlí, tiež úprava sokla budovy. 
V roku 2011 sa ukončila úprava prístupových schodísk ako aj strešná 
konštrukcia nad vstupom do budovy. Na hospodárskom objekte, kde je priestor 
pre garáž, depozitár a konzervačnú dielňu, prebehla úprava strechy s výmenou 
strešnej krytiny a obnova komínových telies. Celkový stav hospodárskeho 
objektu a jeho fasáda vyžaduje vykonanie ďalších prác. Potrebné je vybudovať aj 
oplotenie a vstupnú bránu ako rekonštrukciu historického objektu. V roku 2011 
bolo ukončené položenie podlahy a dobudovanie priestorov expozície Historická 
soľná cesta a reprezentačných priestorov. Objekt je vykurovaný vlastnou 
kotolňou na plyn, podkrovie a časť kancelárskych priestorov je vykurovaná 
pecami na drevo. Objekt má EZS a na prízemí budovy aj EPS. V roku 2012 bol 
vykoný výkop, uloženie a predpríprava na pripojenie k inžinierskym sieťam na 
vodovod a kanalizáciu pre depozit a dieľňu v hospodárskej budove.
Dodavateľsky bola vykonaná čiastočná oprava a výmena poškodených prvkov 
strešnej krytiny. Boli vymené časti žľabov a zvodov, pokračovalo sa v ďalšej 
etape kontroly a tesnenia prvkov strešnej krytiny. Došlo k vymaľovaniu 
výstavných priestorov a úprave expozícií, úprave prostredia dvora a náter 
drevených prístreškov pre realizáciu programov, náter vonkajšieho oplotenia. 
V roku 2020 sa realizovala pravidelná údržba a drobné opravy elektrických 
zariadení a vodovodov, pratanie snehu, údržba komunikácií - posyp, 
zhadzovanie snehu, kontrola a čistenie kanalizačných šácht, odstránenie 
nedostatkov z revízie plynovej kotolne, príprava palivového dreva, kontrola a 
eliminácia škôd po zatekaní strechy do podkrovia objektu, Podľa harmonogramu 
boli vykonávané kontroly a revízie EZS, EPS, hydrantov, komínov, hasiacich 
prístrojov, elektrických zariadení a bleskozvodov a preventívne prehliadky 
požiarnej ochrany, deratizácia priestorov. 

PLŽ - mosty  
a sp.stav. 

 67/20 940 

Mosty kovovej konštrukcie sú osadené v teréne na pôvodnej trati, znehodnotené 
povrchovou koróziou bez koľajového zvršku. V roku 2013 bola vykonaná 
obhliadka uzavretia mosta pri Liptovskej Porúbke a jeho zabezpečenie uzavretím 
zábranami a bezpečnostným značením. V roku 2017 bola vykonaná pravidelná 
kontrola mostov a zameranie mostu v Kráľovej Lehote pre použitie v projekte 
realizácie trate PLŽ v MLD Pribylina. V roku 2018 sa most z Kráľovej Lehoty 
demontoval a odviezol do areálu MLD pre realizáciu trate PLŽ. Zabezpečili sa 
ochranné prvky na pätách pôvodného osadenia mostu, ako aj prekládka 
elektrického kábla. V roku 2019 bola vykonaná obhliadka a kontrola stavu mosta 
pri Liptovskej Porúbke. 

 
15.2. Opravy a údržba  

 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Oprava poruchy EZS 
v budove Liptovského 
múzea 

odstránenie poruchy EZS  243,24 € vlastné - 46 
 

Oprava poruchy EZS - 
depozitár Kalvárska  

odstránenie poruchy EZS 79,20 € vlastné - 46 
 

Opravy plynových 
zariadení v objekte Čierny 
orol L. Mikuáš 

opravy plynovej kotolne 296,80 € vlastné - 46 
 

Oprava poruchy EZS 
v objekte Čierny orol L. 
Mikuláš 

odstránenie poruchy EZS 162,72 € vlastné - 46 
 

Oprava odtrhnutého oprava odtrhnutého 250,00 € vlastné - 46  



Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

oplechovania komínového 
telesa na objekte Čierny 
orol L. Mikuláš 

oplechovania komínového 
telesa, výškové klampiarske 
práce 

Oprava plota po poistnej 
udalosti - Sedliacka 
usadlosť Bukovina 

výmena kolov nosných 
prvkov latovania, 
preventívny náter a oprava 
plota  

587,00 € vlastné - 46 

 

Revízie a opravy 
elektrických zariadení  
v objektoch v MLD 
Pribylina 

revízie a opravy elektrických 
zariadení 

4 614,26 € vlastné - 46 

 

Oprava šindľových striech  
na objektoch MLD 
Pribylina 

oprava a výmena šindľa 24 600,00 € 
ŽSK – 41 suma 23 800,00 
vlastné – 46 suma 800,00 

 

Oprava chaty Alpina 1 
v MLD Pribylina 

výmena strešnej krytiny 
(plech), oprava komínového 
telesa, rekonštrukcia podláh 
(drevo a dlažba) 
a rekonštrukcia sociálneho 
priestoru (WC, kúpeľňa), 
náter obkladu plášťa 

24 563,06 € vlastné - 46 

 

 
15.3. Rekonštrukcie 

 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka

Výmena šindľovej krytiny v MLD 
Pribylina 

výmena šindľovej krytiny 
požiarna zbrojnica Jalovec, 
humno Paludza, zadný trakt 
zrubového domu Liptovský 
Trnovec 

35 472,00 € 
ŽSK - 41 /projekt „Bohu na chválu, 
ľuďom na úžitok“/ 

 

 
15.4. Prevádzkové priestory prenajaté iným subjektom (názov subjektu, plocha 

a cena prenájmu) 
 

Objekt NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš 
- Zmluva o výpožičke - Liptovské kultúrne stredisko, v objekte NKP Čierny orol - miestnosti 
a komunikačný priestor vrátane schodišťa v bočnom krídle NKP o rozlohe 281,80 m² za úhradu za 
poskytnuté služby (vykurovanie, vodné, stočné, nájomné EZS, alikvotný podiel nákladov revízií, 
servisné náklady s vyúčtovaním, zálohové platby na elektrickú energiu, podiel na dani  
z nehnuteľností), od 1.1.2020 do 31.12.2020 
- Zmluva o výpožičke - Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, v objekte NKP Čierny orol -
miestnosti v priamom využití pre knižnicu o rozlohe 165 m² cez spojovacie chodby a schodište 
o rozlohe 83,70 m² za úhradu za poskytnuté služby (vykurovanie, vodné, stočné, nájomné EZS, 
alikvotný podiel nákladov revízií, servisné náklady s vyúčtovaním, zálohové platby na elektrickú 
energiu, podiel na dani z nehnuteľností)), od 1.1.2020 do 31.12.2020 
 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline  
- Zmluva o nájme nebytových priestorov - Jana Goliášová, Pribylina, pracovníčka múzea, 
kancelárske priestory o celkovej výmere 68,73 m², priestor o celkovej výmere 43,47 m² na 
uskladnenie krmiva a príručný sklad, priestor pre boxy strážnych psov - 7x21 m, hala o celkovej 
výmere 400 m², zmluva uzatvorená na dobu neurčitú od 1.5.2018 
- Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Miroslav Ilavský, Na pastierskych 171, Važec 
nebytové priestory v MLD Pribylina, č. LV 804 na parcele č. 4936/8 - objekt Stodola Vavrišovo 
v MLD - 49 m² a na parcele č. 4936/18 objekt Zvonica Pavčina Lehota o výmere 16 m² za účelom 
poskytovania občerstvovacích služieb pre návštevníkov MLD Pribylina - formou cateringu 



zameraných na špecifické tradičné liptovské jedlá ako droby, halušky, polievky, mäsité a bezmäsité 
pokrmy, tradičné pečivo a nápoje, od 22.5.2019 - 21.5.2022, výška nájomného 21 450 € za celú 
prenajatú plochu za celú dobu + záloha na spotrebu elektrickej energie  
 
Roľnícky dom Vlkolínec  
- Zmluva o nájme nebytových priestorov - Pavol Jaňák, prenájom nebytových priestorov o výmere 
36,4 m² nachádzajúcich sa na parc. č. 16039 za účelom využitia priestorov ako kancelárskych pre 
prevádzkovanie Informačného centra Vlkolínec, zmluva uzavretá na dobu neurčitú od 1.3.2018 
 

15.5. Prevádzkové priestory prenajaté od iných subjektov (názov subjektu, plocha 
a cena prenájmu) 

- BYP, s.r.o., Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok - nebytové priestory nachádzajúce sa 
v budove KD Dovalovo - prenájom priestorov za účelom depozitných priestorov pre uskladnenie 
zbierkových predmetov, cena nájmu 100 € ročne, od 1.5.2019 do 31.10.2019, od 1.11.2019 do 
30.4.2021 zmena ceny nájmu na 100 € mesačne 
 

15.6. Ročné dane 
 

ROČNÉ DANE 

Objekt (názov, obec al. mesto) 
Vyrubená daň 

(ročná) 
Zníženie dane v 

% 
Oslobodenie od 

dane (ÁNO/NIE) 
Pozn. 

Národopisné múzeum Liptovský Hrádok; 
Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský 
Hrádok 

22,35 €  nie daň z pozemkov 

1 004,85 €  nie daň zo stavieb 

Gotický kostol Všetkých svätých, Ludrová 9,15 €  čiastočne daň z pozemkov  

Sedliacka usadlosť, Bukovina 
8,90 €  nie  daň z pozemkov 

98,00 €  nie daň zo stavieb 

Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš 
22,00 €  nie  daň z pozemkov 

2 408,80 €  nie  daň zo stavieb 

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 
1 316,95 €  nie daň z pozemkov 

330,29 €  nie daň zo stavieb 

Liptovské múzeum, Roľnícky dom a dvor 
Vlkolínec, Depozitár Kalvárska, Ružomberok 

39,93 € 
 

nie daň z pozemkov  

3 581,25 € nie daň zo stavieb 
Archeoskanzen Liptovská Mara - Havránok, 
Veža kostola Panny Márie Liptovská Mara, 
Liptovská Sielnica 

7,11 € 

 

nie daň zo stavieb  

41,48 €  nie daň z pozemkov 

Hrad Likava, Likavka 32,12 €  čiastočne 

daň z pozemkov  
nevyrúbená daň zo 
stavieb 

Banícky dom, Vyšná Boca 50,99 €  čiastočne 

daň z pozemkov 
nevyrúbená daň zo 
stavieb 

SPOLU 8 974,30 €    

 
16. Inovácie, vízie a perspektívy rozvoja 
 
VYUŽITIE INFORMAČNO - KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ V AKTIVITÁCH 
LIPTOVSKÉHO MÚZEA 
 
IKT v múzeu zasahujú do rôznych oblastí ich pôsobnosti:  
 
a) technológie využiteľné pri správe predmetov kultúrneho dedičstva 



Najnovšie technológie sa v dôsledku ich dynamického vývoja stávajú čoraz dôležitejšími práve pri 
uchovávaní a reštaurovaní predmetov kultúrneho dedičstva. Pri správe expozícii Liptovského 
múzea sa budeme v čo najvyššej miere snažiť o ich digitalizáciu formou vytvárania digitálneho 
zobrazenia projektov rôznymi procesmi, akými sú napr. 3D skenovanie, geometrické modelovanie 
a mapovanie textúr. Práve prostredníctvom týchto technológií bude možné obnovovať a ukladať 
informácie o múzejných objektoch s vysokým rozlíšením a presnosťou pre ich ďalšie využitie na 
rozličné účely. Ďalšími využiteľnými technológiami, ktoré plánujeme používať sú technológie 
založené na použití lasera, ktoré sa v rámci ochrany kultúrnych pamiatok využívajú pri čistení 
umeleckých diel (a to najmä bez akéhokoľvek zásahu do ich pôvodných vlastností), pri analýze 
pôvodného zloženia diela (napr. pod vrstvou maľby) alebo pri vyhodnocovaní rozsahu prípadného 
poškodenia. Súčasné technológie takýmto spôsobom ponúkajú možnosti digitálneho zobrazenia 
(virtualizácie) predmetov a expozícií aj v miestach a podmienkach, kde by mohlo dôjsť  
k nezvratnému poškodeniu originálu, resp. jeho odcudzeniu. Zmyslom takéhoto použitia 
technológií pri správe predmetov kultúrneho dedičstva vo vlastníctve nášho múzea bude teda 
umožnenie takmer online prístupu nielen súčasnej ale aj budúcim generáciám. 
 
b) technológie využívané vo vedecko výskumnej činnosti    
Významnú časť v činnosti Liptovského múzea tvorí a aj v budúcnosti bude tvoriť vedecko-
výskumná činnosť s cieľom nadobúdať a vedecky skúmať zbierkové predmety a zbierky. Následne 
je možné vedeckú hodnotu tejto činnosti využiť na efektívnejšie poznávanie prírody a tiež analýzu 
hospodárskeho, politického, spoločenského a kultúrneho vývoja regiónu. V tejto súvislosti 
plánujeme využívať digitálne technológie najmä na budovanie vedomostného a prezentačného 
systému jednotlivých expozícií múzea v súlade s ich zameraním a špecializáciou. Zameriame sa 
najmä na možnosti digitálneho zobrazenia, vzdialeného externého prístupu k údajom a vychádzajúc 
z predchádzajúceho použitia technológií aj na možnosti opätovného skúmania historických 
skutočností súvisiacich s detailmi objektov a ich kontextov.  
 
c) marketingové a komunikačné technológie   
V tejto oblasti môžeme IKT rozdeliť na technológie podporujúce internú komunikáciu v rámci 
samotného múzea a jeho jednotlivých častí a externú komunikáciu napríklad medzi inštitúciou  
a verejnosťou. Navrhneme implementáciu vnútorného sieťového systému (intranetu), ktorý bude 
využívať takmer výlučne len personál múzea. Uľahčí sa tak zdieľanie a poskytovanie informácií  
a tým lepšia koordinácia činností medzi jednotlivými útvarmi múzea. Zároveň predpokladáme, že 
sa takým spôsobom stimuluje vyššia spolupráca a pocit tímového ducha zo strany zamestnancov, 
širšia dostupnosť technických a formálnych foriem konania a vytvorí sa priamy komunikačný kanál 
na možnosť internej komunikácie medzi zamestnancami. Intranet sa tak stane dôležitým nástrojom 
na implementáciu organizačnej kultúry a riadenie a spravovanie poznatkov v rámci samotnej 
inštitúcie. Externá komunikácia z pohľadu múzea smerom k verejnosti bude prebiehať jednak 
asynchrónne a jednak synchrónne, čiže prostredníctvom webovej komunikácie a komunikácie 
prostredníctvom možností sociálnych sietí.  
 
Web stránka múzea bude poskytovať alternatívny externý priestor pre intenzívnu komunikáciu  
a marketingové aktivity múzea. Jej primárnou funkciou bude informovanie budúcich návštevníkov  
o aktivitách inštitúcie v rôznych časových horizontoch. Web stránka by mala mať nielen 
informačný statický charakter, ale jej súčasťou by mali byť rozličné animácie, streamovanie a tiež 
by bolo možné využiť rozličné dostupné technológie ponúkajúce možnosti virtualizácie múzejných 
prehliadok. Bohužiaľ stránka Liptovského múzea tento potenciál zďaleka v súčasnosti nevyužíva. 
Navrhujeme preto jej kompletné a komplexné prepracovanie, aby sa z nej stal dynamický 
informačný kanál s interaktívnym a multimediálnym obsahom umožňujúcim získať v rámci 
sociálnej inklúzie všetky potrebné informácie aj pre občanov so špecifickými potrebami. 
Samozrejmosťou je prevedenie obsahu stránky do jazykových mutácií krajín s najvyššou 
návštevnosťou (minimálne anglická, nemecká, poľská a ruská mutácia).  



 
Pri vyššej implementácii IKT do prezentácie činnosti múzea a jeho expozícií navrhujeme podstatne 
efektívnejšie využívať potenciál sociálnych sietí. Podporí to vyššiu a adresnejšiu komunikáciu  
s verejnosťou, oslovenie a vytvorenie nových skupín užívateľov a posilní to marketingovú značku 
a potenciál múzea na trhu ponúk cestovného ruchu. Zameriame sa najmä na možnosti momentálne 
najvyužívanejších sociálnych sietí v stredoeurópskom kontexte a to na Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube a tiež na využitie možností ktoré poskytujú blogy, vlogy a flogy. Tieto 
komunikačné nástroje sú mimoriadne rozšírené a obľúbené hlavne medzi mladšou generáciou a ich 
začlenenie do marketingovej komunikácie rozšíri možnosti ich oslovenia spôsobom, 
prostredníctvom ktorého sú najčastejšie pripravení získavať a zdieľať informácie. Čas, zdroje  
a úsilie investované do efektívnej práce so sociálnymi médiami prinesie protihodnotu v podobe 
vytvorenia virtuálnej komunity ako aj nových zdrojov financovania. Pre tieto potreby je nutné 
vytvoriť aktívne mobilné aplikácie a zabezpečiť vysokorýchlostné pripojenie na wi-fi  
vo výstavných priestoroch múzea. Pre ďalšie zlepšenie technického zabezpečenia „hybridných“ 
produkcií s využitím najmodernejších digitálnych technológií je nutné doplniť a obnoviť vybavenie 
priestorov a expozícií múzea o výkonný dataprojektor pre video mapping, dataprojektory a tablety 
pre online prenosy, reproduktory a sound systémy pre kvalitné ozvučenie produkcií. Aj v tejto 
oblasti potrebuje Liptovské múzeum silný „reštart“, aby si obnovilo svoje postavenie a značku  
v regióne, na Slovensku i v zahraničí.  
 
d) technológie vzdelávania verejnosti  
Sprostredkovanie zistených poznatkov z vedomostného a informačného systému múzea chápeme 
ako ťažiskovú oblasť prezentácie Liptovského múzea pred verejnosťou. Okrem klasického, 
tradičného sprístupňovania zbierkových predmetov a zbierok formou stálych expozícií, 
dlhodobých, krátkodobých alebo putovných výstav, publikačnej činnosti, edičnej činnosti a iných 
odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít je potrebné v čo najširšej miere 
začleniť do tejto činnosti aj expozičné technológie umožňujúce sprístupnenie obsahu múzejných 
zbierok prostredníctvom interaktívnych obrazoviek, 3D projekcií, holografie, virtuálnej a rozšírenej 
reality, ktoré využívajú nielen obraz, osvetlenie a audio ale dokonca aj mechanické vibrácie. 
 
Pripravované projekty na rok 2021 
V rámci grantových programov a dotácií sme pripravili nasledovné projekty:  
 
Projekty Fondu na podporu umenia  
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - 
múzeá 
 
Od praveku po keltov 
Cieľom projektu je zostaviť a vydať katalóg vybraných vystavených zbierok, ktoré reprezentujú činnosť 
človeka v regióne Liptova a ktoré sú odprezentované v archeologickej expozícii. Sú to nálezy bronzových 
pokladov, ktoré majú vysokú vypovedaciu schopnosť o kovolejárstve a spracovaní kovu v strednej Európe  
v mladej a neskorej dobe bronzovej.  
 
Celkový rozpočet projektu: 8 500,00 € 
Požadovaná dotácia vo výške: 6 600,00 € 
Spolufinancovanie: 900,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – 
múzeá 
 
Muzeálne vychádzky Liptovského múzea 
Cieľom projektu je vydanie rukopisných záznamov Júliusa Kürtiho z rokov 1912 - 1913, ktorý zorganizoval 
úzke jadro podporovateľov múzea do tzv. Zbieracej komisie. Záujem komisie sa sústredil na návštevu 



liptovských obcí, pátranie po národopisných, literárnych a archeologických predmetov a ich získanie do 
zbierok múzea.  
 
Celkový rozpočet projektu: 6 200,00 € 
Požadovaná dotácia: 4 500,00 € 
Spolufinancovanie: 700,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – 
múzeá 
 
Mapa technických pamiatok dolného Liptova 
Hlavnou projektovou aktivitou je vydanie mapy, ktorá zmapuje zachované technické pamiatky mesta 
Ružomberok a jeho okolia a súčasne bude prinášať nové poznanie a vzdelávať verejnosť.  
 
Celkový rozpočet projektu: 8 000,00 € 
Požadovaná dotácia: 6 200,00 € 
Spolufinancovanie: 800,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – 
múzeá 
 
Sokol vs. Orol. Telovýchovné spolky v každodennom živote Liptova v prvých rokoch Československej 
republiky 
Zámerom projektu je usporiadať výstavu, ktorá atraktívnym spôsobom predstaví sokolské a orolské hnutie 
na území Liptova v kontexte dobových súvislostí so zohľadnením špecifík regiónu. 
 
Celkový rozpočet projektu: 5 300,00 € 
Požadovaná dotácia: 4 750,00 € 
Spolufinancovanie: 550,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - 
múzeá 
 
Umenie a umelci Liptova v prvej polovici 20. storočia 
Hlavným výstupom projektu bude realizácia výstavy s názvom  Umenie a umelci Liptova v prvej polovici 
20. storočia. Na výstave bude prezentovaných viac ako stovka umeleckých diel obrazov (olejomaľby, 
grafiky, grafické listy, fotografie) a plastiky zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku. 
 
Celkový rozpočet projektu: 3 450,00 € 
Požadovaná dotácia: 3 060,00 € 
Spolufinancovanie: 390,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - 
múzeá 
 
Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova 
Zámerom projektu je vytvorenie novej trvalej modernej expozície v sídlenej budove Liptovského múzea  
v Ružomberku venovanej stredovekým a novovekým dejinám Liptova. V tejto prvej - fáze A - je našim 
zámerom a hlavnou projektovou aktivitou získať vo verejnej súťaži architektonicko-výtvarný návrh 
expozície. 
 
Celkový rozpočet projektu: 10 000,00 € 
Požadovaná dotácia: 8 000,00 € 
Spolufinancovanie: 2 000,00 € 
 
 
 



Projekty z grantového systému MK SR: 
 
Program:1 Obnovme si svoj dom; Podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok 
 
Reštaurátorské práce rímsko-katolíckeho kostola Všetkých Svätých Ludrová - Kút, NKP 350/1-2 - exteriér - 
II. etapa 
Cieľom projektu je na základe reštaurátorského prieskumu a návrhu na reštaurovanie exteriéru gotického 
kostola pokračovať v realizácii reštaurátorských prác na exteriérovej fasáde vzácnej národnej kultúrnej 
pamiatky. 
 
Celkový rozpočet projektu: 66 500,00 € 
Požadovaná dotácia: 63 175,00 € 
Spolufinancovanie: 3 325,00 € 
 
Projekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020   
 
OTVORENÉ MÚZEÁ - rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií na poľsko-slovenskom 
pohraničí  
Realizácia tohto projektu prechádza aj do ďalšieho kalendárneho roku. V roku 2020 sa v rámci 
implementácie projektu zrealizovala stavba oddychovo-relaxačnej zóny v areáli Múzea liptovskej dediny  
v Pribyline. Ide o vybudovanie senzorického chodníka - „kyslíkovej dráhy“ a oddychovej zóny v okolí 
jestvujúceho jazera. V nasledujúcom období bude zrealizovaná projektová aktivita - vytvorenie mobilnej 
aplikácie. 
 
Celkový rozpočet projektu za Liptovské múzeum:  233 782,53 € 
Schválená dotácia z EFRR:  198 715,14 € 
Spolufinancovanie zo ŠR:  23 378,26 € 
Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK:  11 689,13 € 
 
Partneri projektu: 
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów Gorlice (vedúci partner) 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 
 
Bohu na chválu, ľuďom na úžitok 
Realizácia tohto projektu prechádza aj do ďalšieho kalendárneho roku. Ide o popularizáciu dobrovoľných 
hasičských zborov v poľsko - slovenskom pohraničí. V roku 2020 sa uskutočnila revitalizácia hasičskej 
expozície vrátane výmeny šindľovej krytiny na troch objektoch MLD v Pribyline, realizácia kultúrno - 
vzdelávacieho podujatia „Hasičská nedeľa“, realizácia putovnej výstavy; v roku 2021 bude mať Liptovské 
múzeum aktívnu účasť na odbornej medzinárodnej konferencie o histórii hasičstva. 
 
Celkový rozpočet projektu za Liptovské múzeum:                   67 472,88 € 
Schválená dotácia z EFRR:  57 351,94 € 
Spolufinancovanie zo ŠR:  6 747,28 € 
Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK:  3 373,66 € 
 
Partneri projektu: 
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (vedúci partner) 
Liptovské múzeum v Ružomberku  
 
 
 
 



Plán vedecko-výskumných úloh na rok 2021: 
 

názov riešiteľ odbor termín výstup 
Liptov v období 
feudalizmu (do r. 1848) 

PhDr. Karol 
Dzuriak 

história január - júl 
2021 

koncepcia/libreto a 
realizačný scenár 
expozície 

Faleristické pamiatky 
obodobia 1. svetovej 
vojny v zbierkach 
Liptovského múzea v 
Ružomberku 

PhDr. Karol 
Dzuriak 

história január - august 
2021 

odborný článok 
v zborníku Liptov 

Príbehy z Likavského 
hradu 

PhDr. Karol 
Dzuriak 

história dlhodobá 
VVÚ 

vydanie 
monografie 

Telocvičné jednoty Sokol 
a Orol ako významný 
prvok života Liptova 
v medzivojnovom období 

Mgr. Viera Kunová história január - 
december 
2021 

libreto a scenár 
pôvodnej autorskej 
výstavy 
(predpokladaná 
realizácia výstavy 
jeseň/zima 2021) 

Telocvičné jednoty na 
Liptove  medzivojnovom 
období 

Mgr. Viera Kunová história január - august 
2021 

odborný článok 
v zborníku Liptov 

Umelci a umenie Liptova 
v prvej polovici 20. 
storočia 

Mgr. Rastislav 
Molda, PhD. 

história/dejiny 
umenia 

január - august 
2021 

libreto a scenár 
pôvodnej autorskej 
výstavy 
(predpokladaná 
realizácia výstavy 
leto 2021) 

Život a dielo Jozefa 
Hanulu 

Mgr. Rastislav 
Molda, PhD. 

história/dejiny 
umenia 

január - 
december 
2021 

vedecká štúdia do 
kolektívnej 
monografie 

Život a dielo maliara 
Františka Belopotockého 

Mgr. Rastislav 
Molda, PhD. 

história/dejiny 
umenia 

január - august 
2021 

odborný článok 
v zborníku Liptov  

Ján Francisci, národovec, 
Liptovský župan 
a doživotný podpradseda 
Matice slovenskej 

Mgr. Rastislav 
Molda, PhD. 

história január - 
december 
2021 

konferenčný 
príspevok 
a kapitola 
v kolektívnej 
monografii 

Mapa technických 
pamiatok Liptova 

Mgr. Rastislav 
Molda, PhD. 

história/dejiny 
umenia 

január - júl 
2021 

populárno-náučné 
texty do mapy 
prezentujúcej 
technické pamiatky 

Od praveku po Keltov. 
Katalóg vystavených 
zbierok v expozícii 
archeológie 

Mgr. Simona 
Sliacka 

archeológia január - 
december 
2021 

vydanie katalógu k 
expozícií 

Muzeálne vychádzky. 
Zbierkotvorná činnosť 
Liptovského múzea na 
začiatku 20. storočia 

Mgr. Simona 
Sliacka 

archeológia január - 
december 
2021 

vydanie 
monografie 

Archeologický výskum na 
Mníchu 

Mgr. Simona 
Sliacka 

archeológia január - 
december 
2021 

odborný článok 
v zborníku Liptov 

Liptov v období 
feudalizmu (do r. 1848) 

Mgr. Simona 
Sliacka (v 
spolupráci s PhDr. 

archeológia január - júl 
2021 

koncepcia/libreto a 
realizačný scenár 
expozície 



Dzuriakom a Mgr. 
Moldom, PhD.) 

(podklady 
k nálezom 
z liptovských 
hradov, kostolov 
a najstarších 
hradísk a podklady 
k (historický 
rámec) depotu 
mincí spod 
Likavského hradu) 

Flóra a fauna Liptova Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy dlhodobá 
VVÚ 

koncepcia/libreto a 
realizačný scenár 
expozície 

Zber historickej 
fotodokumentácie s 
poľovníckou tematikou  
v regióne Liptova 

Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy dlhodobá 
VVÚ 

fotoarchív 
Liptovského múzea 
- výstava 
v priestoroch 
Liptovského múzea 

Lov medveďov v 
minulosti  
a dnes na Liptove 

Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy január - 
október 2021 

odborný článok 
v zborníku Liptov 

Poľovníctvo v Liptove Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy dlhodobá 
VVÚ (2021-
2022) 

2. vydanie knihy 

Určovanie veku ulovenej 
raticovej zveri vybranými 
metódami 

Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy dlhodobá 
VVÚ 

odborný článok 

 
Publikácie a publikačná činnosť na rok 2021 
 
Na rok 2021 pripravujeme nasledovné tituly: 
 
1. Od praveku po Keltov. Katalóg vystavených zbierok v expozícii archeológie, autori: Mgr. Simona Sliacka 
a kol. 
 
2. Muzeálne vychádzky. Zbierkotvorná činnosť Liptovského múzea na začiatku 20. storočia, autori: Mgr. 
Simona Sliacka a Mgr. Rastislav Molda, PhD. 
 
3. Liptov. Vlastivedný zborník č. 13. 
 
4. Príbehy z Likavského hradu, autor: PhDr. Karol Dzuriak 
 
V Ružomberku, dňa 26.02.2021 
 
 
 
 
 

    PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 
                           riaditeľ 
         Liptovské múzeum v Ružomberku 


