
 

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

KRAJA ZA ROK 2021 
 
1. Identifikácia organizácie 

Názov: Liptovské múzeum  
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 2021 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít 

určených na rok 2020) 
 

Hlavným poslaním Liptovského múzea 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 2021: 
- 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 
 
Počas roka 2021 boli sústavne zabezpečované opatrenia určené vyhláškami ÚVZ pre kultúrne inštitúcie 
a ich prevádzku (oznamy, dezinfekcia priestorov, zabezpečenie dezinfekcie pre návštevníkov, 
testovanie zamestnancov).  
 
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 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
História 110 111 106 107 0 0 4 4 0 0 0 0

Národopis 307 646 0 0 7 7 300 639 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 418 758 106 107 7 7 304 643 0 0 1 1
 



3.2. Stav zbierkového fondu 
 

 V knihe prírastkov zaevidované: Skatalogizované: Úbytok: 
 ( stav k 31.12.2021): (stav k 31.12.2021): (za rok 2021): 
Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Archeológia 2834 10926 4431 9934 0 0
História 50302 82063 99241 101919 0 0

Národopis 26073 29937 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 105358 207341 174548 193638 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 82 90 172 82
História 36 36 53 36

Národopis 0 0 0 0
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 33 0
Zoológia 0 0 0 0

Spolu 118 126 258 118

 
3.4. Reštaurovanie zbierkových predmetov 

 Počet kusov: Finančné náklady: 
Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 
Dodávateľsky: 2 38 810,00 € 
Spolu: 2 38 810,00 €
 
V roku 2021 boli vyplatené finančné prostriedky na reštaurovanie 
ďalších troch zbierkových predmetov, avšak ich reštaurovanie bude 
ukončené až v roku 2022. 
 

 

3.5. Konzervovanie zbierkových predmetov 
 

 Počet kusov: Finančné náklady: 
Vlastnými prostriedkami: 644 196,39 €
Dodávateľsky: * 20 5 049,60 €
Spolu: 664 5 245,99 €

 

* sanácia depozitárnych priestorov plynovaním proti bilogickým škodcom realizovaná vo vybraných depozitárnych priestoroch, 
v rámci ktorej boli ošetrené uložené zbierkové predmety  

 

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 2021 neboli vyradené žiadne zbierkové predmety. 
 

3.8.  Bezpečnosť zbierkových predmetov 
 

 
Plocha 
[m²]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 4 215,00čiastočne čiastočne 
Výstavné priestory: 1 232,00čiastočne áno 
Depozitárne priestory: 2 480,00čiastočne čiastočne 
Pracovne: 472,50čiastočne áno 
Prednáškové miestnosti: 111,00čiastočne áno 
Dielne a laboratória: 217,00čiastočne áno 
Iné priestory: 1 295,00čiastočne 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: 25954 
Ročný prírastok knižničných jednotiek: 352 
z toho: 

- kúpou: 185 
- darom: 167 
- výmenou: 0 
- bezodplatným prevodom: 0 

Úbytky knižničných jednotiek: 0 
 
3.9.3 Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu: 569 
z toho: 

- prezenčné: 137 
- absenčné: 426 
- MVS z iných knižníc: 6 
 

3.9.4 Používatelia 
Registrovaní používatelia: 35 
Návštevníci knižnice: 72 

 
3.9.5 Hospodárenie knižnice 

Náklady na nákup knižničného fondu: 2 323,66 € 
 

4. Vedecko-výskumná činnosť 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Umenie a umelci Liptova 
v „dlhom“ 19. storočí 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

január - december 2021 výtvarné 
umenie 

- výstava  

Vplyv papierensko -
celulózového priemyslu na 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

apríl - december 2021 história - kapitola v kolektívnej monografii 



 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
rozvoj mesta a regiónu 
(demografia, urbanizmus, 
školstvo, kultúra, spoločenský 
život a šport) 
30. rokov Múzea liptovskej 
dediny Pribylina 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

jún - august 2021 história - výstava 

30. rokov Múzea liptovskej 
dediny Pribylina - vedecká 
konferencia 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

január - august 2021 história - konferencia 

Libreto / scenár novej 
Expozície stredovekých a 
novovekých dejín Liptova 

PhDr. Karol Dzuriak apríl - jún 2021 história  - písomné podklady pre projektové schémy:  
21-523-01771  - Expozícia stredovekých a 
novovekých dejín Liptova (súťaž návrhov); 
22-523-01736 - Expozícia stredovekých a 
novovekých dejín Liptova - II. etapa 
(realizácia)   

Faleristická zbierka LM: 
príležitostné odznaky z obdobia 
prvej svetovej vojny 

PhDr. Karol Dzuriak február - december 2021 história  - štúdia / odborný katalóg pre zborník Liptov; 
v rozpracovaní 

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

Mgr. Viera Kunová  január 2021 - apríl 2022 história   - príspevok do Zborníka Liptov 13 - zaslaný 
do redakcie  
 - rozpracovaný scenár výstavy - termín 
realizácie apríl 2022  
- spracovaný podklad pre projekt FPU 

Architektúra mesta 
Ružomberok v zbierkovom 
fonde OF  

Mgr. Viera Kunová  január 2021 - jún 2022 história  - výstava Múzeum v meste – mesto v múzeu  

Technológia výroby ovčieho 
masla 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

august - november 2021 etnológia 
 

- výstava Oživení zbojníci a katalóg k výstave 

Dejiny Múzea liptovskej dediny 
v Pribyline 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

august 2021 história 
 

- výstava Splietanie prúdov genia loci 

Sokolče - dejiny obce Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

august 2021 história 
 

- výstava Sokolče 

Konská preprava v minulosti Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

október 2021 - január 2022 etnológia 
 

- výstava Furmanstvo - povozníctvo 

Tuláctvo na Liptove v 18. 
storočí 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

júl 2021 - 2024 história 
 

- publikácia - v príprave 

Matriky ako prameň pre 
výskum kriminality - Liptov, 
18. storočie 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

júl 2021 - máj 2024 história 
 

- konferenčný príspevok - v príprave 

Historické osvetľovacie 
techniky 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

november 2021 - 
september 2022 

etnológia 
 

- výstava Keď slnko zapadlo...  - v príprave 

Predmety spojené so spánkom 
vo vidieckom prostredí Liptova 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

november 2021 - 
september 2022 

etnológia 
 

- výstava Keď slnko zapadlo...  - v príprave 

Tzv. večerné práce vo 
vidieckom prostredí Liptova 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

november 2021 - 
september 2022 

etnológia 
 

- výstava Keď slnko zapadlo...  - v príprave 

30 rokov Múzea liptovskej 
dediny Pribylina 

Mgr. Kristína Falťanová apríl - júl 2021 história - výstava Splietanie prúdov génia loci v MLD 

Formy 
pastierskeho/zbojníckeho odevu 
v minulosti 
 

Mgr. Kristína Falťanová august - november 2021 etnológia 
 

- výstava Oživení zbojníci v Národopisnom 
múzeu Liptovský Hrádok 

Technológia výroby ovčieho 
masla 

Mgr. Kristína Falťanová august - november 2021 etnológia 
 

- výstava Oživení zbojníci v Národopisnom 
múzeu Liptovský Hrádok 

Výskum tradičného ľudového 
odevu a zdobiacich techník 

Mgr. Kristína Falťanová august - november 2021 etnológia 
 

- výstava Zruční aj pekní v Národopisnom 
múzeu Liptovský Hrádok 

Július Kürti a počiatky 
archeologického výskumu na 
Liptove 

Mgr. Simona Sliacka január 2021 - december 
2022 

archeológia / 
muzeológia 
 

- výstava 

Muzeálne vychádzky v rokoch 
1912 -1913 

Mgr. Simona Sliacka  január 2021 - december 
2022 

archeológia 
 

- knižná publikácia 
Zlaté trofeje Liptova ulovené v 
poľovníckych sezónach 
1991/1992 - 2020/2021 

Ing. Pavol Hriadel január - september 2021 prírodné vedy - knižný katalóg 

Lov medveďov v minulosti a 
dnes na Liptove 

Ing. Pavol Hriadel január - december 2021 prírodné vedy - odborný článok 

Stanovenie veku ulovenej zveri 
vybranými metódami 

Ing. Pavol Hriadel január - december 2021 prírodné vedy - odborný článok 

Celkový počet vedecko-
výskumných úloh 26

 
 
 



Metodická a odborná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie 
 
Mgr. Rastislav Molda, PhD.:  
- recenzent knihy vydanej Kysuckým múzeom: Mgr. Daniel Husarik. Krupec. Čadca: Kysucké 
múzeum, 2021, 204 s. ISBN 978-80-89751-31-0 
- organizácia konferencie Minulosť, prítomnosť a budúcnosť múzeí v prírode pri príležitosti jubilea 30 
rokov od otvorenia Múzea liptovskej dediny Pribylina, 13.8.2021 
- pasívna účasť na konferencii Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci V. (november 2021) 
v Múzeu České Budějovice 
 
PhDr. Karol Dzuriak:  
- nové autorské texty (nepublikované):  
Cyklus „Talianske svadby kráľa Mateja a jeho syna Jána“, kapitola 1. „Havrani v Miláne“, časti 1. 
(„Kráľovské vohľady“), 2. („Viedenské intermezzo“), 3. („Pytačky zlatovlasého kniežaťa. Kráska  
a zvieratá“), 4. („Pytačky zlatovlasého kniežaťa. Na milánskom hrade“), napísaný pre podcasty LM, 
nahrávanie nerealizované; spolu 22 s. (materiál LMR – HO – PODCASTY AB - KDZ) + rozpísaná 5. 
časť („Pytačky zlatovlasého kniežaťa. Starosti starnúceho kráľa“) 
„Svedok jasnopoliansky (Makovický, Tolstoj a tí druhí). K 150. výročiu narodenia a 100. výročiu 
úmrtia slovenského tolstojovca Dušana Makovického“ (1. časť), príspevok pre podcasty LM, 
nahrávanie nerealizované; pôvodná a upravená verzia (9 + 7 s.). Súčasť pripravovanej rovnomennej 
prednášky z cyklu „Príbeh nášho múzea“, plánovanej na december 2021, nerealizovanej z dôvodu 
protipandemických opatrení 
- prezentácie vybraných zbierkových predmetov (textové príspevky pre webovú stránku LM: „Erbový 
kameň z hradu Likava, ev. č. 79333“ (pôvodná dlhšia a skrátená verzia), „Cesta na cholerový cintorín  
a ružomberské popravisko, pohľadnice ev. č. 35578 a 35628“ (pôvodná dlhšia a skrátená verzia), spolu 
5 s.  
- lektorské texty pre expozície LM (upravené z pôvodných textov, skrátené, resp. prepracované alebo 
doplnené a rozšírené; novokoncipované / čiastočné kompilácie z rôznych vlastných pôvodných 
autorských textov): Likava, verzia 2 – upravená dlhšia, vrátane architektonicko-historického vývoja (26 
s.); Likava, verzia 3 - krátka (13 s.); Expozícia dejín feudalizmu Liptova (19 s.);  Expozícia dejín 
papierníctva (dejiny ručnej výroby papiera, vrátane technologickej časti - pôvodné texty < doplnené o 
excerptá z prác V. Deckera a excerptá z histórie najstaršieho ružomberského priemyselného podniku na 
Bielom potoku podľa štúdie P. Virágha, 17 s.) 
- texty k histórii hradu Likava a historickým súvislostiam vzniku likavského pokladu z r. 2019 pre 
banery pripravovanej expozície likavského pokladu (pôvodná autorská skrátená verzia, spolu 3 s.) 
- dejepisná olympiáda 2021 (obvodné kolo) - spracovanie otázok z regionálnej časti pre kategórie 
CDEF  
(6. - 9. ročník ZDŠ a osemročné gymnáziá) z titulu funkcie predsedu OK DO; obvodné kolo 
nerealizované z dôvodu pandemickej situácie 
- prof. PhDr. I. Jenča, PhD., Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku - fotografická tvorba Jána 
Labaya z Ružomberka - posudzovanie úpravy sanov, vyhľadávanie pôvodných negatívov  
a zabezpečenie ich odborného scanovania, popis fotografií  
- PhDr. A. Jonásová, Galanta - pramene a zdroje informácií k vzbure poddaných v Turanoch (17./18. 
st.) a dejinám rodu Petróczi, osobitne Štefana st. a ml. 
- Vojenské historické múzeum Piešťany - militárie v zbierkach LM  
- Ing. J. Kuska, L. Mikuláš - ilustrácie k činnosti detskej zotavovne v Železnom vo fonde LMR  
z obdobia r. 1945/4948 – 1989  
- I. Takáčová, Bratislava / redakcia Ružomberského hlasu - oprava nesprávneho názvu firmy Štecko  
a Trepáč v redakčnom populárnohistorickom článku  
- p. Marhefková, redakcia Ružomberského magazínu - podklady pre redakčný článok o ružomberských 
parkoch, Vlkolínci a turizme 



- G. Demčáková, MsÚ Ružomberok - existencia pamätných tabúľ E. Urxa a K. Salvu v depozitári LM 
Kalvárska ul. 
- Peter Fízeľ -  rod Jalovecký z Jalovca a jeho eventuálny zemiansky pôvod  
- PhDr. A. Jonásová, Galanta - pramene k svadbe M. Esterházyho a K. Nyáryovej v Sučanoch  
- Júlia Droppová, Hotel Hrabovo  – pramene, literatúra a ilustračné podklady k histórii Hrabovskej 
doliny, kabínkovej lanovky a hotela Hrabovo (vyhľadávanie ilustračného materiálu vo fotoarchíve 
Liptovského múzea - lokačnom katalógu) 
- J. Tóth, Ludrová - vyhľadávanie ilustračného materiálu  k pripravovanej publikácii o histórii 
ružomberského papierenského priemyslu, staršie obdobie 
- Doc. PhDr. M. Jágerová, PhD., Katedra národopisu UKF Nitra - fotografická dokumentácia búrs  
a zábav v Likavke v zbierkach a fotoarchíve LM 
- Mgr. K. Líšková, LM - heraldické pamiatky Likavy (erb Beatrix Aragónskej); okolnosti odchodu 
husitskej posádky z Likavy r. 1434  
- p. Demko, Lisková (Belopotockého obraz Boha Otca z Liskovej v zbierkovom fonde Liptovského 
múzea, spôsob podania žiadosti o jeho fotografickú reprodukciu)  
- PaedDr. L. Cserei, LM - podklady o rodinnom živote a tvorbe Ľ. Fullu / príprava na moderovanú 
diskusiu vo výstavnej sále Liptovského múzea v rámci podujatia Fullove dni 2021 
- spracovanie bibliografie bibliografie ku autorskému príspevku - kapitole o Múzeu liptovskej dediny 
pre publikáciu ŽSK TATRY p. Adamčík, Kysucké múzeum, koordinátor vydania publikácie); kontrola 
úprav autorského textu  
- Ing. Vilibald Liebscher, Ružomberok, OZ Ružomberská Žofia - perspektívy a možnosti výskumu  
a expozičnej prezentácie histórie textilného priemyslu v Ružomberku 
- p. Nemešáni, Kvačany - Dlhá Lúka - informácia o histórii rodu a pramennej báze k jeho dejinám; 
zástava rodu Nemešáni – výskyt vo fonde LM; september 2021 
- Ľubomír Adamčiak, Ružomberok - nepresnosti o hrnčiaroch z Jelencov v periodiku Ružomberský 
hlas, informácie o hrnčiarskej a peciarskej histórii vlastnej rodiny 
- Dr. F. Dian, spolupracovník Ružomberského hlasu -  obdobie výstavby modernej cestnej komunikácie 
Ružomberok - B. Bystrica / Ružomberok - L. Mikuláš 
- akvizícia pozostalosti MUDr. Ivána, p. Ivánová - korešpondencia, dispozície pre ďalší postup 
- p. Kacper, pamätná doska P. Borowého - výskyt v zbierkovom fonde LM  
- Ing. M. Bóna, PhD., Mgr. M. Nemec, PhD., - možnosti publikovania príspevku o architektonickom 
vývoji hradu Likava v 17. storočí v zborníku Liptov 
- PhDr. P. Vítek, ŠOBA Bytča, pracovisko L. Mikuláš -  fotografia M. Droppu ako príslušníka rakúsko 
- uhorského vojnového námorníctva pre reedíciu publikácie Prvá svetová vojna a Liptov 
- PhDr. P. Vítek, ŠOBA ZA, pracovisko L. Mikuláš - identifikácia fotografií pre reedíciu publikácie 
Liptáci a prvá svetová vojna 
- Ing. G. Demčáková, MsÚ Ružomberok, expozícia A. Hlinku v Černovej - revízia a úpravy pôvodného 
textu zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov pre černovskú expozíciu, príprava dokumentácie, 
telefonické a mailové konzultácie s Ing. G. Demčákovou , MsÚ Ružomberok 
- Ing. Ľubomír Bobuľa, súdny znalec, ZA - Rosina -  právno - historické aspekty pojmu 
„poľnohospodárska usadlosť“ 
- p. Mária Banovcová -  historické dáta k cukrárni Jích v Ružomberku;  december 2021 
- PhDr. Dušan Teplan, PhD., Katedra slovenskej literatúry, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre - životopisné dáta historičky LM V. Považanovej, väzby na literárneho historika M. 
Považana a redaktora a literárneho historika J. Považana) 
 
Mgr. Viera Kunová: 
- spracovaný lektorský text pre expozície Cechy Liptova a Život a dielo Andreja Hlinku  
 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD.: 
- spolupráca pri príprave pracovných listov k výstave Oživení zbojníci  



- vypracovanie dotazníku o bábkových divadlách v zbierkach slovenských múzeí pre SNM - Múzeum 
bábkarských kultúr a hračiek, Modrý Kameň 
- spolupráca s RTVS pri príprave relácie SK dejiny (epizódy zamerané na dejiny Liptova a zbojníctvo) 
- Hybské modrotlačiarske vzory - pre Obecný úrad Hybe (7/2021) 
- spolupráca na publikácii Omaľovánka z Pribyliny (texty)  
- redakčné práce na zborníku Liptov (tlač 3 - 4Q/2022) 
- poskytnutie on-line konzultácie študentke žurnalistiky D. Dereninovej (KU RK), ktorá písala prácu 
o súdnictve na Liptove v 18. storočí (11/2021) 
 
Mgr. Kristína Falťanová:  
- konzultácia odevu dolného Liptova - konzultácia a sprístupnenie zbierkových predmetov na bádanie 
pre FS Liptov 
 
Mgr. Simona Sliacka: 
- príprava expozície - Poklady spod Likavy - expozícia venovaná hromadným nálezom mincí so 
vzťahom k miestu uloženia, hrad Likava 
- expozícia Feudalizmus - deinštalácia a uloženie vystavených zbierkových predmetov 
- odborné konzultácie k archeologickým lokalitám a nálezom: p. Mydliar (kronikár obce Liptovský 
Michal) - strelivo palných zbraní 
- spracovanie podkladov a fotodokumentácie p. Lupták (Klub turistov Liptovské Sliače) - prícestné 
kaplnky v katastri Liptovských Sliačov 
- pracovanie podkladov a fotodokumentácie k archeologickým nálezom zo Skália, Liptovské Sliače - p. 
Lupták 
- populárno-náučná prednáška a workshop - Liptov v dobe bronzovej - pre druhý stupeň ZŠ 
- populárno-náučná prednáška - Pravek Liptova - pre prvý stupeň ZŠ 
- zjazd Slovenskej archeologickej spoločnosti, 21. -22. 6. 2021 - Výskum na vedecké a dokumentačné 
účely na sídlisku Pod Rohačkou v roku 2019 - príspevok na vedeckej konferencii 
- Festival Tehláreň, 20.8.2021 - Čo (ne)robiť s archeologickým nálezom? Návod ako sa úspešne dostať 
do dejín – odborná prednáška 
- Minulosť, prítomnosť a budúcnosť múzeí v prírode. Konferencia k výročiu 30 rokov od otvorenia 
Múzea liptovskej dediny Pribylina, 13.8.2021, účasť na odbornej konferencii 
- práca v Komisii na tvorbu zbierok, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
- práca v Komisii na tvorbu zbierok Liptovského múzea 
- na základe Príkazu riaditeľa č.3/2021 prebiehala od 16.3.2021 do 28.6.2021 mimoriadna revízia fondu 
Originálnych fotografií v zbierkach Liptovského múzea - 9000 zbierkových predmetov 
- na základe Príkazu riaditeľa č.1/2020 na vykonanie revízie zbierkového fondu Liptovského múzea 
prebieha v zbierke archeológia revízia 
- príprava a realizácia prevodu archeologických nálezov z KPÚ, Midland adventures s.r.o.; prevod 
materiálu, základná identifikácia a enumerácia, príprava na evidenciu - Liptovský Trnovec, Lúčky, 
Demänovská Dolina, Hybe, Jalovec, Liptovská Osada, Liptovská Sielnica, Liptovská Štiavnica, 
Liptovské Matiašovce, Liptovské Sliače,  Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Liptovský Ján, Liptovská 
Ondrašová, Okoličné, Ráztoky, Liptovský Trnovec, Ľubochňa, Martinček, Partizánska Ľupča, 
Podtureň, Prosiek, Vlachy, Hybe, Liptovská Porúbka, Iľanovo, Likavka, Turík, Kráľova Lehota, 
Liptovská Osada,  Liptovská Sielnica - poloha Liptovský hrad, Liptovská Štiavnica, Ludrová,  
Partizánska Ľupča ( 34 archeologických celkov) 
- projektová činnosť: 

- Od praveku po Keltov. Katalóg vystavených zbierok v expozícii archeológie. FPU, autor - 
spoluautor 

 - Zbieracie vychádzky v rokoch 1912 - 1913. Z muzeálnych výletov, FPU, autor - spoluautor 
- Kto býval na Rohačke pred Keltmi, FPU, autor - spoluautor 

- rozhovor pre Spoločník - Expozícia archeológie v Liptovskom múzeu je ako darček 



- popularizačný článok - ÚPLNÁ NÁHODA: Manželský pár zarobil pekný balík peňazí, stačila im na 
to prechádzka. internetový článok - https://zilina.zoznam.sk  
- popularizačný článok - Likavský poklad verejnosť uvidí najskôr na jeseň, mince zakopali pri požiari 
hradu, internetový článok https://www.aktuality.sk 22.06.2021 
- rozhovor - Naša vlastná Indiana Jones. Rozhovor v novinách Lupčasopis 
 
Ing. Pavol Hriadel: 
-  Lea Kurpasová - Lov vlkov na Liptove - konzultácie 
- prof. M. Sabol, Prírodovedná fakulta UK v Bratislava - Fosílny materiál z lokality Okno - konzultácie 
- RNDr. Ján Kliment, Csc., Botanická záhrada UK v Bratislave, pracovisko Blatnica - botanické zbery 
RNDr. O. Removčíkovej - konzultácie 
- Katalóg Chovateľskej prehliadky trofejí (CHPT) zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2020/2021 - 
spoluautor 
 
Bc. Martina Mäsiarová:  
- spracovanie odborného textu o histórii a tradičnom spôsobe chovu oviec na Liptove, 8-15.2.2021, 
Bobulová Beata, Sociálny podnik Súčasť života, set Vypleť si ovečku. 
- spracovanie odborného textu o histórii lúčneho hospodárenia na Boci, poskytnutie historických 
fotografií, (podklad k príprave metodickej príručky v rámci cezhraničného projektu Interreg PL-SK 
"Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov" zameraného na 
obnovu horských lúk v záujmovom území Liptova,  fotografie poslúžia  na tvorbu propagačnej tabule 
zameranej na históriu obhospodarovania daného územia (Janka Martincová)   
- poskytnutie informácií o spôsobe prania a práčke na pranie ovčej vlny, S. Pelclová - Oddělení odborné 
činnosti, Muzeum v přírodě Vysočina, Hlinsko 
- vyplnenie dotazníka, Mykyta Koryakovskyy, UMB v Banskej Bystrici, odbor cestovný ruch, 
bakalárska práca na tému Prieskum vplyvu informačných technológií na zážitky návštevníkov  
v kultúrnych organizáciách 
- spracovanie odborného textu o histórii lúčneho hospodárenia na Boci, poskytnutie historických 
fotografií, vykurovacích telesách a architektúre - Igor Karkošiak 
- spracovanie informácií o modrotlači v Liptove ako podklad k semestrálnej práci - V. Ološtiaková, 
Technická univerzita vo Zvolene 
- spracovanie informácií o expozíciách v MLD, ako podklad k semestrálnej práci – M. Vojtkuľáková, 
Technická univerzita Zvolen 
- Mladušské čepce - podklady pre článok uverejnený na stránke a facebooku LM 
- Hybská keramika - podklady pre článok uverejnený na stránke a facebooku LM 
- Vianoce v Liptove - podklady pre článok uverejnený v časopise Slovenka december 2021 
 
5. Public relations 
 
5.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie (typ, počet) 
 
Samostatné publikácie - spolu - 3 
Mgr. Simona Sliacka - Struhár, V. a kol.: Mystérium Liskovskej jaskyne. Pionieri, dobrodruhovia 
a vedátori, 2021. 304 -315. - spoluator 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Oživení zbojníci. Katalóg k výstave. Ružomberok: Liptovské múzeum, 
2021, 76 s. ISBN 978-80-971535-9-5 
Ing. Pavol Hriadel - Zlaté trofeje Liptova ulovené v poľovníckych sezónach 1991/1992 - 2020/2021, 
knižný katalóg, vedúci autorského kolektívu, vydavateľ Slovenský poľovnícky zväz Okresná 
organizácia v Liptovský Mikuláš 
 
 
 



Odborné štúdie a príspevky - spolu - 3 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Vplyv papierensko - celulózového priemyslu na rozvoj mesta a regiónu 
(demografia, urbanizmus, školstvo, kultúra, spoločenský život a šport). Rozsah 27,5 ns. Odovzdané 
vydavateľovi. Predpoklad vydania júl 2022. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Sex a sexualita v predmodernej dobe. In NEŠŤÁKOVÁ, Denisa (ed.). 
Moc sexu. Sex a sexualita v moderných dejinách Slovenska. Bratislava: Paradigma Publishing, 2021, s. 
13-31. ISBN 978-80-973678-1-7 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - K dejinám Dobšinskej ľadovej jaskyne v rokoch 1939 - 1945. In Gemer-
Malohont, roč. 17, 2021, s. 178-194. ISBN 978-80-85134-65-0 
 
Odborné články - spolu - 15 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Ružomberok českými očami. In RK Magazín, 2021, roč. 5, č. 6-8, s. 51-
53. Dostupné aj na internete: https://rkmagazin.sk/ruzomberok-ceskymi-ocami/ 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Legendy gotického kostolíka v Ludrovej. In RK Magazín, 2021, roč. 5, č. 
3. Dostupné aj na internete: https://rkmagazin.sk/legendy-gotickeho-kostolika-v-ludrovej/ 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Sedem vitráží majstra Fullu. In RK Magazín, 2021, roč. 5, č. 5, s. 31-33. 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - PhDr. Karol Dzuriak -  Ružomberská „Socha slobody“ ako pripomienka 
vzniku Československa. In RK Magazín, 2021, roč. 5, č. 10. Dostupné aj na internete: 
https://rkmagazin.sk/ruzomberska-socha-slobody-ako-pripomienka-vzniku-ceskoslovenska/ 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Recenzia knihy Cestopisné obrazy v premenách času. Reprezentácie 
Tatier  
a Váhu v cestopisoch prvej polovice 19. storočia. Mária Koliová. In Slovenská literatúra revue pre 
literárnu vedu, 2021, roč. 68, č. 2, s. 197-199. 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - Pestrý spolkový život ružomberčanov na 100-ročných plagátoch ( 
Rozhovor o výstave Ružomberská čerň) In Spoločník do každého počasia. 21. 1. 2021, s. 23. 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. - „Keď slnko zapadlo“ alebo ako žili ľudia nočný život v liptovských 
domoch. (Rozhovor o plánoch múzea na rok 2022) In Spoločník do každého počasia. 9. 12. 2021, s. 26-
27. 
PhDr. Karol Dzuriak - Ružomberská synoda evanjelickej cirkvi v kontexte povstania Františka II. 
Rákocziho. In: Tranovský evanjelický kalendár na r. 2022. Liptovský Mikuláš, Tranoscius, 2021, s. 93 
– 107 (skrátená a upravená verzia staršieho príspevku z vedeckej konferencie z r. 2007, venovanej 
pamätnému spisu Turčianskej stolice Memorialis; kultúrnohistorické, teologické, liturgické a 
cirkevnoorganizačné aspekty synody bez jej zahraničnopolitického kontextu a opisu predchádzajúcich 
synkretistických tendencií) 
Mgr. Simona Sliacka - Bronzové meče z Martinčeka. RK MAGAZÍN 04/2021, 33 -35. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Z našich matrík IV. Sobáše v Dúbrave. In Dúbravské noviny, roč. XIII, č. 
3 - 4, 2021, s. 3-5. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Betlehemy v Národopisnom múzeu. In Mesačník mesta Liptovský 
Hrádok, roč. XXX, č. 12, 2021, s. 12. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Elektrifikácia Dúbravy. In Dúbravské noviny, roč. XIII, č. 1 – 2, 2021, s. 
7. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Keď sa bane zatvorili. Dúbravskí baníci v Šalgotarjáne. In Dúbravské 
noviny, roč. XIII, č. 1 - 2, 2021, s. 6. 
Ing. Pavol Hriadel - Lov medveďov v minulosti a dnes na Liptove - odborný článok pre podcast 
Liptovského múzea 
Ing. Pavol Hriadel - S vylúčením verejnosti, časopis Poľovníctvo a rybárstvo č.11/21, str. 48-50. 
 
5.2. Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti (typ, počet) 

- články v regionálnej a odbornej tlači - 77  
- krátke informácie v regionálnej tlači - 51 
 
 



5.3. Vlastná edičná činnosť (typ a názvy edičných titulov) 
 
V roku 2021 sme nemali žiadnu vlastnú edičnú činnosť. 
 
5.4. Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách - rozhlas a TV (typ, počet) 
 
V televízii - 19 
 
RTVS - 6 
- 13.8.2021 - RTVS, Správy RTVS o 19:00 príspevok o MLD pri príležitosti 30 výročia, Jiří Přibyl, 
Michal Kovačic - https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/284039#2715 
- 8.8.2021 - RTVS, Slovensko v obrazoch, 1/2:10, Martina Mäsiarová: Banícky dom Vyšná Boca - 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130/282623#1141 
- nahrávané: 28.7.2021, redaktor: Ing. Alojz Kaššák, RTVS – relácia Halali  - príspevok o expozícií 
poľovníctva a rybárstva v Liptove v Liptovskom Mikuláši a knihe Zlaté trofeje Liptova ulovených v 
poľovníckych sezónach 1991/92 – 2020/21 
- relácia „Bola raz jedna povesť“ (red. Rozália Vlásková), 320. časť (Havránok), vys. 26. 9.2021  - 
rozprávanie o hrade Liptov na úvod relácie (tematicky spojené s 319. časťou o hrade Liptov, vysielanou 
12. 9. 2021 
- relácia „Bola raz jedna povesť“ (red. Rozália Vlásková), 322. časť (Rím, Romulus a Remus), vys. 3. 
10. 2021 – rozprávanie o expozíciách Archeologického múzea v prírode NKP L. Mara – Havránok na 
úvod relácie (tematicky spojené s 320. a 321. časťou cyklu o povestiach z Havránku, vysielanými 19. 
a 26. 9. 2021 
- relácia „V múzeu“ (red. Juraj Šimko), LM - hrad Likava, vys. 3. 9. 2021 
 
TV JOJ - 2 
- 22.8.2021 - TV JOJ, Najlepšie počasie - krátka informácia o MLD - 
https://videoportal.joj.sk/najlepsie-pocasie/epizoda/91338-najlepsie-pocasie2021 
- 24.10. - TV JOJ, Nové bývanie, 24.10.2021, začiatok a koniec - zábery v MLD - 
https://videoportal.joj.sk/nove-byvanie/epizoda/92960-nove-byvanie 
 
TA3 - 1 
- 30.8.2021 - TV TA3 v rámci Letnej kampane, ktorú pripravila SLOVAKIA TRAVEL s témou 
Múzeum liptovskej dediny Pribylina.  - https://www.ta3.com/relacia/21564/ako-v-rozpravke-skanzen-v-
liptovskej-pribyline-dycha-historiou 
 
Mestská televízia Ružomberok - 8 
- rozhovor na tému Výstava Múzeum v meste - mesto v múzeu - nahrávané 1.7.2021, Mgr. Viera 
Kunová 
- 5.7.2021 Krátke správy: Múzeum pre všetkých  
- 12.7.2021 Krátke správy: Novinka LM 
- 13.9.2021 Správy  MTR: Fullove dni, od 0: 40 https://www.mtr.sk/videoarchiv/2021-09- 
13_SPRAVY_020_Fullove_dni_2021/?fbclid=IwAR0cL5V1iOD_ntYj41svjmIElLmTQFsSsGyZ__LQ
w8Kq6OccvWtC4ZeH3tw 
- 27.9.2021 Krátke správy MTR: Liptovské múzeum sprístupnilo verejnosti diela, ktoré boli doteraz 
ukryté v jeho depozitároch. Pozrite sa, čo všetko môžete vidieť na výstave, 
https://www.mtr.sk/videoarchiv/ 
- 8.11.2021 Správy MTR: Ružomberčania fotografujú - https://www.mtr.sk/videoarchiv/2021-11-
08_SPRAVY_040_Ruzombercania_fotografuju/?fbclid=IwAR1eLcp3TKJz96ryBsobjBz8_elKD-
4S33aDbh6yn8OGHmXYsAA4d0p9suQ 
- 6.12. 2021 - Múzeum 21. storočia, relácia: Téma, rozhovor s riaditeľom LM, Michalom Kovačicom 



https://www.mtr.sk/videoarchiv/2021-12-
06_TEMA_Muzeum_21_storocia/?fbclid=IwAR3Hu6oZ8aPwYdtEh2mBVyd-7pZX14wNJyU-
3bDvHlh8Le_SQO11zXh5mRo 
- 27.12.2021 - Čo počuť nového, relácia: Rôzne, koncert v gotickom kostolíku 
https://www.mtr.sk/videoarchiv/2021-12-
27_ROZNE_CO_POCUT_NOVEHO/?fbclid=IwAR10bBweADqzMyv2KrimkFzHjXEmJ1pJoygBUB
3r0sMGtyZyHsbJUAR73oY 
 
TV Liptov – 2 
- reportáž z otvorenia výstavy MY 2021 v NMLH, Mgr. Martina Mäsiarová, nahrávané 23.9.2021, 
vysielané 24.9.2021 
- realizácia projektu Červenô jabĺčko - výsadba stromov v MLD, nahrávané 12.11.2021, vysielané 
18.11.2021 
 
V rozhlase - 8 
 
RTVS - 8 
- 3.9.2021 - Rádio Slovensko,  relácia:  V múzeu, Karol Dzuriak:  O hrade Likave - 
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11353/1637482 
- 24.9.2021 - RÁDIO Regina stred - Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - o náučnom chodníku Banícka cesta 
- 8. - 12.11.2021 - RÁDIO Regina stred v relácii Príbeh na týždeň - Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - 
o knihe Kronika školského inšpektorátu v Lipt. Sv. Mikuláši – spolu s PhDr. Petrom Vítekom 
- 19.11.2021 - RÁDIO Regina stred, 19.11.2021, 7:42  téma: Budúcnosť zbierky rezbárského majstra 
Jozefa Smutniaka v LH - https://www.rtvs.sk/radio/program?date=2021-11-19 
- 7.12.2021 - rádio Regina Stred: 7.12. 2021 cca o 10:40 hod. - rozhovor o projekte "Červenô jabĺčko", 
repríza 8.12.2021 o 5:35 hod. - Martina Mäsiarová - http://reginastred.rtvs.sk 
- 17.12. 2021 - Rádio RTVS, relácia: V múzeu..... Miroslav Nemec o vzniku Národopisného múzea  
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11353/1705417?fbclid=IwAR16dKTdXet48HncSat79X-
FfnEs3D_kYz7ayOCrR0yvDJsI2LF4bpHjCx4 
- 20.12.2021 - RÁDIO Regina stred - Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - o o betlehemoch v zbierkach 
Liptovského múzea 
- 27.12.2021 - RÁDIO Regina stred - Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - o výstave Oživení zbojníci 
 
Podcasty: 7x 
https://open.spotify.com/show/38aGyjez9fwkBVwd4VnZcB 
- Liptovský tlačiar Karol Salva – Mgr. Viera Kunová  
- Bronzové meče z Martinčeka – Mgr. Simona Sliacka  
- Peter Michal Bohúň ako Liptovský učiteľ – Mgr. Rastislav Molda, PhD.  
- Ostrie spravodlivosti na Liptove – Mgr. Miroslav Nemec, PhD.  
- Zámok Likava a jeho páni od Štefana N. Hýroša – Mgr. Viera Kunová  
- Lov medveďov na Liptove v minulosti a dnes – Ing. Pavol Hriadel 
- Oživení zbojníci  - Mgr. Miroslav Nemec PhD. 
 
5.5. Počet tlačových správ 

Spolu: 490  
 
 
 
 
 
 
 



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 

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 Maša, 033 01 Liptovský 2003 nebol vydaný spoločenskovedná história 

ako Vážnica a 
klopačka 



Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Návšt. hod.: 
hutníctva Maša Liptovský 
Hrádok 

Hrádok 

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 

Obraz osídlenia Liptova Námestie Š.N.Hýroša 2019 nebol vydaný spoločenskovedná archeológia 

ako Liptovské 
múzeum 



Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Návšt. hod.: 
v praveku a včasnej 
dejinnej dobe  

10, 03450 Ružomberok 

Spolu expozícií: 36      
 
Otváracie hodiny: 
 
Liptovské múzeum Ružomberok  
1.1. - 30.6.  zatvorené ( z dôvodu rekonštrukcie) 
1.7 - 26.9.  Po - Pia  9:00 - 16:00, So - Ne  12:00 - 16:00 
   prvý utorok v mesiaci 9:00 - 18:00 
27.9 - 24.11.  Po - Pia  9:00 - 16:00, Ne 12:00 - 16:00 

prvý utorok v mesiaci 9:00 - 18:00 
25.11. - 19.12. zatvorené ( z dôvodu nastavených opatrení) 
20.12. - 22.12 Po - Pia  9:00 - 16:00 
23.12. - 26.12. zatvorené  
27.12. – 30.12. Po - Pia  9:00 - 16:00 
31.12.  zatvorené    
 
Roľnícky dom a dvor Vlkolínec   
1.1 - 25.4.  zatvorené ( z dôvodu nastavených opatrení) 
25.4. - 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. - 24.11.  Ut - Pia  9:00 - 15:00, So - Ne 9:00 - 16:00  
25.11. - 19.12.  zatvorené ( z dôvodu nastavených opatrení) 
20.12. - 23.12.  Ut - Pia  10:00 - 15:00  
24.12. – 27.12.  zatvorené 
28.12. - 31.12.  Ut - Pia  10:00 - 15:00   
 
Hrad Likava  
1.5. - 31.5.   So - Ne  10:00 - 16:00  
1.6. - 30.9.   Po - Ne  9:00 - 17:00 
1.10. – 1.11.   So - Ne  10:00 - 16:00  
 
Gotický kostol všetkých svätých Ludrová  
1.5. - 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. - 17.10.  So - Ne  13:00 - 17:00  
 
Archeoskanzen Liptovská Mara - Havránok  
1.5. - 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. - 1.11.   Po - Ne  9:00 - 16:00  
 
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš   
11.1 - 25.4.  zatvorené ( z dôvodu nastavených opatrení) 
26.4. - 14.5.  Po - Pia  8:00 - 16:00 
15.5. - 24.11  Po - Pia  9:00 - 16:00, So - Ne  12:00 - 16:00  

prvá streda v mesiaci 9:00 - 18:00 
25.11. - 19.12. zatvorené ( z dôvodu nastavených opatrení) 
20.12. - 22.12 Po - Pia  9:00 - 16:00 
23.12. - 26.12. zatvorené  
27.12. – 30.12. Po - Pia  9:00 - 16:00 
31.12.  zatvorené 
 
 
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok 
11.1 - 25.4.  zatvorené ( z dôvodu nastavených opatrení) 
26.4. - 14.5.  Po - Pia  8:00 - 16:00 
15.5. - 24.11  Po - Pia  9:00 - 16:00, So - Ne  12:00 - 16:00  

prvý štvrtok v mesiaci 9:00 - 18:00 
25.11. - 19.12. zatvorené ( z dôvodu nastavených opatrení) 
20.12. - 22.12 Po - Pia  9:00 - 16:00 
23.12. - 26.12. zatvorené  
27.12. – 30.12. Po - Pia  9:00 - 16:00 
31.12.  zatvorené 
 
Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok  
1.1. - 14.6.   zatvorené 
15.6. – 31.10. Št, Pia, So 15:00 - 18:00  
1.11. - 31.12.  zatvorené, len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov  
 
Banícky dom Vyšná Boca  
1.1. - 14.6.   zatvorené 
15.6. – 31.10. Št, Pia, So 15:00 - 18:00  
1.11. - 31.12.  zatvorené, len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov  
 



Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 
1.1. - 25.4.  zatvorené ( z dôvodu nastavených opatrení) 
26.4. - 30.4.  Po - Ne  9:00 - 16:00  
1.5. - 30.5.   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. - 24.11.  Po - Ne  9:00 - 15:30  
25.11. - 16.12. zatvorené ( z dôvodu nastavených opatrení) 
17.12. – 23.12. Po - Ne  9:00 - 15:30 
24.12. - 25.12. zatvorené  
26.12. - 31.12. Po - Ne  9:00 - 15:30 
 
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: 
Ružomberská čerň Mgr. Rastislav Molda, 

PhD. 
Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

2.7.-31.8.2021 nie vlastná spoločenskovedná 244,24 m² 

46. ročník výstavy 
umeleckej fotografie 
členov Zväzu slovenských 
fotografov a 8. ročník 
Medzinárodného okruhu 
TAMAPO + výstava 
členov Zväzu českých 
fotografov (SČF)  a 
maďarských fotografov 
(MAFOSZ) 

Zväz slovenských 
fotografov  

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

7.8.-31.8.2021 nie prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Umelci a umenie Liptova 
v prvej polovici 20. 
storočia 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

21.9.2021-
22.2.2022 

nie vlastná spoločenskovedná 244,24 m² 

FOTOFORUM 
Ružomberok 2021 - 53. 
ročník Medzinárodného 
salónu umeleckej 
fotografie 

OZ FOTOFORUM 
Ružomberok 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

2.10.-
31.10.2021 

áno, 
FOTOFORUM 
Ružomberok 
2021 

prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Moje svety - výstava 
fotografií Ľubice 
Kremeňovej 

OZ FOTOKLUB RK 
1924 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

30.7. -
26.9.2021 

nie prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Ružomberčania 
fotografujú 

OZ FOTOKLUB RK 
1924 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

6.11. -
31.12.2021 

nie prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Mesto v múzeu, múzeum v 
meste 

Mgr. Viera Kunová park pri 
Liptovskom 
múzeu 
Ružomberok 

1.7.-31.8.2021 nie vlastná spoločenskovedná 42,00 m² 

100 rokov časopisu Krásy 
Slovenska 

Redakcia časopisu 
Krásy Slovenska a 
Slovenské múzeum 
ochrany prírody a 
jaskyniarstva 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

4.7.- 
31.8.2021 

nie prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Liptovská Mara - 1000 
rokov histórie Liptova  

Mgr. Jana Viktorová Gotický kostol 
Ludrová 

1.7.- 
30.9.2021 

nie vlastná spoločenskovedná 42,00 m² 

Porcelánová krása Bc. Martina Mäsiarová, 
Bc. Andrea Macková, 
Michaela Podsedníková 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský Hrádok 

1.12.2020 -

15.9.2021 
nie vlastná spoločenskovedná 102 m² 

MY 2021 ART Štúdio, Liptovský 
Hrádok 
 
 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský Hrádok 

27.9.2021 - 

14.11.2021 
nie prevzatá, 

spolupráca na 

výstave 

spoločenskovedná 102 m² 

Oživení zbojníci Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský Hrádok 

25.11.2021 - 

24.2.2022 
áno, tlač v roku 
2022 

vlastná spoločenskovedná 102 m² 

Erby Liptova Ľubica Rybárska Dom Matice 
slovenskej 
v Liptovskom 
Mikuláši 

1.2.2018 - 

24.8.2021 
nie vlastná spoločenskovedná         50 m² 

Obecná škola Bc. Martina Mäsiarová, 
Bc. Andrea Macková  

Múzeum Čierny 
orol Liptovský 
Mikuláš 

7.7.2020 -

15.4.2021 
nie vlastná spoločenskovedná 64 m² 

Detská hračka Bc. Martina Mäsiarová, 
Bc. Andrea Macková 

Múzeum Čierny 

orol Liptovský 

Mikuláš 

3.5. - 
30.9.2021 

nie vlastná spoločenskovedná 64 m² 



 

Názov výstavy: Autori: Miesto inštalácie: Trvanie: Katalóg: Pôvodnosť: Odbor: Plocha: 
Porcelánová krása Mgr. Martina 

Mäsiarová,  
Bc. Andrea Macková, 
Mgr. Kristína 
Falťanová 

Múzeum Čierny 
orol Liptovský 
Mikuláš 

6.10.2021 -

23.2.2022 
nie vlastná spoločenskovedná 64 m² 

Detská hračka - druhá 
polovica 20.storočia 

Bc. Martina Mäsiarová, 
Bc. Andrea Macková , 
Ing. Petra Kuzmová                   

Múzeum 

liptovskej dediny 

v Pribyline 

13.7.2020 -
14.3.2021 

nie vlastná spoločenskovedná 50 m² 

Zabúdanie, pribúdanie Mgr. Richard Gregor Múzeum 

liptovskej dediny 

v Pribyline 

1.7. -
10.9.2021 

nie prevzatá, 

spolupráca na 

výstave 

spoločenskovedná 50 m² 

Ovčiarstvo PhDr. Iveta Zuskinová                         Múzeum 

liptovskej dediny 

v Pribyline 

19.6. -
16.7.2021 

nie prevzatá, 

spolupráca na 

výstave 

spoločenskovedná 50 m² 

Bohu na chválu, ľuďom na 
úžitok 

PhDr. Eva Krajčiová, 
Mgr. Stanislav Žiška, 
PhDr. Karol Dzuriak                        

Múzeum 

liptovskej dediny 

v Pribyline 

1.8. -
15.8.2021 

nie prevzatá, 

spolupráca na 

výstave 

spoločenskovedná 50 m² 

30 rokov Múzea liptovskej 
dediny 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD., Rastislav Molda, 
PhD., Mgr. Viera 
Kunová, PhDr. Karol 
Dzuriak, Mgr. Simona 
Sliacka, Jiří Přibyl 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

15.8. -

27.9.2021  
nie vlastná spoločenskovedná 50 m² 

50 rokov od zatopenia 
obce Sokolče 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

Múzeum 

liptovskej dediny 

v Pribyline 

15.8. -
31.12.2021 

nie vlastná spoločenskovedná 50 m² 

Spolu výstav: 22       

 
7. Návštevnosť 

 
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: platiaci: neplatiaci: Výnos: 

Liptovské múzeum Ružomberok 2 754 1 919 835 5 791,20 €
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok 1 613 1 189 424 3 067,70 €
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš 2 530 1 198 1 332 2 550,40 €

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 50 738 41 918 8 820 265 305,60 €
Archeoskanzen Liptovská Mara - Havránok 13 236 11 954 1 282 31 064,60 €

Roľnícky dom a dvor Vlkolínec 23 980 23 980 0 2 987,49 €
Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok 247 223 24 335,00 €

Banícky dom Vyšná Boca 199 180 19 265,00 €
Hrad Likava 15 618 14 071 1 547 34 592,90 €

Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová 1 433 1 309 124 2 349,20 €
* Veža kostola - Liptovská Mara 0 0 0 0

Expozície spolu 112 348 97 941 14 407 348 309,09 €

 
* 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 a pri príprave 
expozície Príroda Liptova 
Kysucké múzeum - spolupráca pri príprave spoločných projektov v rámci programu INTERREG SK-
CZ 
 
 



Iné inštitúcie:  
Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš - spolupráca pri vzájomnej propagácii  
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého Liptovský Mikuláš - výpožička odbornej literatúry k výstavám 
a prezentáciám múzea a pri vzájomnej propagácii 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši - spolupráca pri výstave Zabúdanie, pribúdanie 
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Liptovský Hrádok - spoločné podujatia v MLD Pribylina, 
NMLH Liptovský Hrádok 
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Liptovský Hrádok - pomoc pri likvidácii drevnej hmoty po 
veternej  kalamite v MLD Pribylina 
 

8.2. Spolupráca s ostatnými domácimi subjektami (názov organizácie, typ spolupráce) 
 
Zväz slovenských fotografov - spolupráca pri organizácii výstavy 46. ročník umeleckej fotografie ZSF 
OZ Fotoklub RK 1924 - spolupráca pri organizácii výstavy 
Redakcia časopisu Krásy Slovenska - výpožička výstavy 100 rokov časopisu Krásy Slovenska 
OkO SPZ Ružomberok - spolupráca pri príprave knihy Zlaté trofeje Liptova 
Občianske združenie Vlkolínec - spolupráca pri prevádzke Roľníckeho domu a dvoru Vlkolínec 
Mesto Ružomberok - spolupráca na Kultúrnom lete - Leto u Hýroša (organizácia a moderovanie troch 
podujatí Diskusia s autorom: 8.7.2021 - Iveta Zuskinová, 15.7.2021 - Anton Hruboň, 26.8.2021 - Alica 
Kurhajcová a Ján Golian); spolupráca pri príprava výstavy (príprava grafických podkladov pre tlač): 
Mesto v múzeu, múzeum v meste; zapožičanie kolekcie zbierkových predmetov pre expozíciu v Dome 
A. Hlinku, Černová 
Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok - spolupráca pri propagácii programových podujatí  
a výstav  
Obecný úrad Ludrová - zapožičanie kolekcie zbierkových predmetov (hasičstvo) pre výstavný projekt 
v rámci INERREG 
Krajská knižnica Jána Bocatia v Košiciach - spolupráca pri zápožičke výstavy Splietanie prúdov génia 
loci. 30 rokov Múzea liptovskej dediny Pribylina 
Slovenská historická spoločnosť pri SAV - pobočka Ružomberok – spolupráca pri organizovaní 
prednášok pre verejnosť 
polnoinfo.sk - spolupráca pri príprave článku Ovčiari boli rešpektovanou súčasťou dedinského 
spoločenstva pre internetový portál polnoinfo.sk (8/2021) 
Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava - spolupráca pri 
identifikácii historických odevných súčiastok na výstavu Oživení zbojníci  
Úrad priemyselného vlastníctva SR - spolupráca pri vyhľadávaní potencionálnych žiadateľov 
o registráciu 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš - konzultácie v oblasti 
prírodných vied, spolupráca pri výskume tisa 
Krajský pamiatkový úrad v Žiline - odborné konzultácie; metodika archeologických výskumov 
v pamiatkových zónach  
Archeologický ústav SAV v Nitre - odborná spolupráca 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 
Horehronské múzeum Brezno - zapožičanie zbierok do expozície Ovčiarstvo a galéria ľudového 
výtvarného prejavu 
AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. - poskytnutie klasov obilia na podujatie Poďakovanie za úrodu 
OZ Spoločnosť priateľov múzea liptovskej dediny - zápožička organu, predaj publikácií 
MAS Horný Liptov - spoločná prezentácia na podujatí Za 7 horami 
MAS Dolný Liptov - spolupráca pri tvorbe regionálnej značky Produkt Liptova 



DFS ĎUMBIER - spolupráca pri rekonštrukcii krojových súčiastok ľudového odevu z Liptovskej 
Kokavy 
FS a FSk z Liptova - účinkovanie na programových nedeliach v MLD 
FS Liptov, Igor Littva - spolupráca pri rekonštrukcii krojových súčiastok ľudového odevu dolného 
Liptova 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene - zapožičanie 
zbierkových predmetov 
Regionálna zložka Slovenského zväzu včelárov Žilinského samosprávneho kraja - spoločné podujatie 
v MLD Pribylina 
Univerzita Komenského v Bratislave, katedra etnológie a muzeológie - metodická spolupráca 
Katolícka univerzita v Ružomberku - prednášky pre študentov odborných pracovníkov z NMLH 
VCC Tatranský Oldtimer - spolupráca pri plánovaní podujatia pre rok 2022 v MLD 
Obce horného  a stredného Liptova - organizácia spoločných kultúrnych podujatí v MLD 
Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora - organizovanie podujatia Ovčiarstvo v Liptove, 
Poďakovanie za úrodu v MLD 
OZ Bačova cesta - organizovanie podujatia Ovčiarstvo v Liptove, Poďakovanie za úrodu v MLD 
Poľnohospodárske a roľnícke družstvá Liptova - organizácia spoločných podujatí v MLD, Poďakovanie 
za úrodu 
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - spolupráca pri organizovaní podujatí 
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši - 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 organizovaní výstavy 
Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš - spoločné podujatie v MLD Pribylina 
Lesy SR - OZ Liptovský Hrádok - spoločné podujatia v MLD Pribylina 
Tatranské kúpele Lúčivná - pravidelné VVP pre klientov 
Mesto Liptovský Mikuláš - organizácia spoločných podujatí v Múzeu Čierny orol 
Mesto Liptovský Hrádok - organizácia spoločných podujatí v NMLH, zápožička Betlehemu, svadobné 
obrady 
NÁRODNÝ TRUST N.O. - organizácia spoločných podujatí v NMLH - Víkend otvorených parkov a 
záhrad 
ART štúdio Liptovský Hrádok - spolupráca pri výstave MY 2019 
Ovocný strom s.r.o. - odborná garancia výsadby ovocného sadu v MLD 
OOCR Región Liptov - spolupráca v rámci projektu Nepoznaný Liptov - Liptovské remeslá, NMLH 
OZ Salvátor VB - spoluorganizovanie prehliadky Baníckeho domu VB, Múzea baníctva a hutníctva 
Maša  
Farma Východná - prehliadka a odborná konzultácia 
Pekárne Lippek Včela LM - spolupráca pri organizovaní podujatia 
Hrad Liptovský Hrádok - spolupráca pri vzájomnej propagácii expozícií 
OZ Oblazy - odborné konzultácie ohľadom revitalizácie objektu mlyna v MLD 
Dalibor Novotný, Dalova galéria LH - dar drevených plastík J. Smutniaka 
Božena Kučerová - zápožička drevených plastík J. Smutniaka 
Cirkevný zbor ECAV Pribylina - spoluorganizovanie podujatia Poďakovanie za úrodu  
MŠ, ZŠ, Stredné školy z okresu LM a RK - spolupráca pri výchovno-vzdelávacích podujatiach, účasť 
vo výtvarných a foto súťažiach (Včely očami detí, Červenô jabĺčko) 
Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši - spolupráca pri vypožičaní výstavy 
Univerzita Komenského v Bratislave, katedra geológie a paleontológie - konzultačná činnosť paleo 
fond múzea 
Národné lesnícke centrum Zvolen - konzultačná činnosť a spolupráca pri príprave knihy Zlaté trofeje 
Liptova 



OkO SPZ Liptovský Mikuláš - spolupráca pri organizovaní výstavy a príprave knihy Zlaté trofeje 
Liptova 
Lesy SR - OZ Liptovský Hrádok - spoločné podujatia v MLD Pribylina a príprave knihy Zlaté trofeje 
Liptova 
Mesto Liptovský Mikuláš - organizácia spoločných podujatí v NKP ČO  
Občianske združenie PLŽ - spolupráca pri príprave podujatí, údržbe expozície depa a prevádzky trate 
PLŽ 
Štátny oblastný archív v Bytči - pobočka Liptovský Mikuláš - odborná spolupráca a konzultácie 
Informačné centrá v mestách Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok - spolupráca pri 
propagácii expozícií, výstav a podujatí 
  

8.3. Medzinárodná spolupráca (názov organizácie, typ spolupráce) 
 

Spolek chovatelů 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 
Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, z.s., Valašské Meziříčí - spolupráca na príprave 
projektov v rámci programu Interreg SR – ČR 
Centrum tradičních technologií, Příbor - rekonštrukcia čiernej valaskej košele na výstavu Oživení 
zbojníci  
Národní ústav lidové kultury, Strážnice - rekonštrukcia nohavíc - šalvarov na výstavu Oživení zbojníci  
MAS Opavsko - tvorba regionálnej značky  
Jihočeské múzeum České Budějovice - účasť na odbornej konferencii Aktivizujúce metódy v múzejnej 
pedagogike 
 
9. Riadiaca a kontrolná činnosť 

 
9.1. Vnútorná kontrola (výsledky auditu) 
 

Audit odborných pracovníkov Liptovského múzea (oddelenia vedeckých a lektorských činností) a ani 
pracovníkov Liptovského múzea (oddelenie odbornej správy zbierkových predmetov a správy objektov) 
zaradených v čiastočnom úväzku na pracovné pozície konzervátor alebo reštaurátor sa v roku 2021 
neuskutočnil. 
 
 



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

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. Vyhodnotenia opatrení boli 
zaslané na Žilinský samosprávny kraj zaslané 27.1.2021.  
 
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sekciou programov cezhraničnej 
spolupráce, bola vykonaná kontrola v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 
a audite a doplnení niektorých zákonov 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 boli navrhnuté opatrenia prijaté na nápravu 
nedostatkov.  
 
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. V roku 2021 bol 
odstránený aj posledný nedostatok v bode 5 a zaslaná informácia na SLOVES. Následne bola vykonaná 
následná kontrola, pri ktorej neboli zistené žiadne nedostatky. 
 



 
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 

Reštaurátorské práce 
na rímsko-katolíckom 
kostole Všetkých 
Svätých Ludrová - 
Kút, NKP 350/1 - 
reštaurovanie 
exteriéru fasády - II. 
etapa 
 

Cieľom projektu bolo na základe 
reštaurátorského prieskumu 
a návrhu pokračovať v realizácii 
reštaurátorských prác na 
exteriérovej fasáde gotického 
kostola. 

MK SR 
Program:1 
Obnovme si svoj 
dom; Podprogram 
1.1 Obnova 
kultúrnych 
pamiatok 
 

28 000,00 1 400,00 80,00  29 480,00 08-11/2021 

 
Umenie a umelci 
Liptova v prvej 
polovici 20. storočia 

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 

2 000,00 230,00   2 230,00 09/2021 – 02/2022 

 
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 08/2020 – 04/2021 

 
Expozícia 
stredovekých a 
novovekých dejín 
Liptova 
 

Súťaž návrhov na vytvorenie 
novej trvalej modernej expozície 
v sídelnej budove Liptovského 
múzea. 

Fond na podporu 
umenia, Program: 
5 Pamäťové a 
fondové inštitúcie 
5.2.3 Nové stále 
expozície - 
múzeá, fáza A  

7 000,00 1 840,00   8 840,00 06-08/2021  

Expozícia 
stredovekých a 
novovekých dejín 
Liptova - II.etapa 
(realizácia) 
 

Projekt je zameraný na vytvorenie 
novej trvalej modernej expozície 
v sídelnej budove Liptovského 
múzea.  

Fond na podporu 
umenia, Program: 
5 Pamäťové a 
fondové inštitúcie 
5.2.3 Nové stále 
expozície - 
múzeá, fáza B 

65 000,00 28 840,00 38 163,31  132 003,31 11/2021 – 05/2022  

Reštaurovanie obrazu 
s motívom 
Ukrižovania 

Ide o reštaurovanie sakrálneho 
obrazu. 

Fond na podporu 
umenia, Program:  
5.4.1 Odborné 

4 000,00 2 000,00 4 000,00  10 000,00 08/2021-06/2022  



ošetrenie 
zbierkových 
fondov 

Mladušské čepce z 
Východnej 

Reštaurovanie 4 čepcov zo 
zbierkového fondu. 

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

2 200,00 570,00 80,00  2 850,00 08/2021-06/2022  

Liptovské múzeum - 
vybavenie 
depozitárov 

Zabezpečenie vybavenia 
depozitárnych priestorov a to 
zakúpením regálových 
systémov 

Fond na podporu 
umenia, Program:  
5.4.2 Ochrana  
zbierkových 
fondov 

4 000,- 1 000,-   5 000,- 08/2021-06/2022  

Liptovské múzeum - 
vybavenie 
konzervátorského 
pracoviska 

Zabezpečenie adekvátneho 
vybavenia konzervátorského 
pracoviska. 

Fond na podporu 
umenia, Program:  
5.4.2 Ochrana  
zbierkových 
fondov 

5 500,- 1 420,-   6 920,- 08/2021-06/2022  

 
Červenô jabĺčko 

Vybudovanie ovocného sadu 
v MLD v Pribyline s pôvodnými 
krajovými odrodami. 

Grant z Nadácie 
VÚB 

1 500,00  500,00  2 000,00 04/2021 –11/2021  

Bohu na chválu, 
ľuďom na úžitok 

Popularizácia dobrovoľných 
hasičských zborov v poľsko - 
slovenskom pohraničí. Cieľom 
projektu bola revitalizácia 
hasičskej expozície vrátane 
výmeny šindľovej krytiny na troch 
objektoch MLD v Pribyline, 
realizácia putovnej výstavy 
a odborná konferencia. 

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

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

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 -oddychovej zóny v okolí 
jestvujúceho jazera. Išlo o výstavu 
a rekonštrukciu chodníkov, 
osadenie prvkov drobnej 
architektúry, vybudovanie 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 
1. GAJOS, s.r.o. - v sume 100,00 €  
2. DELTECH, a.s. - v sume 500,00 € 
 
Vzhľadom na výpadok príjmov širokého spektra podnikateľských subjektov a obmedzenej činnosti 
v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa Liptovskému múzeu v roku 2021 nepodarilo získať ďalšie 
sponzorské príspevky finančného charakteru. 
 

10.2. Sponzorské príspevky nefinančné 
 1. MONDI SCP, a.s. Ružomberok - 5 krabíc kancelárskeho papiera 
 2. DELTECH, a.s. - motorový krovinorez 
 3. Dalibor Novotný - plastiky - zbierkové predmety / pomocný fond 
 
11. Múzejná pedagogika a vzdelávanie (typ podujatia, počet) 
 
Kultúrno - vzdelávacie podujatia Počet podujatí Počet návštevníkov Z toho neplatiacich Náklady Príjmy 
Vzdelávacie programy 94 2 415 958 0,00 € 2 029,00 € 
Prednášky a besedy 16 238 63 0,00 € 111,00 € 
Kultúrne podujatia 16 9 534 2 382 5 250,69 € 41 879,90 € 
Tvorivé dielne 34 323 99 357,93 € 335,50 € 
Iné podujatia 2 56 8 0,00 € 0,00 € 
Spolu 162 12 566  3 510 5 608,62 € 44 355,40 € 

 
12. Personálie 

 
12.1. Počet a zloženie zamestnancov (fyzický stav) 

 

Pracovné zaradenie: 
Odbor (k prac. 
zaradeniu): 

Ukončené vzdelanie: Počet: 

Dokumentátor   Vyššie odborné vzdelanie 1 

Dokumentátor / kustód   Vysokoškolské vzdelanie 1. stup. 1 

Ekonóm /vedúci odd.   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Chovateľ / denný strážnik MLD   Vyššie odborné vzdelanie 1 

Knihovník   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Kurátor - kunsthistorik / vedúci oddelenia historik Vysokoškolské vzdelanie 3. stup. 1 

Kurátor archeológ archeológ Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Kurátor etnológ etnológ Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Kurátor etnológ etnológ Vysokoškolské vzdelanie 3. stup. 1 

Kurátor historik historik Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 2 

Kurátor prírodné vedy prírodné vedy Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Lektor/pokladník   Úplné stredné vzdelanie 6 

Lektor/pokladník   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 3 

Marketingový a PR manager   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 

Múzejný pedagóg   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Múzejný pedagóg / pokladník   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Nočný strážnik   Stredné odborné vzdelanie 1 

Nočný strážnik   Úplné stredné vzdelanie 1 

Odborný konzervátor / správca, vedúci odd.    Úplné stredné vzdelanie 1 

Odborná referentka kultúry / sekretárka   Úplné stredné vzdelanie 1 

Programový manažér   Vysokoškolské vzdelanie 1. stup. 1 

Projektový manažér   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Referent / pokladník   Úplné stredné vzdelanie 1 

Referent / personalistika a mzdy   Vysokoškolské vzdelanie 1. stup. 1 



Referent / účtovník   Úplné stredné vzdelanie 1 

Riaditeľ    Vysokoškolské vzdelanie 3. stup. 1 

Správca fondu PLŽ   Stredné odborné vzdelanie 1 

Správca GK Ludrová / lektor   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 

Správca Havránok / lektor   Stredné odborné vzdelanie 1 

Správca Likava / lektor   Úplné stredné vzdelanie 1 

Správca PC siete   Úplné stredné vzdelanie 0,5 

Správca PC siete / grafik   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 0,5 

Údržbár / denný strážnik MLD   Stredné odborné vzdelanie 1 

Údržbár / konzervátor   Stredné odborné vzdelanie 1 

Údržbár / konzervátor   Úplné stredné vzdelanie 1 

Upratovačka MLD   Stredné odborné vzdelanie 1 

Upratovačka NM LH    Základné vzdelanie 0,5 

Upratovačka RBK   Úplné stredné vzdelanie 1 

Uvádzač zriadenec v KZ   Základné vzdelanie 1 

Výtvarník / reštaurátor   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 
Zodpovedný zástupca za prevádzku dopravy na 
dráhe PLŽ  

 
0 

Zodpovedný zástupca za prevádzku dráhy PLŽ   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 0,25 

spolu   46,75 

    12.2. Pohyb pracovníkov 
Noví - 14 
Odišli - 10 
 

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: 21 
OZ Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici - 12 členov 
Dobrovoľníci - zber informácií k projektu Červenô jabĺčko - 3 
SOŠLa D Liptovský Hrádok – študenti pri spracovaní veternej kalamity - 6 
 
Práca s dobrovoľníkmi v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok: 10 
Kolektív - ART štúdio Liptovský Hrádok - neprofesionálni tvorcovia - 10 osôb 
 

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 2021 nebol ocenený žiadny pracovník. 
 
 
 
 
 
 



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

 
schválený rozpočet - ŽSK     

suma celkového rozpočtu na rok 2021 - BV   742 760,00 € 

BV 
zdroj 
41       

610       536 803,00 € 
620    187 613,00 € 
630       18 344,00 € 
640    0,00 € 

KV                                                 
700 

zdroj 
41     7 085,00 € 

BV a KV spolu     749 845,00 € 
 
Bežné výdavky 
 
Pre rok 2021 nám bol schválený bežný transfer v sume 742 760,00 € ( zdroj 41) na tieto rozpočtové 
položky:    
                   - mzdy, platy (610)                                                                     536 803,00 € 
                   - poistné a príspevok do poisťovní (620)                                   187 613,00 € 
                   - tovary a služby (630)                                                                 18 344,00 € 
        - bežné transfery (640)                 0,00 € 
                      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 : 
 
17.05.2021    1. úprava  rozpočtu - BV                                                          3 000,00 € 
                      -  bežné výdavky k projektu OP Cezhraničná spolupráca PL-SK  
                         Otvorené múzeá PLSK.01.01.00-12-0098/17 (630)            3 000,00 € 

                       
06.07.2021    2. úprava rozpočtu - BV     4 000,00 € 
                      - spolufinancovanie k dotáciám z FPU (630)                           2 070,00 € 
           - poistné a príspevky do poisťovní (620)        577,00 € 
                      - bežné transfery - odstupné (640)                                            1 653,00 € 
   
27.09.2021    3. úprava rozpočtu - BV     7 082,00 € 
                      - spolufinancovanie k dotáciám z FPU (630)                           4 990,00 € 

          - spolufinancovanie k dotácii z MK SR (630)                          1 400,00 € 
          - príspevok na rekreácie (630)                                                     692,00 € 

 
29.11.2021    4. úprava rozpočtu - BV                                                               448,00 € 
                     - príspevok na rekreácie (630)                                                       448,00 € 
                      
 
 



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 41)               7 085,00 € 
 
Rozpočtovými opatreniami boli upravené kapitálové výdavky  nasledovne: 
 
17.05.2021   1. úprava rozpočtu  - KV- zdroj 41                                           15 000,00 €                                                        
                     -  kapitálové výdavky na EPS v Múzeu liptovskej dediny  

v Pribyline (700)                             15 000,00 € 
 
výsledný rozpočet po úpravách  
  

 

suma celkového rozpočtu na rok 2021 - BV   757 590,00 € 

BV 
zdroj 
41       

610       536 803,00 € 
620    188 190,00 € 
630       30 944,00 € 
640    1 653,00 € 

KV 700       22 085,00 € 
z toho zdroj 52     0,00 € 
z toho zdroj 41     22 085,00 € 
KV 700 spolu po úprave   22 085,00 € 
BV a KV spolu        779 675,00 € 

 
Okrem zdrojov poskytnutých zo Žilinského samosprávneho kraja a vlastných zdrojov hospodárilo  
Liptovské múzeum v roku 2021 aj s dotáciami z Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu 
umenia a Pôdohospodárskej platobnej agentúry . 
 
Dotácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry na rok 2021 - zdroj 111   
                   - chov oviec                                                                                136,50 € 
Použité na úhradu nákladov spojených s chovom oviec v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. 
 
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2021 
 
Dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - zdroj 1AC1, 1AC2 
chránené pracoviská  zriadené LMR spolu vo výške 3 677,40 € v nasledovnom členení:                      
                                                                                                   
                                                                  mzdové náklady (610)                      3 125,78 €                          
                                                                  poistné fondy (620)                              551,62 €  
Skutočne sme mohli vyčerpať                  spolu                                                  3 677,40 € 
                                                                
Uvedené prostriedky sme nevyčerpali, na konci roka 2021 boli presunuté ako nevyčerpané na účet 
384. 
 
 
 
 
 



Zmluvy o dotácie - Bežné výdavky - Ministerstvo kultúry SR - zdroj 111 
 
1. Zmluva č. MK-1916/2021-423 - dotácia na rok 2021 - Reštaurátorské práce na rímsko-
katolíckom kostole Všetkých Svätých Ludrová - Kút, NKP č. 350/1 - reštaurovanie 
exteriérových omietok - II. etapa  
 
Poskytnutá dotácia:                                  28 000,00 € 
Spolufinancovanie                                     1 400,00 € 
Projekt bol zrealizovaný do konca roka 2021 v celkovej sume 29 480,00 € a to: 
Dotácia                                                     28 000,00 € - zdr. 111 
Spolufinancovanie ŽSK                             1 400,00 € - zdr. 41 
                                vlastné                             80,00 € - zdr. 46 
Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov a poplatkov. 
 
Zmluvy o dotácie - Bežné výdavky - Fond na podporu umenia - zdroj 11H 
 
1. Zmluva č. 21-541-05539 - Mladušské čepce z Východnej 
Poskytnutá dotácia:                                  2 200,00 € 
Spolufinancovanie                                      570,00 € 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2021. Uhradená časť vo výške 650,00 € z celkovej ceny 
za vykonanie diela 2 850,00 € a to:  
Dotácia                                                  0,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                    570,00 € - zdr. 41 
                               vlastné                  80,00 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 2 200,00 € bude použitá na úhradu v roku 2022 v zmysle zmluvy po 
dokončení diela. Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet je v štátnej pokladnici vedený bez 
úrokov a poplatkov. 
 
2.Zmluva č. 21-521-01545 - Umenie a umelci Liptova v prvej polovici 20. storočia 
Poskytnutá dotácia:                                2 000,00 € 
Spolufinancovanie                                    230,00 € 
Projekt zrealizovaný do konca roka 2021 v celkovej sume 2 242,91 € a to: 
Dotácia                                                    2 000,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie  ŽSK                            230,00 € - zdr. 41 
                                vlastné                12,91 € - 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. 21-541-05283 - Reštaurovanie obrazu s motívom Ukrižovania 
Poskytnutá dotácia                          4 000,00 € 
Spolufinancovanie                          2 000,00 € 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2021. Uhradená časť vo výške 2 000,00 € z celkovej 
ceny za vykonanie diela 10 000,00 € a to:  
Dotácia                                                  0,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                  2000,00 € - zdr. 41 
                               vlastné                    0,00 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 4 000,00 € a spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 
4 000,00 € budú použité na úhradu v roku 2022 v zmysle zmluvy po dokončení diela. Výnosy 
z dotácie nie sú -  náš bankový účet je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov a poplatkov. 
 
 
 



4. Zmluva č. 21-542-05826 - Liptovské múzeum - vybavenie depozitárov 
Poskytnutá dotácia                                  4 000,00 € 
Spolufinancovanie                                  1 000,00 € 
Projekt zrealizovaný do konca roka 2021 v celkovej sume 6 134,05 € a to: 
Dotácia                                                    4 000,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie  ŽSK                         1 000,00 € - zdr. 41 
                                vlastné          1 134,05 € - 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. 
 
5. Zmluva č. 21-523-01771 - Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova 
Poskytnutá dotácia                                 7 000,00 € 
Spolufinancovanie                                 1 840,00 € 
Projekt zrealizovaný do konca roka 2021 v celkovej sume 8 840,00 € a to: 
Dotácia                                                    7 000,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie  ŽSK                         1 840,00 € - zdr. 41 
                                vlastné                 0,00 € - 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. 
 
6. Zmluva č. 21-542-05644 - Liptovské múzeum - vybavenie konzervátorského pracoviska 
Poskytnutá dotácia                                 5 500,00 € 
Spolufinancovanie                                 1 420,00 € 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2021. Použité prostriedky vo výške 5 649,41 € a to: 
Dotácia                                           4 211,22 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                 1 420,00 € - zdr. 41 
                               vlastné                  18,19 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 1 288,78 € bude použitá na úhradu v roku 2022 po dodaní 
objednaného vybavenia vzhľadom na špecifické požiadavky. Výnosy z dotácie nie sú - náš 
bankový účet je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov a poplatkov. 
 
Dokončenie a zrealizovanie projektu z r. 2020 
Zmluva č. 20-541-02759 - Reštaurovanie obrazu Jána Jakuba Lőwenberga 
Poskytnutá dotácia                          7 500,00 € 
Spolufinancovanie                             835,00 € 
Dielo dokončené a projekt zrealizovaný v zmysle zmluvy v r. 2021. Uhradená časť vo výške 80% 
z celkovej ceny za vykonanie diela 6 680,00 € a to:  
Dotácia                                              6 680,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                      0,00 € - zdr. 41 
                               vlastné                  0,00 € - zdr. 46 
Finálna realizácia projektu vo výške 8 350,00 € v nasledovnom členení: 
Dotácia                                              7 500,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                       835,00 € - zdr. 41 
                               vlastné                     15,00 € - zdr. 46 
Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov a poplatkov. 
 
Prijatá refundácia bežných výdavkov v súvislosti s realizáciou 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“ z r.2020 v celkovej výške 18 019,45 € - z toho 85% EFRR 17 596,80 € a 10% ŠR 422,65 € 
- spolufinancovanie poukázané zriaďovateľovi. 
 



Prijatá refundácia bežných výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu Otvorené múzeá  
PLSK.01.01.00-12-0098/17 „Liptovské múzeum v Ružomberku - Múzeum liptovskej dediny 
v Pribyline – vybudovanie oddychovej zóny“z r.2020 v celkovej výške 1 290,19 € - z toho 85% 
EFRR 1 154,38 € a 10% ŠR 135,81 € - spolufinancovanie poukázané zriaďovateľovi. 
 

Zmluvy o dotácie - Kapitálové výdavky - Fond na podporu umenia - zdroj 11H 
 
1.Zmluva č. 21-523-07015 - Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova - II. etapa 
Poskytnutá dotácia                                 65 000,00 € 
Spolufinancovanie                                 28 840,00 € 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2021.  
Celá dotácia vrátane spolufinancovania bude použitá na úhradu v roku 2022 vzhľadom na rozsah 
prác potrebných pre dokončenie a realizáciu projektu. Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet  
je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov a poplatkov. 
 
Prijatá refundácia kapitálových výdavkov v súvislosti s realizáciou 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“ z r.2020 v celkovej výške 30 151,20 € - z toho 85% EFRR  
30 151,20 € a 10% ŠR 0,00 € - spolufinancovanie poukázané zriaďovateľovi. 
 
Prijatá refundácia kapitálových výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu Otvorené múzeá  
PLSK.01.01.00-12-0098/17 „Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny 
v Pribyline – vybudovanie oddychovej zóny“ z r.2020 v celkovej výške 195 072,01 € - z toho 85% 
EFRR 174 538,11 € a 10% ŠR  20 533,90 € - spolufinancovanie poukázané zriaďovateľovi. 

 
14.  Čerpanie rozpočtu 

 
Bežné výdavky 
V roku 2021 nám bol schválený rozpočet výnosov/príjmov v sume 988 760,00 €. Upravený 
rozpočet výnosov/príjmov na rok 2021 bol vo výške 1 083 486,00 €, skutočnosť k 31.12.2021 bola 
na úrovni 1 270 380,73 € /skutočnosť zohľadňuje zostatok finančných prostriedkov 
z predchádzajúceho roka/. 
 
Výsledný  upravený rozpočet celkových výnosov/príjmov na  rok 2021 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                                   757 590,00 € - zdr. 41 
Transfery od ostatných subjektov ver. správy                 4 071,00 € - 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 1 190 932,78 € (skutočnosť k 31.12.2021), z toho vlastné príjmy boli vo 
výške 432 071,94 €. 
 
- na nájomnom sme získali                         10 016,37 € 
- na vstupnom sme získali                        348 309,09 € 



 
pre porovnanie: v  roku 2020 sme získali 
- na nájomnom                                            10 336,06 € 
- na vstupnom                                            291 664,07€ 
 
Nárast príjmov zo vstupného súvisí s úpravou a zvýšením vstupného vo všetkých expozíciách 
napriek nariadeným uzatvorením expozícií z dôvodu pandémie COVID-19. Najväčší podiel na 
vstupnom si zachovala expozícia - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Taktiež sme 
zaznamenali nárast predaja upomienkových predmetov. Príjmy z prenajatých priestorov plynuli  
z platných zmlúv a taktiež sa podarilo minimalizovať výpadky z nich napriek pandémii COVID-19. 
 
Celkový rozpočet  bežných výdavkov na rok 2021 schválený vo výške  1 307 089,00 € / upravený 
1 282 759,00 €, skutočnosť k 31.12.2021 bola na úrovni 1 168 249,64 €. 
 
Rozpočtové položky sú v nasledovnom členení - najvýraznejšie zdroje ŽSK a vlastné:  
Zdroj 41     - mzdy, platy      (610)                             586 916,00 €  / 586 916,00 € 
                   - poistné a príspevok do poisť.(620)       205 127,00  € / 205 704,00 € 
                   - tovary a služby (630)                              18 344,00 € /    30 944,00 €      
                   najvýznamnejšie položky:  
                          energie (632)                             13 344,00 € / 18 344,00 €                                      
                          opravy, údržba ( 635)                         0,00 € /   3 970,00 € 
                          služby, náhrady   ( 637)               5 000,00 € /   5 980,00 € 
                   - transfery na odchodné  (640)                  0,00 € /   1 653,00 € 
 
Pozn. nevyčerpané položky v celkovej sume 5 300,00 € v nasledovnom členení: 

- mzdy, platby (610)                               3 500,00 € 
- poistné a príspevok do poisť. (620)      1 800,00 € 

Vrátenie na účet zriaďovateľa v r. 2022. 
 
Zdroj 46     - mzdy, platy      (610)                                      0,00 €  /    3 700,00 € 
                   - poistné a príspevok do poisť.(620)                0,00 € /     8 160,00 € 
                   - tovary a služby (630)                          476 087,00 € / 345 947,00 €      
                   najvýznamnejšie položky:   
                          energie (632)                             67 543,00 € /   76 793,00 €  
                          materiálové vybavenie (633)     48 979,00 € /   42 399,00 €                                     
                          dopravné ( 634)                         13 455,00 € /   18 955,00 € 
                          opravy, údržba   (635)             152 000,00 € /   11 800,00 € 
                          služby, dohody   (637)            188 410,00 € / 188 750,00 € 
                          
   
Skutočnosť bežných výdavkov k 31.12.2021 vykazujeme v sume 1 168 249,64 €. 
V tom sú: 
610 mzdy, platy                                                        551 672,61 €  
  z toho kód zdroja 41                                                521 549,78 € 
            kód zdroja 1AC1, 1AC2                                  0,00 € 
            kód zdroja   46                                                   3 682,92 € 
      
Vo výške 42 565,93 € s kódom zdroja 46 boli vyplatené dohody o vykonaní práce, dohody  
o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov (položka 637 027) - nárast 
v súvislosti so zvýšenou potrebou zabezpečenia prevádzky samostatnej predajne suvenírov 
v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline ako aj informačného centra v Likavke spojeného s predajom 
vstupného a suvenírov v súvislosti s hradom Likava. 



 
620 poistné a príspevok do poisťovní                   200 583,89 € 
  v tom kód zdroja 41                                               189 550,22 € 
            kód zdroja 46                                                   8 000,95 € 
            kód zdroja 1AC1 ,1AC2                                         0,00 € 

 
630 tovary a služby                                            412 260,69 € 
v nasledovnom členení najvýznamnejšie položky:                                                            
 632 energie                                                           93 684,79 € 
z toho  kód  zdroja 41                                            18 344,00 € 
            kód zdroja 46                                             75 340,79 €  
Ekonomická klasifikácia 632001 a 632002 vo výkaze FIN 1-12, kde sú zúčtované aj zaplatené 
záväzky a  pohľadávky roku 2020. 
 
633 materiál                                                           53 232,61 € 
634 dopravné                                                         16 705,74 € 
635 opravy, údržba                                                47 344,13 € 
637 služby                                                            195 470,22 € 
 
Kapitálové výdavky 
 
Kapitálový transfer schválený s kódom zdroja 41: 7 085,00 € - 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 2021 vo výške 7 084,16 €. 
 
 
Kapitálový transfer schválený v rámci úpravy rozpočtu s kódom zdroja 41: 15 000,00 € - 
rekonštrukcia EPS v MLD Pribylina  čerpaný v roku 2021 vo výške 15 000,00 €. 
 
Celkový rozpočet  kapitálových výdavkov na rok 2021 schválený vo výške  7 085,00 €  / upravený 
22 085,00 €, skutočnosť k 31.12.2021 bola na úrovni 22 084,16 €. 
 
Kapitálové výdavky z vlastných prostriedkov múzea s kódom zdroja 46: skutočnosť vo výške 
117 183,60 € - rekonštrukcia EPS v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline - riešenie havarijného 
stavu. 
 

14.1. Príjmy, výnosy 

Príjmy, výnosy z vlastnej činnosti 
Osobné náklady 834 993,43 € 
Prevádzkové náklady 440 772,35 € 
Celkové vlastné príjmy LMR 434 313,03 € 

 
Tržby zo vstupného  

Liptovské múzeum Ružomberok  5 791,20 € 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline  265 305,60 € 
Čierny orol Liptovský Mikuláš 2 550,40 € 
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok 3 067,70 € 
Roľnícky dom Vlkolínec 2 987,49 € 
Banícky dom Vyšná Boca 265,00 € 
Múzeum baníctva a hutníctva Maša L. Hrádok 335,00 € 
Archeoskanzen Havránok 31 064,60 € 



Hrad Likava 34 592,90 € 
Gotický kostol všetkých svätých Ludrová - Kút 2 349,20 € 
Spolu 348 309,09 € 

 
Príjmy z nájomného  

Ružomberok - kotolňa CZT 75,28 € 
Bukovina  91,09 € 
Čierny orol Liptovský Mikuláš 1 192,35 € 
Múzeum liptovskej dediny Pribylina 8 350,00 € 
Roľnícky dom Vlkolínec 1 500,00 € 
Iné nájmy 100,00 € 
Spolu 11 208,72 € 

 
14.2. Náklady na hlavnú činnosť 

elektrická energia 29 658,83 € 
teplo - para 32 690,62 € 
teplo - plyn 15 274,83 € 
vodné, stočné 2 021,37 € 
telekomunikačné služby 6 229,46 € 
cestovné 3 332,27 € 

 
14.3. Mzdové náklady 

 
Schválený limit pracovníkov 47 sme neprekročili. Priemerný evidenčný počet zamestnancov   
prepočítaný je 45,6. Evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2021 je 51 osôb  
(2 x zastupovanie počas dlhodobej PN). Rozpočet mzdových prostriedkov z prostriedkov 
zriaďovateľa bol 536 803,00 €. Skutočnosť čerpania mzdových prostriedkov bola 552 985,92 €.  
Priemerná mzda prepočítaná na plný úväzok vyšla v sume 1010,58 €, v roku 2020 bola 1013,16 €, 
z toho odborní zamestnanci 1173,66 €, v roku 2020 bola 1119,68 € a ostatní zamestnanci 835,32 €, 
v roku 2020 bola 899,11 €. V roku 2021 bolo vyplatené odstupné vo výške 1653,75 € (zo zdrojov 
ŽSK v sume 1653,00 €). 
 

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 2021   350 619,27 € 

Účtovné odpisy v roku 2021  150 365,66 € 

Odpisy boli čiastočne finančne kryté. 



15. Stavebno-technický stav 
 
15.1. Objekty v správe organizácie - aktuálny stav 

 
Na základe filozofie perspektívneho zníženia energetickej náročnosti objektov sa realizovalo       
vypracovanie energetickej analýzy objektov v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Liptovskom 
Hrádku a v Pribyline. Súčasťou analýzy bola komplexná obhliadka objektov z hľadiska 
energetických vstupov, spotreby energií a následne analýza obsahuje opatrenia smerujúce 
k zabezpečeniu zníženia energetickej náročnosti.   

 
Podľa harmonogramu boli vykonávané kontroly a revízie EZS, EPS, hydrantov, hasiacich 
prístrojov, elektrických zariadení a bleskozvodov a odstraňovanie nedostatkov z vykonaných 
odborných prehliadok a preventívne prehliadky požiarnej ochrany a bežné opravy elektrického, 
vodárenského a kúrenárskeho zariadenia, deratizácia priestorov, odborné prehliadky plynových 
zariadení a kotolní. 

 
Názov objektu Súpisné číslo Parcelné 

číslo Číslo LV Aktuálny stavebno-technický stav 

Liptovské 
múzeum v 
Ružomberku 
 

1370 
1072, 
1071/2, 
1073/4, 
1073/2 

1625 

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



Názov objektu Súpisné číslo Parcelné 
číslo Číslo LV Aktuálny stavebno-technický stav 

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. V roku 2021 prebehla prvá fáza technického riešenia prípravy osvetlenia 
fasády objektu. Realizovalo sa odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky 
hydrantov výmenou nových ventilov.  Vykonali sa lokálne opravy odpadových 
potrubí a vodovodných systémov, nadstavenie zvodov a žľabov na odvod 
dažďovej vody a čistenie odtokových kanálov pri pôdorysnom základe objektu, 
prebehla modernizácia internetového pripojenia na sieť SANET. Z dôvodu 
pripravovaných projektov modernizácie expozícií prebehla demontáž výstavných 
prvkov a vitrín v expozícii stredoveku a zameranie expozície zoológie. Boli 
vykonané obhliadky objektu s prípravou projektu na modernizáciu priestorov 
prvého kontaktu s návštevníkom, pracovní a knižnice, výsledkom čoho bola 
pripravená projektová dokumentácia. Pred realizáciou projektu debarierizácie sa 
uskutočnili prípravné práce na ochrane zbierkového fondu, demontáže a zmeny 
prístupu na pracovisko z dôvodu rekonštrukcie schodiska úpravou podložia 
a opätovným uložením pôvodných schodiskových stupňov, položenie dlažby na 
podeste a v zádverí. Zrealizoval sa samotný projekt rekonštrukcie vstupného 
schodiska, montáž plošiny pre imobilných návštevníkov, interiérová rampa, dvere 
so vzduchovou clonou a montáž výťahovej šachty so strojovňou v suteréne
a sprevádzkovanie výťahu s ukončeným kolaudačným rozhodnutím. Následne sa 
realizovala komplexná očista priestorov a zbierkových fondov po skončení 
stavebnej činnosti. V priebehu roka sa sledoval havarijný stav strechy, vykonali 
sa lokálne opravy a tmelenie strešných krytín identifikovaných ako zdroj 
zatekania. Súčasne sa vyčistili všetky strešné zvody a žľaby. V objekte bola 
vykonaná chemická sanácia depozitárnych priestorov. V rámci realizácie 
projektov FPU bolo doplnené vybavenie depozitárov o úložné moduly a policové 
systémy. Z projektu pre modernizáciu konzervátorského pracoviska bola 
realizovaná prvá fáza prípravy priestorov na používanie nových technologických 
zariadení. Počas roka sa zabezpečovala pravidelná údržba a menšie opravy 
vlastnou činnosťou - čistenie a údržba strechy a zvodov, žľabov a funkčnosti
strešných vyhrievacích káblov, kosenie, odhrabávanie snehu.   

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. 
V objekte bola v roku 2021 vykonaná zmena uloženia nadrozmerného galerijného 
fondu z dôvodu lepšej cirkulácie vzduchu v ich okolí. Realizovala sa chemická 



Názov objektu Súpisné číslo Parcelné 
číslo Číslo LV Aktuálny stavebno-technický stav 

sanácia depozitárnych priestorov. Počas roka sa zabezpečovala pravidelná údržba 
a menšie opravy vlastnou činnosťou - kosenie, odhrabávanie snehu.  

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 konštrukcií 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.
V roku 2021 bola realizovaná pravidelná údržba. Múzeum sa zúčastnilo 
pripomienkovaním prípravnej fázy koncepcie dokumentu Manažment plánu 
rozvoja lokality UNNESCO a Akčného plánu pre roky 2023-2030.    

Hrad Likava, 
NKP 2000 2535/3 2495 

Areál hradu v extraviláne obce Likavka, komplex objektov pozostáva z časti 
zrekonštruovaných stavieb - Huňadyho 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 
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 roku 
2021 sa realizovala lokálna oprava koruny muriva nad vstupom do expozície 
Huňadyho veže, vyčistenie plochy strechy od nánosov hliny a náletových drevín, 
fixácia a prestrešenie fragmentu stredovekej omietky na prvom nádvorí. Boli 
vykonané odborné obhliadky hradu z hľadiska prípravy projektovej 
dokumentácie na komplexnú obnovu hradu s firmou STOA Prešov, KPÚ Žilina 
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a odborným statikom s výsledkom zadania lokalizačného plánu pre projektovú 
dokumentáciu a vypracovanie PD. 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.  

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 
vykonaný výkop a položenie 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 systémami 
stromov. V roku 2016 bolo realizované pripojenie elektriny a odberného miesta 
zo SSE. V roku 2018 sa realizoval projekt reštaurovania vonkajších fasádnych 
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 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 nadväznosti 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 presklenie gotických 
okien. V roku 2020 bolo vykonané zasklenie okna vo svätyni kostola a náter 
šindľa po výmene na strieške oplotenia a vstupnej bráne (600 m²). V roku 2021 
prebehla realizácia projektu etapy obnovy vonkajších omietok a doplnenie 
kamenného fragmentu stredového stĺpu gotického okna. Celoročne sa vykonávala 
údržba expozície a areálu kostola - kosenie, odpratávanie snehu, čistenie 
šindľových striešok zvodov a žľabov.  

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 
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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 stavebne upravil. 
V priebehu roka 2015 sa riešili 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. V roku 2021 
svojpomocne sme zrealizovali vymaľovanie expozície Poľovníctva a rybárstva. 
Boli odstránené poruchy kotlových systémov a regulácie kotlov, opravy 
prietokových ohrievačov a montáž prietokového ohrievača v sociálnych 
zariadeniach, oprava osvetlenia expozície. Okrem toho sa vykonávala priebežná 
pravidelná údržba objektu a vonkajších priestorov - čistenie, burina, údržba 
zvodov, žľabov a funkčnosti strešných vyhrievacích káblov, pratanie 
a zhadzovanie snehu.  

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. V roku 2021 bol opravený poškodený 
vlajkový stožiar, vymenené schodové stupnice v prístupe do veže a zafixovaná 
kaverna obvodového múru základu. 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.  

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 -
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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 konštrukciou 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 prekrytím 
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 expozíciám 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 
puzdier, 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 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 konštrukcii 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 rekonštruovanému 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 plotovej 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 puzdra v areáli obetiska 
a boli odstránené polámané stromy, ktoré zasahovali do komunikačných trás. 
Vykonali sa opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov po ďalšej 
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 
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zadnom trakte z dôvodu narušenia stability objektu. Vybudovala sa lešenárska 
konštrukcia na elimináciu zosuvu palisády na západnej bráne. V roku 2021 sa 
realizovala výroba a montáž repliky brány oplotenia laténskeho dvorca, 
odstránilo sa poškodenie trstinovej strechy z veternej smršte na germánskej chate. 
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, výmena žrdí 
konštrukcie mostu. 

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 zrubovej stavby hospodárskej časti humna 
z dôvodu odstránenia zavĺhania drevenej konštrukcie. V blízkej budúcnosti bude 
potrebné vykonať opätovný sanačný náter šindľových striech a zatlčenie 
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 hospodárskeho 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). V roku 2021 sa realizovali pravidelné kontroly stavu objektu, údržba, 
kosenie, hrabanie, orezávanie drevín, zhadzovanie snehu zo striech, čistenie 
žľabov zvody.  

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 konštrukcií 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 2021 boli vykonávané 
priebežné opravy a údržba vlastnou činnosťou, výrub náletových krovín a drevín 
od objektov.  

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 začala 
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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 a 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, 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 finančnej 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 montáž 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
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 a drevených konštrukcií 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 zázemím
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 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 2021 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, výmena umývadiel a dávkovačov, 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 zabezpečenie prívodu vody 
do priehrady, čistenie okolia priehrady a kanálového telesa náhonu mlynu, 
čistenie mechanizmu stavadla priehradného múru, oprava poškodeného 
vonkajšieho oplotenia a elektrickej ohrady po polome a veterných smrštiach, 
pravidelná údržba a čistenie Relaxačno-oddychovej zóny, kontrola prác 
vyplývajúcich z reklamačného konania firma OMOSS, príprava projektu pre 
záchranu genofondu rýb rieky Belá so zámerom obnovy havarijného stavu 
vodných diel. Boli odstránené následky veterných kalamít likvidáciou polomu, 
uložením odvetvenia a transportom palivového dreva. Realizoval sa náter 
šindľových striech po výmene v roku 2020 na objektoch Liptovská Sielnica 
a Paludza. Dodávateľsky sa zabezpečila chemická sanácia objektov depozitárov 
sýpok a niektorých expozičných objektov. Implementovali sa opatrenia pre 
zamedzenie havarijného stavu objektu Liptovská Sielnica - kolár deštruovaného 
napadnutím drevokaznými hubami – odstránila sa kontaminovaná drevná hmota 
a v pravidelných intervaloch prebiehala sanácia chemickými prostriedkami 
náterom. Prehodnotilo sa využívanie objektu IC Tanap-u redukciou priestorov 
a vytvorením predajne suvenírov múzea. Na objekte trafostanice sa vykonala 
kompletná výmena strešnej krytiny šindľa. Po konzultáciách OÚŽP LM 
a TANAP-om sa aplikovali opatrenia po vstupe medveďa do areálu. Vlastnou 
činnosťou sa obnovil náter na murovaných častiach vstupného oplotenia, na 
objekte pokladne sa namontovalo bočné okno pre kontrolu prichádzajúcich 



Názov objektu Súpisné číslo Parcelné 
číslo Číslo LV Aktuálny stavebno-technický stav 

návštevníkov. V rámci projektu Červenô jabĺčko sa vysadili ovocné stromy 
v priestore za požiarnou zbrojnicou. Dodávateľsky sa odborne upravili koruny 
listnatých stromov a kultivarov doplňujúcich areál múzea.  
 
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 koľajového zvršku celej trate, nátery, postrek buriny, opravy 
podbitia trate. S tým súviseli práce spojené s reklamačným konaním dodávateľa 
výstavby trate firmy ERPOS Žilina. Pre prevádzku trate sa vykonalo potrebné 
personálne zabezpečenie odborne spôsobilých osôb, technická kontrola 
prevádzkovaných koľajových vozidiel, v dvoch etapách sa realizovala oprava 
náprav a súkolí lokomotív BNE 50 Gebus, ktoré slúžia k prevádzke PLŽ. Na 
základe cestovného grafikonu sa technicky aj personálne zabezpečila sezónna 
prevádzka pri preprave návštevníkov počas víkendov. Vytvorilo sa zázemie na 
uloženie koľajového materiálu presunom a preložením koľají a vyčistil sa priestor 
medzi prechodom relaxačno-oddychovej zóny a areálu PLŽ. Odstránili sa 
následky veternej kalamity ohrozujúcich teleso 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 prípravné postupy 
k projektu sanácie fasád obidvoch objektov v nadväznosti 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 2021 boli vykonávané priebežné opravy a údržba, oprava 
osadenia dverí Zvonice (kosenie, čistenie expozície, postrek buriny) vlastnou 
činnosťou. Realizovala sa obnova náteru drevených interiérových konštrukcií 
schodiska objektu Vážnice. 

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 začaté 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 
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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 vykonaný výkop, 
uloženie a predpríprava na pripojenie k inžinierskym sieťam na vodovod 
a kanalizáciu pre depozit a dielňu v hospodárskej budove. Dodávateľsky bola 
vykonaná čiastočná oprava a výmena poškodených prvkov strešnej krytiny. Boli 
vymenené 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 2021 sa realizovala 
pravidelná údržba a drobné opravy elektrických zariadení a vodovodov, opravy 
WC, pratanie snehu, údržba komunikácií - posyp, zhadzovanie snehu, kontrola 
a čistenie kanalizačných šácht, príprava palivového dreva, čistenie zámkovej 
dlažby a odstraňovanie buriny, kontrola a eliminácia škôd po zatekaní strechy do 
podkrovia objektu a pravidelná kontrola po prívalových dažďoch. Pripravil sa 
rozpočet na rekonštrukciu havarijného stavu strechy spolu s aktualizovaným 
rozhodnutím KPÚ. Vykonali sa lokálne opravy vonkajších omietok a úprava 
podesty južného vstupu. Vyčistil sa priestor hospodárskej časti objektu z hľadiska 
využívania iného vlastníka. Modernizovalo sa internetové pripojenie objektu 
k optickej sieti. Vykonala sa chemická sanácia ovčiarskej expozície. 

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 2021 bola vykonaná obhliadka a kontrola stavu mosta 
pri Liptovskej Porúbke a v rámci mostu z Kráľovej Lehoty zabudovaného vo 
funkčnej trati PLŽ v MLD sa vykonávali odborné prehliadky počas prevádzky. 

 
15.2. Opravy a údržba  

 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Reštaurátorské práce 
Gotický kostol Všetkých 
svätých Ludrová 

reštaurovanie exteriérových 
omietok 

29 480,00 €
28 000,00 - MK SR zdr. 111 
  1 400,00 - ŽSK zdr. 41 
       80,00 - LM vlastné zdr. 46 

 

Trafostanica MLD - oprava 
strechy 

výmena šindľovej krytiny 6 130,00 €6 130,00 - LM vlastné zdr. 46 
 

Revízie bleskozvodov 
a elektroinštalácie v 
objektoch 

revízie 1 773,15 €1 7773,15 - LM vlastné zdr. 46 
 

Odstránenie nedostatkov 
z revízií bleskozvodov 
a elektroinštalácie v 
objektoch 

opravy 2 101,242 101,24 - LM vlastné zdr. 46 

 

Reprofilizácia lokomotívy reprofilizácia dvojkolesia 5 000,00 €5 000,00 - LM vlastné zdr. 46  
Výmena dosky ústredne 
EZS MLD 

oprava 593,05 €593,05 - LM vlastné zdr. 46 
 

Oprava kotla ČO LM oprava kotla 620,40 €620,40 - LM vlastné zdr. 46  
Oprava potrubia - havária 
LM RK 

odstránenie havarijného stavu 362,50 €362,50 - LM vlastné zdr. 46 
 

Oprava hydrantov LM RK oprava hydrantov 622,50 €620,40 - LM vlastné zdr. 46  
Výškové práce - Huňadyho 
veža Likava 

oprava koruny múru nad 
vstupom do expozície 

300,00 €300,00 - LM vlastné zdr. 46 
 

Úprava korún stromov 
a kultivarov v objektovej 
skladbe MLD 

úprava korún stromov 
a kultivarov v objektovej 
skladbe MLD - orezávanie, 
výškové práce, dendrologický 
prieskum 

1 872,00  €1 872,00 - LM vlastné zdr. 46 

 



Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Odborné prehliadky 
komínov a vykurovacích 
zariadení na tuhé palivo 

odborné prehliadky komínov 
a vykurovacích zariadení na 
tuhé palivo - MLD, L. 
Hrádok, L. Mikuláš, V. Boca, 
Bukovina 

576,00 €576,00 - LM vlastné zdr. 46 

 

Pravidelná chemická sanácia 
depozitárnych priestorov 
a expozícií proti aktívnym 
biologickým škodcom 

pravidelná chemická sanácia 
depozitárnych priestorov 
a expozícií proti aktívnym 
biologickým škodcom – 
depozitáre - Kalvárska, 
Ružomberok, L. Mikuláš, 
Pribylina; expozícia v MLD 
Pribylina L. Sielnica - kolár 
a ovčiarska expozícia v 
NMLH 

5 049,60 €5 049,60 - LM vlastné zdr. 46 

 

Pravidelná deratizácia 
objektov v zmysle platnej 
legislatívy 

pravidelná deratizácia 
objektov v zmysle platnej 
legislatívy v objektoch 
Ružomberok, Kalvárska, 
Bukovina, L. Mikuláš, L. 
Hrádok, Pribylina 

1 500,00 €1 500,00 - LM vlastné zdr. 46 

 

Pravidelná odborná 
prehliadka hydrantov 
a ručných hasiacich 
prístrojov 

pravidelná odborná prehliadka 
hydrantov a ručných hasiacich 
prístrojov - všetky objekty 
múzea 

761,28 €761,28 - LM vlastné zdr. 46 

 

 
 

15.3. Rekonštrukcie 
 

Názov akcie Realizované práce Objem finančných 
prostriedkov Zdroj financovania Poznámka 

EPS MLD Pribylina rekonštrukcia EPS 132 183,60 €
117 183,60 - LM vlastné zdr. 46 
  15 000,00 - ŽSK zdr. 41 

 

 
V roku 2021 uskutočnená významná investícia v hlavnej budove Liptovského múzea  
v Ružomberku, ktorá bola realizovaná zriaďovateľom a následne zverená do správy Liptovského 
múzea - „stavebné úpravy klesajúceho schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového 
prístupu a výťahom v interiéri budovy“ v objeme 164 963,75 € (+ projektová dokumentácia  
v sume 12 960,00 € bola hradená z prostriedkov zriaďovateľa v r. 2020). 
 

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 1.1.2021 do 31.12.2021 
- 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 1.1.2021 do 31.12.2021 
 
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 
- Obec Likavka – prenájom nebytového priestoru – Turisticko-informačnej kancelárie o výmere  
25 m² za účelom prevádzkovania Turisticko-informačnej kancelárie, od 1.7.2021 na dobu neurčitú, 
cena nájmu 24,63 € mesačne len za skutočne prevádzkované mesiace 
 

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 14,24 €  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 8 979,51 €    



16. Inovácie, vízie a perspektívy rozvoja 
 
1. Vytváranie a zlepšovanie podmienok pre realizáciu vedecko-výskumnej činnosti vrátane 
výstupov (výstavy, expozície, mediálne a publikačné aktivity). 
2. Realizácia odbornej ochrany, bezpečnosti a evidencie kultúrneho dedičstva a ich digitalizácia. 
3. Udržiavanie a rozširovanie ponukového portfólia, vrátane akvizičnej činnosti. 
4. Modernizácia prezentácie zbierkových predmetov z depozitárov múzea a rozširovanie 
doplnkových služieb s využitím smart riešení, nových technológií a nových metód marketingu. 
5. Ochrana a obnova fondu zbierkových predmetov v depozitároch múzea. 
6. Znižovanie investičného dlhu na budovách a iných nehnuteľnostiach v expozíciách múzea. 
7. Vytvorenie systému monitoringu návštevnosti podujatí múzea, vrátane vytvárania informačných 
databáz. 
8. Zlepšenie starostlivosti o návštevníkov a marketingovej komunikácie.  
9. Zvyšovanie odbornosti a odbornej spôsobilosti zamestnancov, vrátane tzv. „kompetencií 
21.storočia“, ich podpora a motivovanie zamestnancov vo vlastnom odbornom a profesionálnom 
raste prostredníctvom vedecko-výskumnej činnosti (dizertační a rigorózne práce, originálny 
výskum, medzinárodná certifikácia), podpora a umožňovanie účasti na konferenciách, 
workshopoch a iných podujatiach. 
10. Postupné a motivačné udržiavanie/ zvyšovanie finančnej sebestačnosti expozícií múzea. 
11. Vytváranie podmienok pre zabezpečenie dostatku odborných pracovníkov a spolupracovníkov 
v jednotlivých expozíciách múzea. 
12. Podpora tvorby, výroby, produkcie a distribúcie umeleckej tvorby podporujúcej zameranie 
múzea. 
13. Podpora budovania partnerstiev na regionálnej, slovenskej a medzinárodnej úrovni, vrátane 
verejno-súkromného partnerstva. 
14. Rozvoj nástrojov motivácie pre dobrovoľnícku prácu v oblasti kultúry. 
15. Poskytnutie metodickej podpory subjektom pôsobiacim v oblasti kultúry na území ŽSK. 
16. Využívanie doplnkových finančných zdrojov (EIŠIF, INTERREG MK SR, EEE-granty, 
súkromné zdroje a iné.), aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných grantových schém, 
donorov a partnerstiev podporujúcich výstavy, publikačnú činnosť a iné výstupy (napr. z 
príležitostí jubileí významných osobností a výročí dôležitých udalostí a zapájanie sa do projektov 
spolupráce a partnerstiev v oblasti vedecko-výskumnej činnosti). 
17. Obstarávanie a dopĺňanie potrebnej infraštruktúry IKT a pokračovať v digitalizácii kultúrneho 
dedičstva (zbierkových predmetov).  
18. Obstarávanie a inštalovanie technologických vybavení do depozitárov zabezpečujúcich 
reguláciu prostredia (teplota, prašnosť, vlhkosť a p.).  
19. Vybudovanie inteligentných kamerových systémov pre zabezpečenie bezpečnosti zbierok 
a návštevníkov. 
20. Implementácia ponuky múzea do aplikácií, webov, portálov a propagačných materiálov tretích 
strán (cestovný ruch, kultúra, doprava a pod.). 
21. Sledovať a vyhodnocovať a zlepšovať spokojnosť zákazníkov na základe monitorovania 
spätnej väzby a získavania informácií o ich správaní a preferenciách (napr. realizovať online 
prieskumy, krátke ankety na webe a sociálnych stránkach a pod.). 
22. Sledovanie a využívanie najnovších trendov a poznatkov svetových kultúrnych stánkov z 
pohľadu PR, komunikácie a starostlivosť o návštevníkov (klubové karty, zľavy, hry, 
individualizácia/personalizácia ponuky, cielená reklama, virálny marketing ap.). 
23. Postupné zvyšovanie finančného ohodnotenia zamestnancov naviazaním na zvýšenie 
sebestačnosti kultúrnych inštitúcií a odborné vzdelávanie zamestnancov.  
24. Uchádzanie sa o členstvo a aktívnu spoluprácu v organizáciách cestovného ruchu, Miestnych 
akčných skupinách, Radách partnerstva, spolupráca s podnikateľskými subjektami, neziskovým 
sektorom, vrátane cirkví. 



25. Vytváranie databázy domácich i zahraničných partnerov, aktívna komunikácia a spolupráca v 
oblasti organizácie spoločných podujatí a projektovej činnosti. 
26. Partnerstvo s odbornými (stavovskými) inštitúciami, asociácami, klubmi, podnikateľskými 
subjektami z dôvodu uzatvárania partnerstiev pre domáce i zahraničné odborné inštitúcie a 
IT/digitálne firmy na reálne odskúšanie nových/vyvíjaných technológií a aplikácií.  
27. V spolupráci so zriaďovateľom a sociálno-ekonomickými partnermi postupne a citlivo 
zavádzať inovačnú firemnú kultúru zameranú na zlepšenie a neustály rozvoj inštitúcie.  
28. Podieľať sa na spracovávaní, vytvorení a databáze kultúrnych podujatí v regióne a ich 
publikácia vo forme otvorených dát. 
29. Podpora výmeny skúseností medzi inštitúciami vo forme študijných ciest, stáží, workshopov a 
iných foriem formálneho i neformálneho vzdelávania a sieťovania (cielený mentoring, fundraising, 
sponzoring a pod.) 
30. Dlhodobá spolupráca so školami za účelom získavania dobrovoľníkov pre sezónne aktivity 
múzea. 
 
Pripravované projekty na rok 2022 
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 
 
Kto býval na Rohačke pred Keltmi 
Cieľom projektu je zostaviť a vydať katalóg vybraných vystavených archeologických zbierok a 
zrealizovať výstavu s názvom: Kto býval na Rohačke pred Keltmi.  
 
Celkový rozpočet projektu: 7 000,00 € 
Požadovaná dotácia vo výške: 6 860,00 € 
Spolufinancovanie: 140,00 € 
 
Sokol vs. Orol - podobní a predsa rozdelni 
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: 3 350,00 € 
Požadovaná dotácia: 4 500,00 € 
Spolufinancovanie: 700,00 € 
 
Zruční aj pekní - umenie zdobenia tradičného ľudového odevu 
Zámerom projektu je usporiadať interaktívnu výstavu o tradičnom odeve obyvateľov Liptova. 
Výstava bude prezentovaná v troch objektoch Liptovského múzea - v Národopisnom múzeu v 
Liptovskom Hrádku, v Liptovskom Mikuláši v Čiernom orli a v sídelnej budove múzea v 
Ružomberku.  
 
Celkový rozpočet projektu: 6 000,00 € 
Požadovaná dotácia: 4 800,00 € 
Spolufinancovanie: 1 200,00 € 
 
Keď slnko zapadlo 
Zámerom projektu je usporiadať interaktívnu výstavu o činnostiach obyvateľov vidieka po západe 
slnka. Výstava bude prezentovaná v troch objektoch Liptovského múzea - v Národopisnom múzeu 



v Liptovskom Hrádku, v Liptovskom Mikuláši v Čiernom orli a v sídelnej budove múzea v 
Ružomberku. 
 
Celkový rozpočet projektu: 9 400,00 € 
Požadovaná dotácia: 7 520,00 € 
Spolufinancovanie: 1 880,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.3 Nové stále expozície - múzeá (fáza 
A) 
Expozícia Príroda Liptova 
 
Zámerom projektu je vytvorenie novej trvalej modernej expozície v sídlenej budove Liptovského 
múzea  
s názvom: Príroda Liptova. V tejto prvej fáze A je našim zámerom a hlavnou projektovou aktivitou 
získať vo verejnej súťaži architektonicko-výtvarný návrh expozície. 
 
Celkový rozpočet projektu: 12 000,00 € 
Požadovaná dotácia: 9 600,00 € 
Spolufinancovanie: 2 400,00 € 
 
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 - 3. 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: 50 500,00 € 
Požadovaná dotácia: 47 975,00 € 
Spolufinancovanie: 2 525,00 € 
 
Projekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká 
republika 2014-2020   
 
Múzeum na kolesách. Objavujeme históriu a spájame súčasnosť lesných železníc na slovensko-
moravskom pohraničí. 
Hlavným cieľom projektu je zatraktívnenie dvoch prihraničných regiónov prostredníctvom 
spolupráce a špecifických aktivít realizovaných v areáli lesných úzkorozchodných železníc. Hlavná 
aktivita je usporiadanie kultúrno - spoločenského podujatia v MLD v Pribyline Víkend lesných 
železníc a obnova motorovej dreziny. 
 
Celkový rozpočet projektu za Liptovské múzeum:  14 600,00 € 
Schválená dotácia z EFRR:     12 410,00 € 
Spolufinancovanie zo ŠR:       1 460,00 € 
Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK:         730,00 € 
 
Partneri projektu: 
Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, z.s. 
Liptovské múzeum (vedúci partner) 



Múzeum na kolesách II. Spájame historické lesné železnice na slovensko-moravskom pohraničí. 
Hlavným cieľom projektu je zatraktívnenie dvoch prihraničných regiónov prostredníctvom 
spolupráce  
a špecifických aktivít realizovaných v areáli lesných úzkorozchodných železníc. Hlavná aktivita za 
Liptovské múzeum je obnova a rekonštrukcia murovaného depa a reštaurovanie parnej lokomotívy 
Kačena. 
 
Celkový rozpočet projektu za Liptovské múzeum:  389 800,00 € 
NFP dotácia z EFRR:     331 330,00 € 
Spolufinancovanie zo ŠR:       38 980,00 € 
Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK:      19 490,00 € 
 
Partneri projektu: 
Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, z.s. 
Kysucké múzeum 
Liptovské múzeum (vedúci partner) 
 
Projekty Programu IROP (Integračný regionálny operačný program)   
 
Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea 
Hlavným cieľom projektu je modernizácia vnútorných priestorov sídelnej budovy v Ružomberku 
prostredníctvom modernizácie interiéru knižnice a nákup technológií pre zvýšenie hygienických 
štandardov Liptovského múzea. 
 
Celkový rozpočet projektu:     210 500,00 € 
NFP požiadaná dotácia z EFRR:    199 975,00 € 
Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK:      10 525,00 € 
 
Plán vedecko-výskumných úloh na rok 2022: 
 

názov riešiteľ odbor termín výstup 
Ako sa vidíme my, ako nás vidia 
naši susedia (auto 
a heterostereotypy) 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

história jún 2022 kapitola v kolektívnej 
monografii 

Život a dielo Jozefa Hanulu  Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

dejiny umenia/história september 2022 kapitola v kolektívnej 
monografii 

110 rokov Liptovského múzea Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

dejiny umenia/história september 2022 kolektívna výstava pri 
príležitosti 110 rokov 
Liptovského múzea 

110 rokov Liptovského múzea 
(katalóg k výstave) 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

dejiny umenia/história september 2022 katalóg k výstave pri 
príležitosti 110 rokov 
Liptovského múzea 

Múzejníctvo a zberateľstvo na 
Liptove 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

muzeológia september 2022 zorganizovanie vedeckej 
konferencie 

Propagačné odznaky Rakúsko - 
Uhorska v 1. svetovej vojne 
(katalóg faleristickej zbierky 
Liptovského múzea) 

PhDr. Karol Dzuriak história január - december 
2022 

štúdia / katalóg zbierok 

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

Mgr. Viera Kunová história január 2021 - apríl 
2022 

výstava TJ Sokol a Orol - 
podobní a rozdielni 

110 rokov Liptovského múzea  Mgr. Viera Kunová história január - december 
2022 

kolektívna monografia  

110 rokov Liptovského múzea  Mgr. Viera Kunová história január - december 
2022 

kolektívna výstava  

Telocvičné jednoty Sokol a Orol 
v zbierkovom fonde OF  

Mgr. Viera Kunová história január - december 
2022 

odborný článok  

Múzeu v meste - mesto v múzeu. 
Osobnosti 

PhDr. Karol Dzuriak - 
Mgr. Viera Kunová 

história január - december 
2022 

výstava vo verejnom 
priestore v rámci 
Kultúrneho leta 2022 

Matriky ako prameň pre výskum 
kriminality - Liptov, 18. storočie 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

história 
 

júl 2021 - máj 2024 - konferenčný príspevok  

Historické osvetľovacie techniky Mgr. Miroslav Nemec, etnológia november 2021 - - výstava Keď slnko 



PhD.  september 2022 zapadlo...   
Predmety spojené so spánkom 
vo vidieckom prostredí Liptova 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

etnológia 
 

november 2021 - 
september 2022 

- výstava Keď slnko 
zapadlo...   

Tzv. večerné práce vo vidieckom 
prostredí Liptova 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

etnológia 
 

november 2021 - 
september 2022 

- výstava Keď slnko 
zapadlo...   

Dejiny Liptovského múzea Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

história 
 

január 2021 - jún 
2022 

- výstava 110 rokov 
Liptovského múzea 

Výskum tradičného ľudového 
odevu a zdobiacich techník 

Mgr. Kristína Falťanová etnológia november 2021 - 
jún 2022 

- výstava Zruční aj pekní   

Dejiny Liptovského múzea Mgr. Kristína Falťanová história február - jún 2022 - výstava k 110. výročiu 
Liptovského múzea 

Muzeálne vychádzky v rokoch 
1912 – 1913 

Mgr. S. Sliacka archeológia september 2022 publikácia 

Julo Kürti a počiatky 
archeologického výskumu na 
Liptove 

Mgr. S. Sliacka archeológia september 2022 výstava 

Kto býval na Rohačke pred Keltmi?  Mgr. Simona Sliacka - 
Mgr. Peter Bárta, PhD. 

archeológia september 2022 výstava, odborný článok 

Lunica z Turíka Mgr. Simona Sliacka archeológia 2022 odborný článok 
Lov medveďov v minulosti  
a dnes na Liptove 

Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy dlhodobá VVÚ odborný článok  

110 rokov Liptovského múzea Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy rok 2022  knižný katalóg 
Stanovenie  veku ulovenej  zveri 
vybranými metódami 

Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy dlhodobá VVÚ odborný článok 

 
V Ružomberku, dňa 28.02.2022 
 
 
 
 
 

    PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 
                           riaditeľ 
                   Liptovské múzeum  


